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 بنات    مصطفي النجار ع -مدرسة :                 الرتبية الفنية  -شعبة :          الثالثة -الفرقة :            
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-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   أسماء محمود محمد ادريس 4

   اسماء علي بيومي السيد  2

   ايه عادل كمال موسي  5

   اماني عبد الودود  1

   االء ياسر حامد احمد  3

   القيالني جهاد نبيل صابر 5

   رضوي مجدي محمد  4

   ابتسام عبد الهادي ماضي  8

   رنا السيد عامر  9

   باسنت احمد عبد المجيد 41

   دنيا اشرف عوض  44

   فاطمة احمد محمد  42

   ايمان سعيد غالي  45

   اماني حاتم سالم  41
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  بنات    الرمل ع -مدرسة :              الرتبية الفنية  -شعبة :          الثالثة -الفرقة :            
 -المشرف الخارجي :                         -المشرف الداخلي :            
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 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   دنيا احمد  4

   دميانه سامي  2

   يمني محمد  5

   هاله علي  1

   ميرنا محمد  3

   روان محمد اشرف  5

   انور هدير  4

   بسنت احمد  8

   مي محمود  9

   ميار محمد صالح  41

   سارة يونس  44

   اروي بيومي فؤاد  42
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 اعدادي  السيرة الحسنة   -مدرسة :            الرتبية الفنية  -شعبة :            الثالثة -الفرقة :            
 -المشرف الخارجي :                         -المشرف الداخلي :            

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   ليديا جميل  4

   مارينا سامح  2

   هدير عماد محمد  5

   ميراي راوي  1

   مارتينا سمير  3

   ماجي عادل  5

   ميريام ثروت  4

   مريم طلعت  8

   مي طارق ابو هاشم  9

   ياسمين محمد امين  41

   عالء عوض  44

   نعمه حسن  42
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   محمد كريم ع بنات   -مدرسة :                 الرتبية الفنية  -شعبة :           الثالثة  -الفرقة :            
 -المشرف الخارجي :                         -المشرف الداخلي :            

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   االء محمد محمد علي احمد  4

   جابراالء محمد محمد  2

   روان السيد عبد العزيز  5

   عصماء عبد المجيد 1

   لينه صباح  3

   بسمة محمد عامر  5

   سارة هشام احمد  4

   االء اشرف  8

   يمني عوض هللا محمد سعيد  9

   مريم اشرف محمد  41

   ريهام احمد السيد  44

   علي سالمة  42
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 أ.م.د/ سناء الشريف                                                                  
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 ابتدائي  الجبرتي   -مدرسة :                 الرتبية الفنية  -شعبة :         الثالثة -الفرقة :            
 -المشرف الخارجي :                         -المشرف الداخلي :            

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   دينا طارق  4

   دينا مصطفي  2

   يحييخديجة  5

   روان خالد  1

   جهاد جالل سعد ندا 3

   روان محمد المصري  5

   االء ابراهيم  4

   اروي محمود  8

   خلود محي  9

   امنية محمود 41

   دينا علي  44

   امنية عادل سالم  42

   نور عبد السالم حسن 45
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 أ.م.د/ سناء الشريف                                                                  
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    اعدادي  رشدي -مدرسة :           الرتبية الفنية  -شعبة :            الثالثة -الفرقة :            
 -المشرف الخارجي :                         -المشرف الداخلي :            

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   منه هللا جمال  4

   سيف الدين محمد السيد  2

   نورهان محمد مخيمر  5

   عايدة عصام عبد الرحمن 1

   عال محمد ابو الحمد  3

   شروق شحاته حسن  5

   شروق طارق يوسف  4

   يسرا جمال محمد 8

   خلود احمد محمد  9

   اشرقت نشات  41

   سلسبيل علي  44

   علياء محمد 42
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 أ.م.د/ سناء الشريف                                                                  
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 الخنساء ع بنات   -مدرسة :            الرتبية الفنية  -شعبة :           الثالثة -الفرقة :            
 -المشرف الخارجي :                         -المشرف الداخلي :            

-  
 

 

 

 

 العام علي الرتبية العملية  املشرف                           عن مكتب الرتبية العملية   املسئول 
 

 أ.م.د/ سناء الشريف                                                                  
 
 
 
 
 
