
 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 ليةمكتب التربية العم
 جامعة سوهاج
 كلية التربية

  

 رئيس قسم املناهج وطرق التدريس  املشرف العام
 أ.د. هدى مصطفى محمد  أ.د. هدى مصطفى محمد

 

 الدبلوم املهنية  جمموعات الرتبية العملية
 األحديوم  -تربية خاصة شعبة 

 2.خ.ت رقم المجموعة:  1.خ.ت رقم المجموعة:

 للصم األمل المدرسة: للصم األمل المدرسة:
 عثمان محمود خلف خالدأ.  المشرف: سالم سليمان العزيز عبد محمدأ.  المشرف:

 بسوهاج للصم االمل بمعهد خبير معلم السمع عافوض للصم األمل بمدرسة خبير معلم

 اسم الطالب م اسم الطالب م

 عبدالحليم على عاطف اسراء 1 محمود احمد خلف ابتسام 1
 متولى لطفى عاطف اسراء 2 الراضىى عبد رفاعى ابراهيم احمد 2
 عبدالمجيد السيد على اسراء 3 احمد عبدالحفيظ احمد 3
 محمد سيد كمال اسراء 4 احمد بدالمنصفع عبدالعال اخالص 4
 احمد ثابت محمد اسراء 5 محمد على احمد ارزاق 5
 محمود على محمود اسراء 6 محمود حمزه احمد اسراء 6
 محمد بخيت هاشم اسراء 7 محمد عبدالمنعم جمال اسراء 7
 عبداهلل ثابت حمدى اسالم 8 محمدالسيد خلف اسراء 8
 محمد عباس رمضان اسماء 9 عبدالرحمن مصطفى طارق اسراء 9
 قاسم الدين صالح اسماء 11 قاسم رمضان عاطف اسراء 11
11  11  

 

 4.خ.ت رقم المجموعة:  3.خ.ت رقم المجموعة:

 للصم األمل المدرسة: للصم األمل المدرسة:

 محمد حافظ محمد جاللأ.  المشرف: السيد مسعد منىأ.  المشرف:
 السمع وضعاف للصم األمل بمدرسة سمعى فصل خبير معلم سمعى خاصة بيةتر خبير معلم

 اسم الطالب م اسم الطالب م

 بركات عبدالرحيم احمد السيد 1 محمود محمدين عادل اسماء 1
 حمدون الموجود الشيماءعبد 2 محمود محمدين عادل اسماء 2
 غطاس شنوده صبحى الهام 3 حسب كامل عبداهلل اسماء 3
 سيد عبدالعال عادل الهام 4 محمد على على اسماء 4
 عبدالموجود خلف اشرف امل 5 محمود سليمان كمال اسماء 5
 عبدالوهاب السيد محمد امنية 6 محمد ابوزيد محمود اسماء 6
 عثمان مصطفى محمد امنيه 7 عبداللطيف هالل محمود اسماء 7
 عبدالاله لصيدا محمد اميره 8 محمود محمد السيد اكرام 8
 مرسى عبدالعزيز محمد انتصار 9 عبدالرحيم على محمود االء 9
 دياب كمال جمال اية 11 احمد كامل محمود الزهراء 11
11  11  



 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مكتب التربية العملية
 جامعة سوهاج
 كلية التربية

  

 رئيس قسم املناهج وطرق التدريس  املشرف العام
 أ.د. هدى مصطفى محمد  دى مصطفى محمدأ.د. ه
 

 الدبلوم املهنية  جمموعات الرتبية العملية
 األحديوم  -تربية خاصة شعبة 

 6.خ.ت رقم المجموعة:  5.خ.ت رقم المجموعة:

 للمكفوفين  النور المدرسة: للمكفوفين  لنورا المدرسة:
 السيد أمين أحمدأ.  المشرف: عبداللطيف محمد فهمى محمودأ.  المشرف:

 للمكفوفين النور مدرسة انجليزية لغة أول معلم للمكفوفين النور مدرسة عربية لغة ث خبير معلم

