
 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مكتب التربية العملية
 جامعة سوهاج
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 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس   المشرف العام 

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

 بيان بأسماء الطالب في مدارس التربية العملية 

 م  17/10/2022بداية من  االثنينيوم  – أساسي –لغة انجليزية  -الفرقة الثالثة  

 المشرف العام: أ.د/ شعبان حلمي حافظ 

 عضو مكتب التربية العملية : م.جيهاد عبد الاله محمود 
 2/ز.أ 3 المجموعة:رقم   1/ز.أ 3 رقم المجموعة:

 الجالء االبتدائية  المدرسة: الغياتية االبتدائية    المدرسة:

 أ. محمد أحمد عبدالغني    المشرف: أ. محمد طه عبدالنعيم    المشرف:

 اسم الطالب  م اسم الطالب  م

 عمار ياسر حنفى محمود  1 ابانوب عاطف وليم ابو اليمين  1
 فادى عماد ستالين هابيل  2 ابراهيم على عباس مرسى  2
 كيرلس صموئيل نصر بخيت  3 احمد خالد عبد العاطى السيد  3
 كيرلس نور فؤاد حكيم  4 احمد رضوان توفيق عبد الاله  4
 مؤمن مصطفي احمد احمد  5 احمد علي احمد علي  5
 محمد السيد رمضان الشاذلى  6 احمد ماهر بخيت احمد  6
 محمد جمال على محمد  7 عبدالعزيز موسى احمد محمد  7
 محمد جمال على نفادى  8 احمد ياسر احمد يس  8
 محمد حسن الجمل علي  9 الديب محمد اسماعيل بربرى 9
 محمد سعد عز الدين عبد الرحيم  10 جرجس سمير جرجس قعود  10
 محمد عمادالدين مغربى حسين  11  جمال محمود محمد عيسى  11
 محمد يحيى احمد عيسى  12  المسيح ممدوح منير بخيت عبد  12

 
 
 

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

 النهضة الرسمية لغات   المدرسة: أحمد ضيف هللا االبتدائية    المدرسة:

 أ. عادل فكري أيوب    المشرف: أ. رأفت السيد أحمد    المشرف:

 اسم الطالب  م اسم الطالب  م

 ارسله كامل صديق اسطفانوس  1 محمود السيد محمود احمد  1
 اروى سعودى احمد عبيد للا  2 محمود محمد كامل احمد  2
 اسرء احمد محمد محمد جاد الرب  3 محمود ناصر محمود محمد  3
 اسراء احمد السيد بطيخ  4 محمود نورالدين محمد عزب  4
 عبدللا محمد اسراء احمد  5 مصطفى رفعت حسين مصطفى  5
 اسراء احمد محمد عبد الاله  6 مصطفى عبد المنعم حمدان الدردير  6
 اسراء حارس شيبة الحمد مجاهد  7 مكاري مفيد وديع راغب  7
 اسراء حسين انس محمد  8 ميخائيل مجدى معوض بخيت  8
 اسراء عصام عثمان محمود  9 مينا جرجس سعيد قرياقص  9
 اسراء على محمد خلف  10 وهيب وهبه  هانى رمزى 10
 اسراء على مصطفى كامل  11  وجيه وصفى نصيف بخيت  11
يوسف مؤمن عبد الحميد عبد الاله احمد   12

 فرج

 12 

 اسراء محمد توفيق عبد الواحد 
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 بيان بأسماء الطالب في مدارس التربية العملية 
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 6/ز.أ 3 رقم المجموعة:  5/ز.أ 3 رقم المجموعة:

 الرشاد االبتدائية   المدرسة: طارق بن زياد االبتدائية  المدرسة:

 أ. منتصر صابر عزوز   المشرف: أيمن ايوب بخيت  أ. المشرف:

 اسم الطالب  م اسم الطالب  م

 الزهراء اشرف محمد محمود  1 اسماء جمال صالح محمود  1
 الشيماء محمد محمدين عبدالعال  2 اسماء خلف عبدالمحسن مهران  2
 امال احمد صبره محمود  3 اسماء رزق محمد محمد  3
 امانى خالد البدري محمد  4 محمد اسماء سيد احمد  4
 امانى دكرونى احمد على  5 اسماء عبد العاطي جبريل اسماعيل 5
 امانى شنودة نجيب حنا  6 اسماء عصام فتحى محمد  6
 اماني محمد محمود شيبة الحمد  7 اسماء عمر احمد محمد  7
 موسى عبد الدايم  امل عدلى 8 اسماء محسن فاضل عبد الحليم  8
 امل فرج محمد احمد  9 اسماء محمد عبد الحميد محمد  9
 امل نورالدين احمد محمد  10 اشرقت عبد الرحمن على محمود 10
 امنيه ايمن محمد عساف  11  االء عمر حسن السايح  11
 امنيه ناصر احمد احمد ابوطه  12  االء محمد محمود محمد  12