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   لوي محمد  4

   يارا علي حسين 2

   ندي ابراهيم  5

   روضه محمود  1

   هاجر سعد  3

   ندي محمد بكر  5

   سميرشاهندة  4

   عائشة البغدادي 8

   نورهان مرسي  9

   مني ناصف  41

   هدير محمد  44

   هاجر عادل  42

   ساره محمد عباس  45
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 ابتدائيالعروة الوثقي   -مدرسة :            الرتبية الفنية  -شعبة :             الثالثة -الفرقة :            
 -المشرف الخارجي :                         -المشرف الداخلي :            

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   سمر رمضان  4

   مريم محمد ايهاب 2

   مي عصام  5

   منار عمرو علي  1

   سماء محمد ابراهيم  3

   مريهان اسامة  5

   بسنت محمد سعد  4

   مروة حسن يونس 8

   شروق عبد الرحمن 9

   يارا احمد سعادة  41

   هايدي مصطفي محمد  44
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 أ.م.د/ سناء الشريف                                                                  
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 ابتدائي    ف لمنج   -مدرسة :              الرتبية الفنية  -شعبة :           الثالثة -الفرقة :            
 -المشرف الخارجي :                         -المشرف الداخلي :            

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   هبه محمد عبد الباقي  4

   ياسمين ابراهيم غنيم  2

   عمرو مصطفي محمد  5

   نورهان جهاد  1

   لجين سالمه محمد  3

   مدام اشرف عبده  5

   مي عبد الغني محمد  4

   مريم محسن احمد 8

   ندي عادل محمد يونس  9

   منه هللا احمد حسن  41

   منه هللا مصطفي عبد العال  44
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  االبراهيمية ع   -مدرسة :                 الرتبية الفنية  -شعبة :            الرابعة -الفرقة :            
 -المشرف الخارجي :                         -المشرف الداخلي :            

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   صفاء محمود حافظ 4

   شيماء عادل  2

   سندس احمد  5

   ريهام اسماعيل  1

   ايه السعيد عثمان  3

   االء احمد حامد  5

   اسراء السيد محمد  4

   اماني بهاء الدين  8

    رقية ياسر 9

   اماني السيد  41

   االء خالد  44

   اسراء السيد  42

   سمر حسن  45
 

 

 العام علي الرتبية العملية  املشرف                           عن مكتب الرتبية العملية   املسئول 
 

 أ.م.د/ سناء الشريف                                                                  
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 االبتدائيةالنبوية   -مدرسة :               الرتبية الفنية  -شعبة :          الثالثة -الفرقة :            
 -المشرف الخارجي :                         -المشرف الداخلي :            

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   روان سعيد حسن  4

   اسراء اشرف  2

   سارة محمد عبد الكريم  5

   داليا عادل ابو اليزيد  1

   سلمي محمد ابراهيم  3

   روان طه محمد عبد الغني  5

   سلمه احمد حسن  4

   نورهان يوسف  8

   اسراء علي عبد هللا 9

   داليا اسامه عبد الجواد  41

   جاال هاني  44

   رضوي علي عبد الرازق 42
 

 

 العام علي الرتبية العملية  املشرف                           عن مكتب الرتبية العملية   املسئول 
 

 أ.م.د/ سناء الشريف                                                                  
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  علي خاطر -مدرسة :                 الرتبية الفنية  -شعبة :            الثالثة -الفرقة :            
 -المشرف الخارجي :                         -المشرف الداخلي :            

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   ريم احمد حسن  4

   ريم محمد صبري 2

    االء يحيي 5

   رغد اسامة  1

   رنا يسري سعد  3

   اليسر اسامة  5

   اسماء رافت  4

   سارة عاطف  8

   اوجيني نسان نجيب 9

   بسنت محمد زيد  41

   رضوي محمد حلمي  44
 

 

 العام علي الرتبية العملية  املشرف                           عن مكتب الرتبية العملية   املسئول 
 

 أ.م.د/ سناء الشريف                                                                  
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   الشاطبي ع بنات   -مدرسة :               الرتبية الفنية  -شعبة :          الثالتة -الفرقة :            
 -المشرف الخارجي :                         -المشرف الداخلي :            

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   نورهان اشرف حلمي  4

   ميرنا محمود الجوهري  2

   فيروز محب 5

   وجيهة مجدي الحسيني 1

   مسعد مها  3

   مريم شريف محمد  5

   احمد محمد صالح  4

   سارة رمضان صبحي 8

   امنية سامي بالل  9

   ندي عبد القادر  41

   نادين ناصر  44

   نيرة صبحي  42

   نورهان محمود احمد  45
 

 

 العام علي الرتبية العملية  املشرف                           عن مكتب الرتبية العملية   املسئول 
 