 اسم الطالب م اسم الطالب م

 عبدالوهاب السيد عمر ايه 1 عثمان محمد ضيفى اية 1
 عبدالرحمن ابراهيم محمود ايه 2 احمد عباس وحيد اية 2
 محمد رشدى غريب ايهاب 3 حسن محمود احمد ايمان 3
 حامد ابوالمجد على إيمان 4 الغنى عبد  نجيب محمد ايمان 4
 حسن محمود احمد أمانى 5 سعدمحمد محمود ايمان 5
 محمد موسى ناصر نىأما 6 محمد يوسف محمد ايناس 6
 محمود رضوان ناصر أمل 7 قنديل حسن السيد ايه 7
 محمد بيومى احمد أمنية 8 محمد عبدالعليم حسن ايه 8
 ابراهيم صابر خالد أميرة 9 يوسف العليم عبد ايه 9
 بخيت فهمى مكرم آيات 11 عمران مدنى عماد ايه 11
11  11  

 

 8.خ.ت موعة:رقم المج  7.خ.ت رقم المجموعة:

 للمكفوفين  النور المدرسة: للمكفوفين  النور المدرسة:

 عبدالوهاب راضى الضبع خالدأ.  المشرف: عبدالعظيم السيد هللا خلفأ.  المشرف:
 للمكفوفين النور مدرسة انجليزية لغة أول معلم للمكفوفين النور مدرسة أ مكتبات أول أخصائى

 اسم الطالب م اسم الطالب م

 محمد محمد محمود حسين 1 قاسم رمضان عاطف آية 1
 السمان عبدالصبور عاطف حليمه 2 السيد محمد حاتم بسمة 2
 على السيد احمد حنان 3 احمد مهدى عبدالرازق تغريد 3
 عبدالاله محمود فتحى حنان 4 محمد احمد صبرى جهاد 4
 عبدالعال محمود محمد حنان 5 تمام أحمد عبده جهاد 5
 محمد محمد عبده خالد 6 محمد عبدالفتاح حارس جيهاد 6
 محمد خيرى احمد خلود 7 محمد خليفه محمود حبيبه 7
 محمد محمود خالد خلود 8 على عبدالمنعم ياسر حسناء 8
 محمد يسين السيد داليا 9 حسين احمد سيد حسين 9
 محمود عبدالبارى عصام داليا 11 رشوان محمد محمد حسين 11
11  11  



 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مكتب التربية العملية
 جامعة سوهاج
 كلية التربية

  

 رئيس قسم املناهج وطرق التدريس  املشرف العام
 أ.د. هدى مصطفى محمد  أ.د. هدى مصطفى محمد

 

 الدبلوم املهنية  جمموعات الرتبية العملية
 األحديوم  -تربية خاصة شعبة 

 11.خ.ت رقم المجموعة:  9.خ.ت رقم المجموعة:

 الفكرية التربية المدرسة: الفكرية التربية المدرسة:

 خير فرج فتحى محمدأ.  المشرف: عبدالباسط أحمدأ.  المشرف:
 الفكرية التربية مدرسة خبير معلم الفكرية التربية ةمدرس أول معلم

 اسم الطالب م اسم الطالب م

 عبدالعال متولى ممدوح دينا 1 احمدهديه محمد داليا 1
 جرجس شهدى منير دينا 2 المهدى السيد احمد دعاء 2
 محمد عبدالرحمن محمد رانا 3 عبدالجواد جابر اشرف دعاء 3
 محمد حمدون احمد رانيا 4 بدالعالع احمد السيد دعاء 4
 اهلل جاد عبدالكريم عبدالفتاح رانيا 5 فهمى السيد دعاء 5
 شاكر سعد عالء رانيا 6 ابراهيم عبدالرحمن قرشى دعاء 6
 محمودمحمد رانيامحمد 7 عبدالرحمن مصطفى محمد دعاء 7
 محمد السيد جابر رحاب 8 على محمود جمال دنيا 8
 سيد عبدالعظيم عبدالناصر رحاب 9 جاد عبدالمسيح لعاد دوالجى 9
 الجيار احمد عالم على رحاب 11 ابودهب عزيز محمود دينا 11
11  11  

