
 
 جدول إمتحان التدريب امليدانى

 م2019/2020)بنني ، بنات(  الثالثةالفرقة 
 

 :)بنات( الثالثةالفرقة 
 (، تال، منوفسرس الليان ، الشهدا قويسنا، شبني ، بركة السبع ، )قطاع : م16/9/2020 رباا األ

 عضو اللجنة الفنية المشرف الداخلى اسم المدرسة م

 أ.م.د/ رشا فرج بشبينالجديدة بنات اإلعدادية  المساعى  1

 د/ نسرين عبدالمعبود

 أ.م.د/ رشا فرج بنات بشبين القديمةاإلعدادية  المساعى  2

 أ.م.د/ رشا فرج بنات بشبين الرياضيةالثانوية  اإلعدادية  3

 أ.م.د/ رشا فرج بشبين ُطْلبةطارق زكى  الشهيد  4

 األشوحم.م/ صفاء  بناتالسبع اإلعدادية  بركة  5

 ىالباقير ةمرو /د بهجة يوسف بقويسنا  6

 أ.م.د/ الشيماء الخفيف بسرس الليان األساسىللتعليم  الجديدة  7

 أ.م.د/ الشيماء الخفيف بسرس الليانسرس اإلعدادية بنات   8

 م.م/ أسماء شلتوت بالشهداء بناتاإلعدادية  الشهداء  9

 شلتوت/ هناء د سرسنا اإلعدادية بنات بالشهداء  11

 أ.م.د/ رشا فرج أم األبطال اإلعدادية بنات بتال  11

 أ.م.د/ هيام العشماوى بمنوف الحديثة اإلعدادية  12

 أ.م.د/ هيام العشماوى التحرير للتعليم األساسى بمنوف  13

 

 قطاع )السادات(: م16/9/2020 رباا األ
 عضو اللجنة الفنية المشرف الداخلى اسم المدرسة م

 د/ حنان عبدالواحد بالسادات اإلعدادية السادات  14

 د/ شروق أبوالنصر

 بالساداتبن الوليد  خالد  15
 د/ هبة رحيم

 م/ أسماء عبدالهادى

 بن زيد بالسادات أسامة  16
 ةجمع ةنعم /د

 ايمان حافظ /م

 حنان عبدالواحد /د بالساداتالصديق  أبوبكر  17

 ندا كابوه /دأ.م. السادات الرسمية للغات بالسادات  18

 السيدة خديجة بالسادات  19
 ةجمع ةنعم /د

 ايمان حافظ /م

 ندا كابوه /دأ.م. مدينة السادات للغات بالسادات  21

 الساداتب األساسىللتعليم  يماناإل  21
 د/ هبة رحيم

 م/ أسماء عبدالهادى

 ندا كابوه /دأ.م. فاطمة الزهراء للغات بالسادات  22

                                                                            
 

 التاليم والطالبوكيل الكلية لشئون 

 

 أ.د/ أمحد حممود عبداحلكيم



 
 جدول إمتحان التدريب امليدانى

 م2019/2020)بنني ، بنات(  الثالثةالفرقة 
 

 :)بنني( الثالثةالفرقة 
 

 الشهدا (كمشيش ، ،  تالسرس الليان، ،  الباجور، بركة السبعقطاع )     م 9/9/2020 رباا األ