 أ.م.د/ سناء الشريف                                                                  
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 بنات الفواطم ث  -مدرسة :       الرتبية الفنية -شعبة :                        رابعةال -الفرقة :              
  -المشرف الخارجي :                                                      -المشرف الداخلي :           

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   علياء محمد عبد الكريم  4

   اروي عصمت الدمياطي 2

   يارا محمد سليمان  5

   نهال احمد احمد فراج  1

   ندي الدسوقي شكري 3

   مريم محمد محمود  5

   يارا هشام كرم  4

   لورين سعيد  8

   ميرنا طارق شعبان 9

   والء على الخولى 41

   رضوي ممدوح 44
 

 

 العام علي الرتبية العملية  املشرف                                   عن مكتب الرتبية العملية   املسئول 
 

 سناء الشريف أ.م.د/                                                                              
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 تجريبي  نبوية موسي ث بنات -مدرسة :                 الرتبية الفنية  -شعبة :           الرابعة -الفرقة :
 -المشرف الخارجي :                                          -المشرف الداخلي :

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   محب ماهر  4

   ياسمين صالح  2

   سارة خليل  5

   ندي حسين  1

   منه هللا محمود  3

   مصطفي محمد  5

   ايمان صالح  4

   االء عاطف  8

   رضوي امين  9

   ايمان محمود عباس 41

   ياسمين صالح الدين  44

   دينا طارق  42
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 اسكندرية ث بنات   -مدرسة :                  الرتبية الفنية -شعبة :           الرابعة -الفرقة :
 -المشرف الخارجي :                                  -المشرف الداخلي :        

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
    اسماء محمد السيد 4

   احمد سمير  2

    ايه ممدوح  5

   مني مجدي  1

   ماكرينا القس  3

   حسام ياسر 5

   ميرنا نشات  4

   ميار محمد 8

   بسمه حسن  9

   ساندرا وديع  41

    عبد الرحمن عادل  44
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  الرمل ث بنات  -مدرسة :                      الرتبية الفنية  -شعبة :           الرابعة -الفرقة :
 -المشرف الخارجي :                                             -المشرف الداخلي :

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   مي سعيد السيد  4

   شروق حمدان سعد  2

   هاله محمد عبد العزيز  5

   يارا ناصر اسماعيل  1

   مي رافت احمد  3

   والء عبد الجواد علي  5

   مروة عبد الفتاح  4

   كرستينا نبيل  8

   دينا فاروق  9

   مصطفىامنية محمد  41

   هاجر حمدي محمد  44

   نورهان محمد احمد  42
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  زيزينيا ث بنات  -مدرسة :                      الرتبية الفنية -شعبة :           الرابعة  -الفرقة :
 -المشرف الخارجي :                                     -المشرف الداخلي :

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   ياسمين ابو الوفا ابراهيم  4

   يمني احمد السيد غازي 2

   مريم محمد فوزي  5

   رنا جمال محمد  1

   ميرام محمد حسن  3

   هدير ابراهيم عبود  5

   هند شكري ابو رفيعة  4

   سارة عادل السيد  8

   سلمي علي حسن  9

   ندي رضا  41

   ندي نبيل المصري  44

   هاجر عبيد راشد  42
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 لوران ث   -مدرسة :              الرتبية الفنية  -شعبة :           الرابعة -الفرقة :
 -المشرف الخارجي :                                      -المشرف الداخلي :

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   االء عزت انور  4

   دينا عالء حمدي السيد 2

   وفاء حسين علي 5

   اسامه وحيد علي  1

   هدي سامح موسي 3

   والء مصطفي البنا  5

   اسراء فايز الشاذلي  4

   روان يحيي اسامه  8

   تسبيح علي  9

   اسراء محمد لطفي  41

   ايه عبد السالم محمود  44
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 محمد كريم ث بنات  -مدرسة :                       الرتبية الفنية -شعبة :           الرابعة -الفرقة :
 -المشرف الخارجي :                                     -المشرف الداخلي :

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   سارة محمد الديب 4

   اسماء سامي احمد  2

   مروة احمد اسماعيل بدر  5

   ايه محمد احمد  1

   ايمان سعد عبد الباري  3

   زوزو حسن الشربيني 5

   مي ايمن حسيب  4

   اسماء حمزة ابراهيم  8

   رانيا محمود ابراهيم  9

   تراجي فتحي نصير  41

   زينب حامد عبد الروؤف 44

   ريم عصام الدين  42

   اسراء خالد شعير  45
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 هدي شعراوي ث بنات   -مدرسة :             الرتبية الفنية -شعبة :           الرابعة  -الفرقة :                 
 -المشرف الخارجي :                                     -المشرف الداخلي :                 