 

 12.خ.ت رقم المجموعة:  11.خ.ت رقم المجموعة:

 الفكرية التربية المدرسة: الفكرية التربية المدرسة:
 عبدالغنى مصطفى محمد محمودأ.  لمشرف:ا أحمد صابر صادقأ.  المشرف:

 الفكرية التربية مدرسة خبير معلم فكري   ابتدائى موجه

 اسم الطالب م اسم الطالب م

 محمود محمد حسنى روان 1 محمود صابر محمد رحاب 1
 مكسيموس القمص جندى وديع رومانى 2 محمد محمد ناصر رحاب 2
 بخيت سعيد زكا ريموندا 3 معبدالكري عبدالراضى  خليفه رحمه 3
 امين محمد امين زينب 4 البدرى محمد عبدالصبور رحمه 4
 السمان ابراهيم عبدالراضى زينب 5 محمد االه محمدعبد رشا 5
 المنعم عبد النوبى على زينب 6 خليفه عبدالسميع يوسف رشا 6
 محمد صالح طاهر محمد زينب 7 فرحات احمد حامد رضوه 7
 محمد يسن السيد سارة 8 عبدالرحمن احمد على رغده 8
 امين محمد عرفة سارة 9 احمد عبدالحفيظ احمد رقيه 9
 دياب كمال دياب ساره 11 بدوى عبدالجواد محمد رنا 11
 ابوزيد هاشم الكريم عبد كريمان 11 محمد عبدالحليم اشرف رواء 11



 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مليةمكتب التربية الع
 جامعة سوهاج
 كلية التربية

  

 رئيس قسم املناهج وطرق التدريس  املشرف العام
 أ.د. هدى مصطفى محمد  أ.د. هدى مصطفى محمد

 

  



 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مليةمكتب التربية الع
 جامعة سوهاج
 كلية التربية

  

 رئيس قسم املناهج وطرق التدريس  املشرف العام
 أ.د. هدى مصطفى محمد  أ.د. هدى مصطفى محمد

 

 الدبلوم املهنية  جمموعات الرتبية العملية
 الثالثاءيوم  -تربية خاصة ة شعب

 14.خ.ت رقم المجموعة:  13.خ.ت رقم المجموعة:

 للصم األمل المدرسة: للصم األمل المدرسة:

 محمد عبدالفتاح عبدالشكور رحابأ.  المشرف: حسن احمد شعبان انورأ.  المشرف:

 بنات للصم األمل بمدرسة نجليزيةا لغة أول معلم السمع وضفاف للصم االمل معهد عربية لغة   أ  أول  معلم

 اسم الطالب م اسم الطالب م

 محمد على محمود سهير 1 عبدالموجود السيد الدين عالء ساره 1
 محمود محمد احمد سهيله 2 عابدين الدين بدر محمد فتحى ساره 2
 اهلل جاب محمد جمال شيماء 3 عبدالعظيم ابراهيم غندور ساميه 3
 العال عبد الواحد عبد شيماءمحمد 4 اسماعيل عبدالمبدى ابوالمعارف سحر 4
 ابراهيم عبدالنبى ابراهيم صفاء 5 محمد خلف عاشور سحر 5
 عبدالعزيز على محمد صفاء 6 عبدالباسط الدين كمال يوسف سلمى 6
 الشمندى  فهمى كامل ضحى 7 محمد اسماعيل محمد سماح 7
 مسعود محمد سيد طه 8 عبدالعال محمد ابوالحمد سمر 8
 عبدالرحيم عبده عبدالرحيم 9 احمد فؤاد محمد سميه 9
 عبدالرحيم يونس عبدالرحيم 11 احمد على احمد سهام 11
11  11  

 

