
 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مكتب التربية العملية
 جامعة سوهاج
 كلية التربية 

  

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس   العام المشرف  

 أ.د. هدى مصطفى محمد   أ.د/ شعبان حلمي  
 

 بيان بأسماء الطالب في مدارس التربية العملية  

 يوم االربعاء  –عام  –لغة انجليزية  -الفرقة الثالثة  
 2/ ز.ع3 رقم المجموعة:  1/ ز.ع3 رقم المجموعة:

 بنين  اإلعدادية  الفتح  المدرسة: بنين  اإلعدادية الفتح  المدرسة:

 مسعد  بخيت حسني عادل /أ  المشرف: عبدالرحمن  العزيز عبد حسين /أ  المشرف:

 اسم الطالب  م اسم الطالب  م

 الصغير  محمد عصام محمد 1 على سليمان حسن احمد 1
 احمد  عبدالنبى عيسى محمد 2 السيد احمد محمد احمد 2
 حسن عبدالرحيم منصور محمد 3 على  ابراهيم مصطفى احمد 3
 خليفه  ابوعلى محمد محمود 4 الحميد عبد على مصطفى احمد 4
 ابراهيم   مصطفى ابراهيم مصطفى 5 حماد السيد اعمر راضى 5
 الحافظ  عبد الرحمن عبد شعبان عبده 6 الرحيم  عبد الديب احمد محمد 6
  7 حماد  توفيق عبدالحكيم محمد 7
8  8  
9  9  
10  10  

 
 
 

 4/ ز.ع3 المجموعة:رقم   3/ ز.ع3 رقم المجموعة:

 بنات  الحديثة اإلعدادية   المدرسة: بنات  الحديثة اإلعدادية   المدرسة:

 هنري فيكتور فيفيان/أ  المشرف: علي  محمد حسين حسام / أ  المشرف:

 اسم الطالب  م اسم الطالب  م

 النصر  سيف محمد اسيل 1 الاله  عبد الحميد  عبد شعبان ابتسام 1
 حسين  عبدالكريم محمود اكرام 2 موسى  عبدالرحيم احمد اسراء  2
 الدين  سعد محمد على االء 3 محمد احمد  الديب اسراء  3
 حسين  الجواد عبد محمد االء 4 الدين  سعد محمد على اسراء  4
 الدين  كمال محمود عبدالباسط الزهراء  5 هاشم مصطفي محمود اسراء  5
 الرازق  عبد هللا ضيف محمد الزهراء  6 الالة  عبد  السيد ادريس اسماء 6
 محمد  حجاب مجدى امال 7 اللطيف عبد احمد محمد اسماء 7
 احمد  حسان احمد امانى 8 بخيت علي محمود اسماء 8
9  9  
10  10  



 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مكتب التربية العملية
 جامعة سوهاج
 كلية التربية 

  

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس   المشرف العام 

 أ.د. هدى مصطفى محمد   د/ شعبان حلميأ.  
 

 بيان بأسماء الطالب في مدارس التربية العملية  

 يوم االربعاء  –عام  –لغة انجليزية  -الفرقة الثالثة  
 6/ ز.ع3 المجموعة:رقم   5/ ز.ع3 رقم المجموعة:

 بنات  االعدادية ناصر المدرسة: بنات  االعدادية ناصر المدرسة:

 البديع   عبد حنان/  أ  المشرف: الرحمن  عبد  ضياء محمد /أ  المشرف:

 اسم الطالب  م اسم الطالب  م

 محمود مرسى محمد ايه 1 الفتاح عبد احمد كامل اميره 1
 دميان راغب غبريال بسنت 2 خلف  ثابت خلف ايمان 2
 تمام  محمود مجدى تغريد 3 ابوالعال   فتحى عالء ايمان 3
 زيد  ابو محمود محمد تغريد 4 عثمان  حمدان السيد ايه 4
 محمد   محمد حماده حنان 5 مغربى محمود حسام ايه 5
 السيد  عبدالراضي ايمن حنين 6 احمد البدرى  صابر ايه 6
 محمد  عبداللطيف احمد دعاء 7 حسن الرحيم عبد قناوي  ايه 7
 معوض وليم ثروت دميانه 8 احمد محمد كمال ايه 8
9  9  
10  10  

 
 
 

 8/ ز.ع3 رقم المجموعة:  7/ ز.ع3 رقم المجموعة:

 بنات  االعدادية   زياد بن طارق المدرسة: بنات  االعدادية   زياد بن طارق المدرسة:

 عبدهللا محمد فهيد  أحمد هالة. أ المشرف: الوندي  جميل رشا /أ  المشرف:

 اسم الطالب  م اسم الطالب  م

 ربه  عبد محمد هاشم رحمه 1 مرقس  رزق   نادر دميانه 1
 الظاهرى  محمد  خالد رضوى  2 حسن شحاته حسن دنيا 2
 اليمنى   هللا عبيد صالح رغدا 3 ابودهب  محمد حمدى دينا 3
 ابوبكر محمد فؤاد ريهام 4 عبدالحميد  محمد عبدالحميد دينا 4
 احمد  محمد محمود ريهام 5 عطية محمد السيد رانيا 5
 خليفة  محمد على ساره 6 عبدهللا محمود محمد رحاب 6
 محمد احمد على سلسبيل 7 علي  مصطفي معتصم رحاب 7
 ابراهيم  سالم محمد سلمى 8 محمد  حسين انس رحمه 8
9  9  
10  10  