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   نانسي محي الدين  4

   مي مصطفي عزيز 2

   سمر طارق سعيد  5

   روان احمد محمود  1

   هاجر عادل سيد 3

   سلمي محمد صبري 5

   سلمي خالد العبد  4

   احمد زيتون  8

   محمد شوقي 9

   محمد مكرم  41

   محمد علي الفقي  44

   مارتين مجدي 42

   ساره محمد عبد العزيز 45
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  نبوية موسي الجديدة ث -مدرسة :                   الرتبية الفنية  -شعبة :           الرابعة -الفرقة :         
 -المشرف الخارجي :                             -المشرف الداخلي :           

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   فاطمة عماد فتحي  4

   عطور علي فايد  2

   وفاء سعيد عبد المنعم  5

   هند بشير محمد  1

   فاطمة الزهراء سعيد  3

   سارة رزق هللا السيد  5

   سارة مؤمن مصطفي  4

   نورهان مجدي شعبان  8

   ابتهال عبد الغني 9

   مريم مصطفي خالد  41

   هادية عادل عبد المنعم  44

   احمد محمد عبد الفتاح  42
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  الشهيد السيد حفني   -مدرسة :                 الرتبية الفنية  -شعبة :           الرابعة -الفرقة :         
 -المشرف الخارجي : -                        المشرف الداخلي :          

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   اسراء مجدي  4

   تسنيم عطية 2

   ايمان حمدي  5

   ايمان يحيي  1

   سلمي ابراهيم منصور 3

   سلمي احمد شديد 5

   اسراء مصطفي  4

   ايه رضا  8

   بسمة يوسف  9

   بسمة عطية سالم  41

   ندي نبيل محمد علي مصطفي 44
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 هدي شعراوي ث بنات   -مدرسة :                 الرتبية الفنية  -شعبة :           الرابعة -الفرقة :    
 -المشرف الخارجي :                                         -المشرف الداخلي :          

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   ايه احمد محمود عبد الخالق  4

   ايه احمد محمد  2

    شيماء فواد  5

   بهيثة عادل  1

   هايدي محمد حنفي  3

    سارة سمير  5

   ايريني كميل فريد  4

    فاطمة الحاج  8

   اميرة يحيي  9

   طه خديجه  41

   سماح محمد علواني  44

   بسمه جمال  42
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  مصطفي النجار ث بنات   -مدرسة :                    الرتبية الفنية  -شعبة :           الرابعة -الفرقة :            
 -المشرف الخارجي : -                                     المشرف الداخلي :           

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   يمني اسامه عبد العزيز  4

   نهال كمال حسين  2

   نورهان خالد عبد المحسن 5

   ياسمين عصام  1

   ياسمين احمد محمد علي  3

   يارا محمد ذكي  5

   هدير حسن  4

   نورهان خالد عباس عطا  8

   سلمي خميس عبد السالم  9

   فاطمة مصطفي عبد الحميد  41

   يارا محمد حسن  44

   هند مجدي حسن  42
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  طه حسين ث بنات   -مدرسة :              الرتبية الفنية -شعبة :           الرابعة  -الفرقة :                
 -الخارجي :المشرف                               -المشرف الداخلي :

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات إسم الطالب م
   امنية احمد عادل محمد  4

   نسمة طارق علي سيف  2

   بسمة خالد محمد  5

   اسراء علي محمد  1

   اسراء عصام عبد الحميد  3

   راندة حسن احمد  5

   امنية سعيد موسي  4

   سلمي عبد الحميد خضر  8

   خلود سعيد سراج  9

   اسراء محمد حلمي  41

   بسمه سامي عبد الحميد 44
 

 

 العام علي الرتبية العملية  املشرف                       عن مكتب الرتبية العملية   املسئول 
 

 أ.م.د/ سناء الشريف                                                                  
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 محمود ذكي سالم ث   -مدرسة :               الرتبية الفنية -شعبة :          الرابعه -الفرقة :          
 -المشرف الخارجي : -                                      المشرف الداخلي :          

-  
 

 التوقيع بالعلم مالحظات الطالبإسم   م
   دعاء محمد محمد الطيب 4

   روان السيد السيد  2

   اسماء عيسي سعيد  5

   ايمان فتحي احمد  1

   مني مجدي  3

   اميرة اشرف  5

   اماني ماهر  4

    محمد خالد  8

    يوستينا عماد  9

   رحاب احمد شحاته 41

   سماء محمد حسن  44
 

 

 
 
 