 16.خ.ت رقم المجموعة:  15.خ.ت رقم المجموعة:

 للصم األمل المدرسة: للصم األمل المدرسة:

 يوسف محمد ناصر خالدأ.  المشرف: عبدالاله محمد حنانأ.  المشرف:
 بسوهاج للصم االمل بمعهد خبير معلم السمع وضعاف للصم األمل بمدرسة خبير معلم

 اسم الطالب م اسم الطالب م

 احمد عبدالرحيم نبيل غاده 1 على محمد محمد عزه 1
 احمد عبدالحفيظ احمد فاطمه 2 حسن محمد السيد عفاف 2
 السيد حسين محمود فاطمه 3 عبدالنبى امين جمال عال 3
 محمود عبدالحكيم محمد فرحه 4 محمد احمد عادل عال 4
 احمد يوسف محمد قمر 5 على محمد عاطف عال 5
 عبدالرحمن الكريم جاد بدوى كريم 6 احمد السيد احمد غاده 6
 عبدالوارث الكيالنى محمد لبنى 7 اسماعيل على احمد غاده 7
 محمد  الدين سعد عبدالناصر لمياء 8 حمدابوزيدا الوجيه غاده 8
 قدوس سعد عاطف مارجريت 9 عبدالوارث الكيالنى محمد غاده 9
 صادق رشدى كامل مارى 11 محمد جابر محمود غاده 11
11  11  



 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مكتب التربية العملية
 جامعة سوهاج
 كلية التربية

  

 رئيس قسم املناهج وطرق التدريس  املشرف العام
 أ.د. هدى مصطفى محمد  هدى مصطفى محمدأ.د. 
 

 الدبلوم املهنية  جمموعات الرتبية العملية
 الثالثاءيوم  -تربية خاصة شعبة 

 18.خ.ت لمجموعة:رقم ا  17.خ.ت رقم المجموعة:

 للمكفوفين  النور المدرسة: للمكفوفين  النور المدرسة:

 محمد أمين محمد رشاأ.  المشرف: جرجس وديع خليلأ.  المشرف:
 النور بمدرسة  انجليزية لغة أ أول معلم للمكفوفين النور بمدرسة فصل أول معلم

 اسم الطالب م اسم الطالب م

 على السيد حسنى مرفت 1 رعاز  بشرى نادر ماريانا 1
 عبداللطيف عبدالشافى احمد مروه 2 صادق رشدى كامل مارينا 2
 العال عبد القادر محمدعبد مروه 3 عزمى رزق لطيف مارينا 3
 سرحان عبدالاله عبدالعزير مريم 4 خليفه عبدالرحيم خليفه  محمد 4
 خيتب شحاته فوزى مريم 5 عبدالبارى محمدمحمودعبدالوهاب 5
 جرجس شهدى منير مريم 6 حسانين محمود جابر محمود 6
 لمعى شهدى ناجح مريهان 7 عبدالحميد عبدالظاهر حسن محمود 7
 سعيد محمد حمدى مصطفى 8 اهلل عطيه جالل عمار محمود 8
 السيد على جمال منار 9 مسعود راشد خلف مديحه 9
 عبدالرحمن تشحا حسن منار 11 بسكالس يوسف فادى مرتينا 11
11  11  

 

 21.خ.ت رقم المجموعة:  19.خ.ت رقم المجموعة:

 للمكفوفين  النور المدرسة: للمكفوفين  النور المدرسة:

 محمد عبدالعال الطيب لمياءأ.  المشرف: خورشيد طه عبدالعال خالدأ.  المشرف:
 الفكرية التربية بمدرسة فصل معلم للمكفوفين  النور بمدرسة خبير معلم