 

 
 

 8/ز.أ 3 رقم المجموعة:  7/ز.أ 3 المجموعة:رقم 

 الثورة االبتدائية   المدرسة: عبدهللا وهبي االبتدائية  المدرسة:

 . آثار رفعت عبدالاله أ المشرف: أحمد إبراهيم علي  أ.    المشرف:

 اسم الطالب  م اسم الطالب  م

 جاد الكريم  ايمان السيد عبدربة 1 اميرة حمادة محمود رشوان 1
 ايمان صالح الدين فرج محمد  2 اميرة رفعت احمد محمد  2
 ايمان عادل احمد محمد  3 اميره جميل نجيب واصف  3
 ايمان عبد الحكيم محمود سلطان  4 اميره محمد يونس محمد  4
 ايمان عبد الناصر احمد مرجان  5 اميره محمود محمدين عبد الرحيم  5
 ايمان محمد فهمى قبيصى 6 العليم عبد الاله اميمه ناصر عبد  6
 ايمان محمود صديق رزق  7 انجى احمد عبد الوارث بخيت  7
 ايه خيري علي فهمي  8 انجى سمير وديد صبحي  8
 ايه رمضان احمد موسى  9 انجى نبيل سعيد جرجس  9
 ايه صالح صادق ابو 10 ايات حسن فتوح عبد الحميد  10
 ايه عبدالرؤوف عبدالعزيز محمد  11  كمال جرجس ايرين عنتر  11
 ايه فتوح على احمد  12  ايمان ابو عمره احمد قناوي  12
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 10/ز.أ 3 رقم المجموعة:  9/ز.أ 3 رقم المجموعة:

 البطل علي عثمان االبتدائية المدرسة: السادات االبتدائية   المدرسة:

 أ. عفاف فوزى عزمى    المشرف: جبريل أ. نادية عبد العظيم :المشرف

 الطالب اسم   م اسم الطالب  م

 دعاء حسن محمد احمد  1 ايه ناصر ابو الحمد علوان  1
 دعاء عبد الشافي عباس محمد  2 بسملة محمد محمدين احمد  2
 دعاء محمود احمد قنديل 3 بشاير غانم فراج عبدالحليم  3
 دنيا احمد محمد كمال  4 تسنيم محمد السنوسى محمد  4
 عبد الحليم حافظ عبد الحفيظ دنيا  5 تغريد السمان احمد السمان  5
 دوالجى رافت فؤاد رشيد  6 حسناء احمد صبرى محمود  6
 دينا القذافى توفيق صالح  7 حنين راشد على محمد  7
 دينا خالد محمد احمد  8 خلود خالد امين شبيب  8
 دينا رمضان على مرعى 9 خلود عاطف سعد عبد النعيم  9
 دينا على خلف حامد  10 عبدالرحيم داليا محمد احمد  10
 رؤى اسامة يوسف محمد  11  داليا ناصر حفني احمد  11
 رئيسة سعد الدين احمد محمد  12  داليا ناصر محمد حسن  12

 
 
 

 12/ز.أ 3 رقم المجموعة:  11/ز.أ 3 رقم المجموعة:

 االبتدائية باحثة البادية  المدرسة: ملحقة المعلمات االبتدائية  المدرسة:

 جاكلين عبده مكين  أ.   المشرف: أ. غادة احمد الصاوى  المشرف:

 اسم الطالب  م اسم الطالب  م

 رنا سعد عبد الحميد سعد  1 رانا اشرف شحاته عبدالغفور  1
 رنيم مصطفى محمد عبد العليم  2 رانيا اسكاروس حربى اسكاروس  2
 حبيب يوسف روزانا يوسف  3 رانيا حلمى احمد محمد  3
 روضة عزالدين احمد محمد  4 رانيا رشدى ابراهيم احمد  4
 روفيدة عبد الكريم محمد محمد  5 رباب عبد المجلى خلف خضيرى  5
 روناء عامر خالف محمود  6 رحاب اسماعيل على اسماعيل 6
 ريمون ميالد صادق حكيم  7 رحاب سيد على سيد  7
 ريهام زيدان احمد محمد  8 رحاب عادل محمد حامد  8
 ريهام صالح امين محمود  9 رحاب عصمت كامل محمد  9
 ريهام طلعت ابراهيم اسماعيل  10 رحاب محمد احمد محمد  10
 زمزم مغاورى عبدالرحمن على  11  رشا محمد عبد الفتاح محمد  11
 زهراء اشرف احمد صديق  12  رفيدا على عبدالناصر ابوالعلى  12
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 14/ز.أ 3 رقم المجموعة:  13/ز.أ 3 رقم المجموعة:

 باحثة البادية االبتدائية  المدرسة: باحثة البادية االبتدائية  المدرسة:

 أ. ماري مينا تناغو    المشرف: أ. حياة كمال سدراك    المشرف:

 اسم الطالب  م اسم الطالب  م

 سمر سيد حسن السيد  1 زهراء رجب محمد احمد  1
 سمية صالح رشاد عباس  2 زينب شحات احمد كمالي  2
 سميرة عادل شكري حسب للا  3 زينب عبدالباسط صديق محمد  3
 سناء صبحى جوده فكرى  4 سارة السيد حلمى عارف 4
 سهيله احمد اسماعيل احمد  5 سارة عبد الحافظ احمد محمد  5
 سوسنه سامح يوسف هابيل 6 ساره احمد مصطفى كمال 6
 سيلفيا عادل سمعان شنوده  7 ساره امير عزيز كندس  7
 شيماء اشرف عبد الاله توفيق  8 ساره جابر جرجس منصور 8
 صفاء جمال محمد احمد  9 ساره عبد الحميد محمود محمد  9
 ضحى اسماعيل محمد محمد  10 ساره محمد عبدالاله عبدللا  10
 ضحى خالد صادق حداد  11  ساندى مدحت نعيم نجيب  11
 عطيات احمد عبد الرحيم يونس  12  محمد سحر محمد جاد  12

 
 
 

 16/زأ.3 رقم المجموعة:  15/زأ.3 رقم المجموعة:

 االتحاد االبتدائية المدرسة: العهد الجديد االبتدائية المدرسة:

 سامية وديع وديع أ.  المشرف: أ. صفاء منير توماس   المشرف:

 اسم الطالب  م اسم الطالب  م

 مارتينا بطرس رمزى فهمى  1 علياء جمال شرقاوى عبدالمجلى  1
 مارتينا ميالد عدلى توفيق  2 علياء ناصر ضاحى ابوزيد  2
 مارينا امجد جودة فهيم  3 غاده عبد العال امين قاسم  3
 مارينا صبحي موريس طانيوس  4 غاده محمد السيد محمد  4
 مارينا عماد جابر لبيب  5 فاطمة حربي حسن عبد الحافظ  5
 مارينا ناصر عبد المالك جبره  6 فاطمه الزهراء كمال قاسم عبيد  6
 مارينا يوسف تقاوى يوسف  7 فاطمه صبرى بيومى رشوان  7
 محاسن عامر عبدالاله احمد  8 فاطمه محمد القط السيد  8
 مرثا نان مسعد عوض 9 فاطمه محمد توفيق احمد  9

 مرنا اديب فؤاد عزيز 10 الدين احمد فدوى حسين سعد   10
 مرنا عصام عطاللا فخرى  11  كاترين كامل لبيب سفين 11
 مروه عزت محمد حسين  12  لمياء ناجي احمد السيد  12
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 18/زأ.3 رقم المجموعة:  17/زأ.3 رقم المجموعة:

 الجديدة  االبتدائية ناصر  المدرسة: ملحقة المعلمين   المدرسة:

 رجاء أبو السعود فاضل : أ. المشرف . رشا محمد أمين  :أالمشرف

 اسم الطالب  م اسم الطالب  م

 مريم محمود رضوان عبد النعيم  1 مروه محمد على محمود  1
 منار جاد الكريم رضوان عبد المبدى  2 مروه ممدوح محمود صابر  2
 منار خالد احمد على  3 مريانه الضبع جيد لبيب  3
 منار سيد هريدي محمود  4 مريم ايمن مترى اسكاروس  4
 منار محمد فوزى محفوظ  5 مريم حسن محمد مرسى  5
 منار محمود احمد الصغير عثمان  6 مريم خالف عبدالحميد احمد  6
 منال سعد بخيت تامر  7 مريم سيف العرب عبد للا احمد  7
 السيد   منةللا ياسر حلمى 8 مريم صفوت خير صادق  8
 منه للا مدحت البدري محمد  9 مريم عبد الرحيم شرقاوى عبد الرحيم  9