 عضو اللجنة الفنية الداخلىالمشرف  اسم المدرسة م

 ىم.م/ محمد صبح السبع ببركةمحيى الجروانى  اللواء  1

 د/ السيد تنيتين

 أحمد األشوح/ د السبعفكرى ببركة  الشهيد  2

 أحمد األشوح/ د السبعببركة  صبحى حافظ الشهيد  3

 ى/ محمود الشامد بالباجور بنينالحديثة  اإلعدادية  4

 ىأحمد حلم/ د كمال الشاذلى بالباجور  5

 ىأحمد حلم/ د الشهيد الجندى بسرس  6

 ىم.م/ محمد صبح الحرية بتال  7

 أحمد زهران/ د درويش بتال سعد  8

 / عبدالرحمن غانمد بكمشيشاإلعدادية  كمشيش  9

 / عبدالرحمن غانمد بالشهداء بنين اإلعدادية الشهداء  11

 محمود زهوم.م/  الشهداء -دنشواى ب مصطفى كامل اإلعدادية  11

 غانم مصطفى/ د الشهيد إسالم عطية بالشهداء  12

 مصطفى غانم/ د ميت شهالة الجديدة بالشهداء  13

 أحمد زهران/ د سرسنا اإلعدادية بالشهداء  14

 م.م/ محمود زهو الشهداء –على عودة بشمياطس  على  15

  محمد أبودنيا/ د 

 

  



 
 جدول إمتحان التدريب امليدانى

 م2019/2020)بنني ، بنات(  الثالثةالفرقة 
 

 (سنرتيس، شبنيمنوف ، أمشون ، قطاع )      م9/9/2020 رباا األ
 عضو اللجنة الفنية المشرف الداخلى اسم المدرسة م

 أحمد شرشر/ د بمنوفاإلعدادية  الرياضية  16

 حمد أمينأد/ 

 أحمد شرشر/ د األساسى بمنوف التعليم  17

 شحاتمحمد م.م/  بمنوفاإلعدادية  المعارف  18

 شحاتمحمد م.م/  عبدالناصر بمنوف جمال  19

 شحاتمحمد م.م/  التحرير للتعليم األساسى بمنوف  21

 ىم.م/ حسين شوق بأشمون أشمون الرسمية للغات  21

 ىم.م/ حسين شوق على بن أبى طالب بأشمون  22

 ىم.م/ حسين شوق زكى مبارك بسنتريس  23

 السيد صالح/ د بشبين ُطْلبةطارق زكى  الشهيد  24

 / كريم غريبد بشبينالقديمة  اإلعدادية  25

 أحمد ربيع/ د بشبين السيدة خديجة  26

 السيد صالح/ د األحمدية بشبين  27

 د/ أحمد ربيع بشبين ميت مسعود  28

 م.م/ محمد كانون بشبين طه حسين  29

 م.م/ محمد كانون بشبين –خطاب بميت خاقان  صالح  31

 أ.م.د/ أيمن مرضى 

 عمرو جعفرأ.م.د/ 
 

 

  



 
 جدول إمتحان التدريب امليدانى

 م2019/2020)بنني ، بنات(  الثالثةالفرقة 
 

 (الساداتقطاع )      م9/9/2020 رباا األ
 عضو اللجنة الفنية المشرف الداخلى اسم المدرسة م

 ىالهوار محمود /د بالسادات نوارة سعد سارة  31

 د/ محمد بكر سالم

 ىالهوار محمود /د بن أبى طالب بالسادات على  32

 ىالهوار محمود /د الصديق بالسادات أبوبكر  33

 ىخفاج حمدأ /دأ.م.   بن زيد بالسادات أسامة  34

 بوسريعأ محمد/ د للغات الساداتمدينة   35

 د/ عاصم قنديل بالسادات العاص بن عمرو  36

 قنديل عاصمد/  للغات بالسادات الرسمية فاطمة الزهراء  37

 قنديل عاصمد/  السيدة خديجة بالسادات  38

 فاروق محمد /د بالسادات اإليمان  39

 بوسريعأ محمد/ د بالسادات بن عفان عثمان  41

 عاصم قنديل/ د بالسادات عائشة السيدة  41

 بوسريعأ محمد/ د السادات اإلعدادية بالسادات  42

 يادم حمدم.م/ أ بالسادات السادات الرسمية للغات  43

 يادم حمدم.م/ أ الفاروق عمر بن الخطاب بالسادات  44

 يادم حمدم.م/ أ الشهيد محمد شعبان بالسادات  45

  أ.م.د/ أكرم كامل 

 

 والطالبوكيل الكلية لشئون التاليم 

 

 أ.د/ أمحد حممود عبداحلكيم