 اسم الطالب م اسم الطالب م

 محمد عبدالجواد محمد مى 1 سليمان ضاحى عبدالحميد منار 1
 لمعى بطرس رفعت ميرا 2 محمد ابوزيد رفعت محمد منال 2
 محمد على فتحى نجالء 3 صادق محمد عادل اهلل منة 3
 محمود فوزى نجالء 4 محمد احمد محمد اهلل منه 4
 عبده محمد خالد ندا 5 محمد مختار دوحمم اهلل منه 5
 السيد محمد رشاد ندا 6 صالح سيد  صالح محمد طارق منه 6
 خفاجى شاكر عنتر ندا 7 عبدالعال محمد ابوالحمد منى 7
 رضوان محمد ابراهيم جاد ندى 8 عبدالعال مخيمر عبدالعال منى 8
 زيزعبدالع عبدالعال محمود ندى 9 محمد صابر محمد منى 9
 محمد محمود قدرى نشوه 11 حسانين ابوالفتوح صالح مى 11
11  11  



 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مكتب التربية العملية
 جامعة سوهاج
 كلية التربية

  

 رئيس قسم املناهج وطرق التدريس  املشرف العام
 أ.د. هدى مصطفى محمد  أ.د. هدى مصطفى محمد

 

 الدبلوم املهنية  جمموعات الرتبية العملية
 الثالثاءيوم  -تربية خاصة شعبة 

 

 22.خ.ت رقم المجموعة:  21.خ.ت رقم المجموعة:

 الفكرية التربية المدرسة: الفكرية التربية المدرسة:
 رزق عبدالسالم يحيى عبدالسالمأ.  المشرف: مصطفى عبدالمجيد مدمح مؤمنأ.  المشرف:

 فكري  ابتدائى موجه الفكرية التربية مدرسة خبير معلم

 اسم الطالب م اسم الطالب م

 ابراهيم على ناصر نورهان 1 احمد محمد صابر نضال 1
 بدوى محمود اسماعيل نوهان 2 سالم حسن كمال نعمه 2
 محمد محمد نيرمين 3 هاشم ينام محمد نعمه 3
 مهران فرغل السيد نيره 4 السيد محمد رشاد نهاد 4
 احمد فرج محمد نيره 5 أحمد أحمد على نهله 5
 محمد عبدالعال نادى نيره 6 شحاته عبدالرحمن عادل نهى 6
 لبيب التعلب رومانى نيفين 7 عبدالرحيم على رفعت محمد نهى 7
 موسى محمد رجب هاج 8 وعامراب خلف محمود نوارن 8
 متولى سليمان اشرف هاجر 9 احمد عبدالعال جمال نورهان 9
 محمود سيد جابر هاجر 11 النعيم عبد  اباهيم محمد نورهان 11
11  11  

 

 24.خ.ت رقم المجموعة:  23.خ.ت رقم المجموعة:

 الفكرية التربية المدرسة: الفكرية التربية المدرسة:

 صادق صابر أحمدأ.  المشرف: إبراهيم عبدالسالم إبراهيمأ.  :المشرف
 فكرية تربية-خبير معلم فكرية تربية-خبير معلم

 اسم الطالب م اسم الطالب م

 مصطفى عثمان عماد هيام 1 عبداللطيف محمد على هاجر 1
 نورالدين عبدالحميد سيدهم وفاء 2 حسن كامل مصطفى هاجر 2
 هاشم احمد عادل والء 3 فراج محمد جمال هبه 3
 حسن أحمد خلف وليد 4 على احمد محمد هبه 4
 احمد مصطفى محسن يارا 5 عباس كامل محمود هبه 5
 السيد احمد جمال ياسمين 6 محمد عبدالنعيم اسامه هدى 6
 اسماعيل الرحيم عبد راضى ياسمين 7 حسيب عبدالرحيم حسن هدير 7
 حسن عبدالاله عاطف ياسمين 8 يسىع ابوالوفا عاطف هدير 8
 احمد محمد عنتر ياسمين 9 رفاعى فؤاد مدنى هشام 9
 على عبدالرحيم محمد يسرا 11 عباس كامل محمود هناء 11
 نصراهلل فايز صبرى يوستينا 11 مهران الفرغل البدوى هيام 11