 مها ابو الحجاج عبد المحسن محمد  10 مريم عزت عبدالمسيح جاد  10
 مي كمال محمود محمد  11  مريم عماد اسعد فخرى  11
 مى محمد عبدالمعطى محمد  12  مريم كمال جرجس قلدس  12

 20/زأ.3 رقم المجموعة:  19/زأ.3 المجموعة:رقم 

 طه حسين االبتدائية  المدرسة:  طه حسين االبتدائية  المدرسة:

 أ. أنور عبدالمالك حنا :المشرف : أ. عاصم ثابت فخري  المشرف

 اسم الطالب  م اسم الطالب  م

 ندا محمد على جمعه  1 ميادة جمال عبد الرحمن رضوان 1
 ندا ياسر طانيوس توفيق  2 رمضان عبدالحليم محمدين مياده  2
 نداء محمود عبد الرحيم محمد  3 ميرا ميخائيل سمير جوده  3
 ندى جمال طه احمد  4 ميرنا حسنى اسرائيل عبدالشهيد  4
 ندى حماد شوقى نور الدين  5 ناديه احمد خلف صادق  5
 عبدالستار السيد احمد ندى  6 ناردين انور واصف مرجان  6
 ندى على احمد احمد  7 نانسى جمال نصرى ابواليمين  7
 ندى معتصم عاطف هاشم  8 نانسى مهدى محمد مهدى  8
 ندى وليد كمال احمد  9 ناهد عبدالمنعم محمد خلف  9

 نعمة عاطف عبدالرؤف محمد  10 نجاة السيد حامد رفاعى  10
 نهال احمد عبد المالك عطا  11  عبدالرحمن ندا كامل الطيب  11
 نورا رمضان محمد احمد  12  ندا محمد حلمى عبدالمنعم  12
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 22/زأ.3 رقم المجموعة:  21/زأ.3 رقم المجموعة:

 االبتدائية  عرب األطاولة  المدرسة:  الجديدة   االبتدائية ناصر  المدرسة:

 أ. دعاء يوسف حلمي  :المشرف :أ. رجاء أبو السعود فاضل المشرف

 الطالب اسم  م اسم الطالب  م

 هاجر مالك عمر صديق  1 نورا عبدالرحيم عبداللطيف محمد  1
 هبة سمير فهيم موسي  2 نورا نجاح مكارى عوض  2
 هدى السيد عبداللطيف مهاود  3 نورهان احمد السيد احمد  3
 هدى خليفة السيد على  4 نورهان حسن وحيد عبدالكريم  4
 هدي عليان توفيق عليان 5 السمان عبد اللطيف نورهان عبد النبى 5
 هند احمد عثمان عبدالكريم  6 نورهان عبدالناصر على عثمان  6
 هند شوقى عيسى بهنساوى  7 نورهان كمال حسن حسن  7
 هند عبد الباسط محمد حمدون 8 نورهان محمد عاطف ابوشامه  8
 خلف صابر والء تركى  9 نورهان مرتضي عبد الحميد رمضان 9

 والء محمد السمان عبد الموجود  10 هاجر ابو الحسن شعبان ابو الحسن 10
 والء محمد مصطفي عبد الاله  11  هاجر بهاء الدين محمد احمد  11
 والء نبيل جمال الدين عبد الاله  12  هاجر خالد عبدالرحيم محمد  12

 24/زأ.3 رقم المجموعة:  23/زأ.3 رقم المجموعة:

 النصر االبتدائية المدرسة:  الضمراني  خليل  المدرسة:

 :أ. أمل مصطفى كامل  المشرف جاكلين بولس جريس : أ. المشرف

 اسم الطالب  م اسم الطالب  م

 ياسمين ياسر حسين احمد  1 يارا السيد هاشم ابوزيد  1
 يسرا درملى عبدالجواد محمود  2 يارا ماجد علي محمود 2
 يسرا ياسر محمد امين  3 مصطفى عايد خالف يارا  3
 يوستينا سمير جابر ارميس  4 يارا ياسر محمد حسين  4
 يوستينا كيرلس اسحق قلته  5 ياسمين احمد عبد الرؤف عبد الحميد  5
 يوستينا ممدوح رياض ناشد  6 ياسمين احمد فؤاد احمد  6
 وفيق وهيب جورجيوس  يوستينا 7 ياسمين اشرف بخيت عبد الرحيم  7
 حسناء قدرى حسن سيد  8 ياسمين حسام احمد عبد المقصود 8
  9 ياسمين شعبان حسوبه على  9

  10 ياسمين عبد الناصر القط نصر 10
  11  ياسمين مختار لطفي احمد  11
  12  ياسمين وليد احمد رياض  12