 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مكتب التربية العملية
 جامعة سوهاج
 كلية التربية 

  

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس   المشرف العام 

 أ.د. هدى مصطفى محمد   أ. د/ شعبان حلمي
 

 بيان بأسماء الطالب في مدارس التربية العملية  

 يوم االربعاء  –عام  –لغة انجليزية  -الفرقة الثالثة  
 10/ ز.ع3 رقم المجموعة:  9/ ز.ع3 رقم المجموعة:

  الرحمن  عبد الشهيد"  بنات الجديدة اإلعدادية   المدرسة:
 " السويفي

  الرحمن  عبد الشهيد"  بنات الجديدة اإلعدادية   المدرسة:
 " السويفي

 أ/ سهير فتحي أبو دهب    المشرف: بكري محمود محمد  صفاء. أ  المشرف:

 اسم الطالب  م اسم الطالب  م

 قسطندى  جميل باسم مارينا 1 محمد  العال عبد عصام سماح 1
 عطيه  فوزى  نشات مارينا 2 حسنى  محمد على شهد 2
 بخيت جبره صابر مرثا 3 السيد  بخيت جابر شيماء 3
 فايز  عاكف زغابى عمر مرفت 4 محمود  ابراهيم ناجح صفيه 4
 الاله عبد محمد همام مروة 5 الحميد عبد عباس احمد غادة 5
 وهبة  فوزى  ايمن مريم 6 محمد  عبدالبارى  محمد  فاطمه 6
 عالم احمد جمال مريم 7 محمود  محمد عبدالناصر لمياء 7
 حسانين محمد حسنى مريم 8 خليل  صبرى  نعيم مارونيا 8
 السيد  محمد عاصم مريم 9  9
10  10  

 
 

 

 12/ ز.ع3 رقم المجموعة:  11/ ز.ع3 رقم المجموعة:

 بنات  اإلعدادية المؤمنين  أم  المدرسة: بنات  اإلعدادية المؤمنين  أم  المدرسة:

 علي  موسي عباس أحمد .  أ  المشرف: جمعة  محمد هالة . أ  المشرف:

 اسم الطالب  م الطالب اسم   م

 الدين كمال احمد الدين عز ناديه 1 زخارى  رياض عاطف مريم 1
 عمر  ابوحسيبه جالل نبيله 2 احمد هللا خلف على مريم 2
 عبدالحميد عبدالعليم احمد ندى 3 السيد  محمد عمر مريم 3
 عبدالاله سيد جمال ندى 4 اسماعيل حماد محمد مريم 4
 محمد ضرار النصر سيف ندى 5 بشاى  جاد نصرى  مريم 5
 حسين يوسف عادل ندى 6 هاشم احمد ياسر هللا منه 6
 عبدالرحيم شحاتة محمد ندى 7 ابوسيف  عطوان عاطف منى 7
 طه المجيد عبد احمد نسمه 8 على محمد احمد هدى 8
 احمد السيد ياسر نعمه 9 احمد عبدهللا عايد مياده 9
10  10  



 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مكتب التربية العملية
 جامعة سوهاج
 كلية التربية 

  

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس   المشرف العام 

 أ.د. هدى مصطفى محمد   أ. د/ شعبان حلمي
 

 بيان بأسماء الطالب في مدارس التربية العملية  

 يوم االربعاء  –عام  –لغة انجليزية  -الفرقة الثالثة  

 

 14/ ز.ع3 رقم المجموعة:  13/ ز.ع3 رقم المجموعة:

 بنات  االعدادية   التيسير  المدرسة: بنات  االعدادية شعراوي  هدي المدرسة:

 محمود  عبدالعال عماد. أ  المشرف: عبد الحميد خلود محمد أ/ /  أ  المشرف:

 اسم الطالب  م اسم الطالب  م

 مازن  احمد اشرف وفاء 1 محمود  فاروق  وليد نوران 1
 جمعه  احمد محمود والء 2 خلف  محمود صبرى  نورهان 2
 الاله  عبد صبره ياسر يارا 3 احمد محمد ياسر نورهان 3
 رفاعى محمد ايمن ياسمين 4 الرحيم   عبد عزت ثروت هاجر 4
 احمد مهنى خالد ياسمين 5 محمد  رمضان الناصر عبد هاجر 5
 العزيز  عبد فوزى  عبدالعزيز ياسمين 6 وزه  محمود خليفه ناصر هاجر 6
 الدردير رمضان وجدى ياسمين 7 جاد  محمد الدين كمال هبه 7
 عطا عزيز كميل يوستينا 8 احمد احمد محمد هدى 8
 عبيد كميل عصمت مريم 9 محمد  زيدان محمد هدير 9
 عزالي  محفوظ الغني عبد مني 10  10

 
 
 


