
 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مكتب التربية العملية

 جامعة سوهاج

 كلية التربية
 

    املشرف العام
    د. وليد دمحم خليفة 

 

 ( أساسي. مواد( شعبة)الرابعة توزيع طالب الرتبية العملية الفرقة)

 االثنني     يوم

 (2) 4أ.د.رلم المجمُعح:   (1) 4أ.د.رلم المجمُعح: 

 االترذائٍح الغٍاذٍح مذرسح:  االترذائٍح وجع سعُدي  مذرسح:

 ضاحً فٍمً ٌذٌذ المشرف: عطا هللا َفاء شىُدي المشرف:

علم خثٍر دراساخ ََكٍل مذرسح وجع سعُدي مالُظٍفح:

 االترذائٍح 

  ثاوُي مُجً الُظٍفح:

 اسماء محمود احمد دمحم 1 ازهار السيد احمد بكري 1

 االء احمد اسماعيل احمد 2 ارساء احمد نرصالدين التهاىم 2

 االء جالل عبدالعال حموده 4 ارساء حامد محمود عىل عامر 4

ى عىل دمحم 4 ارساء عبدالحارس عباده حسن 4  االء صبر

 الزهراء مصطفى الصغبر ادريس 5 ارساء دمحم نعمان دمحم 5

 الهام عبدالرحمن عىلي محمود 6 ارساء نورالدين صابر محمود 6

 امانى خالد محمود السمان 7 اسماء احمد دمحم عبد اللطيف 7

 امانى فتىح عبدالىح عبداللطيف 8 اسماء احمد دمحم يوسف 8

ي محمود  9 اسماء دمحم احمد عوض 9
 خلود حنفى

 ــ  ــ 11 ــ  ــ 11

   

 (4) 4أ.د.رلم المجمُعح:   (3) 4أ.د.رلم المجمُعح: 

 تاحثح الثادٌح مذرسح:  االترذائٍح الغٍاذٍح  مذرسح:

 السٍذ طلعد ذُفٍك  المشرف:  ضاحً فٍمً ٌذٌذ  المشرف:

 مُجً اترذائًالُظٍفح:  ثاوُي مُجً الُظٍفح:

ه محمود حماده دمحم 1  امل ايمن ادهم عبدالعليم 1  امبر

ي  2
ي انور ساىمي مرجان 2  امل خلف محمود حفنى  انىحر

 ايمان توفيق كمال توفيق 4  امنية زين العابدين ابوالقاسم 4

ة حمدى جابر سعد 4  ايمان ممدوح عىل دمحم 4  امبر

ى ابو شامة عبد الباسط 5 ة صبر  ايه السيد احمد دمحم 5  امبر

ة يوحنا مسعد عبد الاله 6  ايه الصادق دمحم الصادق 6  امبر

ه تامر فوزى جابر 7  يوستينا عبد المسيح شوقى مجىل 7  امبر

ه جمال عبد الاله توفيق 8  عدىل فخرى بشاىيوستينا  8  امبر

 ــ  ــ 9  ــ  ــ 9

 ــ  ــ 11  ــ  ــ 11



 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مكتب التربية العملية

 جامعة سوهاج

 كلية التربية
 

    املشرف العام
    د. وليد دمحم خليفة 

 

 ( أساسي. موادشعبة)( الرابعة توزيع طالب الرتبية العملية الفرقة)

   االثنني يوم 

 (6) 4أ.د.رلم المجمُعح:   (5) 4أ.د.رلم المجمُعح: 

 العٍذ الجذٌذ االترذائٍحمذرسح:  تاحثح الثادٌح  مذرسح:

 مذحد مراد سامً  المشرف: السٍذ  طلعد ذُفٍك المشرف:

 اترذائً  مُجًالُظٍفح: اترذائً  ًمُجالُظٍفح:

ى ايه رشاد السيد  1  جينا وجيه طانيوس بطرس 1 امير

ى يوسف 2 ايه صالح نصبر سليمان 2  حسناء عبد الستار حسير

 حنان فتىح دمحم عبد العال 4 ايه عبد الباسط رجب السيد 4

 حنان دمحم عمر الطيب 4 ايه عبد النارص دمحم السمان 4

ي طه 5
ي حسنى ى عىل ابو يىح 5 ايه ناجر  خلود صبر

 داليا ابراهيم احمد محروس 6 عىلي عبدالحميد بسمة عبد الحميد  6

 دعاء عبد العال عبد هللا عبد العال 7 ثريا عالء يوسف عطيه هللا 7

ى  8  دعاء عيىس محمود احمد 8 ثناء عمر دمحم حسانير

قى  9 ه مشر ى عبود جبر  دعاء فرغىل عبدالعال احمد 9 جاكلير

 ــ  ــ 11 ــ  ــ 11

   

 (8) 4أ.د.رلم المجمُعح:   (7) 4أ.د.رلم المجمُعح: 

 طً حسٍه مذرسح:  االترذائٍح الضمراوً مذرسح:

 مرفد حثٍة تطرش  المشرف:  ٌىاء جُدج مٍخائٍل  المشرف:

 كثٍر معلمٍه تمذرسح واصر اإلعذادٌح تىاخ  الُظٍفح:  مُجً اترذائًالُظٍفح:

 رانيا هانى يوسف شاكر 1  دميانة يشي سعيد فرح 1

 رحاب عمر دمحمين دمحم 2  بهيج وهيب يوسف دميانه 2

 رحمه عبد الرحيم عالم عبد الرحيم 4  دميانه جرجس ايوب مرقس 4

ى  4  رحمه دمحم سعد محمود 4  دنيا حمدى عىل حسير

قاوى 5  رغداء دمحم مظهر بخيت 5  دينا دانيال عبد المسيح رسر

ي  6  دينا راضى فخرى فؤاد 6
ي محمود مصطفى

 رنا مصطفى

 ريموندا نارص برسوم عبد المالك 7  دينا دمحم نظىم البدرى 7

 ريــهام جمال دمحم عبدالكريم 8  راندا ثروت نجيب واصف 8

 مريم االمبر فهيم بخيت ــ 9  ــ  ــ 9

 مريان ممدوح فاروق برسوم ــ   11  ــ  ــ 11



 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مكتب التربية العملية

 سوهاججامعة 

 كلية التربية
 

    املشرف العام
    د. وليد دمحم خليفة 

 

 ( أساسي. مواد( شعبة)الرابعة توزيع طالب الرتبية العملية الفرقة)

   االثنني يوم 

 (11) 4أ.د.رلم المجمُعح:   (9) 4أ.د.رلم المجمُعح: 

 االترذائٍح أحمذ ضٍف هللا  مذرسح: االترذائٍح أحمذ ضٍف هللا  مذرسح:

 عاطف ثاتد فٍمً المشرف: دمحملمٍاء حمُدج  المشرف:

 : مُجً ثاوُي الُظٍفح اعذادي مُجً الُظٍفح:

 ساندي يشي عيىسي عبيد 1 ريــهام خليفه عىل دمحم 1

 سلفانا أيمن رزق جندي 2 ريــهام كرم فهيم القمص جورجيوس 2

 سلفانا سامح فايز عيىسي  4 ريــهام مختار السيد أحمد 4

 سلفانا مجدى جابر قزمان 4 زهور رجب ابراهيم حافظ 4

 سلىم دمحم صالح حسن 5 سارة جمال عىلي صقر 5

ى احمد 6  سمر عبدالباسط عبدالاله دمحم 6 سارة عىل حسير

ى عبد الحليم 7 ى دمحم 7 سارة فتىحي حسير  سمر دمحم حسير

 سناء محمود سيد دمحم 8 ساره السيد محمود ابوالعال 8

  9 ساره دمحم دمحم عىلي  9

 ــ  ــ 11 ــ  ــ 11

   

 (12) 4أ.د.رلم المجمُعح:   (11) 4أ.د.رلم المجمُعح: 

 الىصر االترذائٍح  مذرسح:  الثُرج  االترذائٍح مذرسح:

 ٌالح فُزي وصٍف غالًالمشرف:  إٌمان وعٍم عسمً المشرف:

 مُجً اترذائًالُظٍفح:  ُجً اترذائً مالُظٍفح:

 عببر جمال محمود دمحم 1  سنيه احمد السيد احمد 1

ى  2  سها صالح دمحم هريدى 2  عال السيد شبانة حسير

ى  4  سهيله زين العابدين دمحم احمد 4  عال عالء عبدالرؤف حسير

 علياء هالىلي دمحم عىلي  4  سوسن دمحم عبد الرزاق منصور 4

ي ابراهيم 5
 غاده يارس السيد عىل 5  شيماء السيد مصطفى

 فاتن فريد نرصهللا حنا 6  شيماء رمضان عىلي عبد الخالق 6

 فاتن محمود هاشم مراد 7  صابرين احمد محمود احمد 7

 فاطمة الضبع عثمان احمد 8   8

 ــ  ــ 9  ـ 9

 ــ  ــ 11  ــ  ــ 11



 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مكتب التربية العملية

 جامعة سوهاج

 كلية التربية
 

    املشرف العام
    د. وليد دمحم خليفة 

 

 ( أساسي. مواد( شعبة)الرابعة توزيع طالب الرتبية العملية الفرقة)

   االثنني يوم 

 (14) 4أ.د.رلم المجمُعح:   (13) 4أ.د.رلم المجمُعح: 

 االترذائٍح الساداخ مذرسح:  االترذائٍح  الىصر مذرسح:

  ذُفٍك َفاء وثٍل  المشرف: ٌالح فُزي وصٍف غالً المشرف:

 : معلم خثٍر دراساخ اجرماعٍح ََكٍل مذرسح الساداخ  الُظٍفح مُجً اترذائى الُظٍفح:

 الساداخ االترذائٍح 

ى حسن دمحم 1  مادونا عاطف الويز ايوب 1 فاطمه حسير

 مادونا عالء فخري ساويرس 2 عىل فاطمه عصام عبد الكريم 2

ف ليشع محروس 4 فرح منترص سعد الدين عبد العال 4  مارتينا ارسر

نا عماد فهىم مسعد 4 ي ارسائيل 4 فبر
 مارتينا جميل لطفى

 مارينا اكرام فوزى عجاينر  5 كارمينا ثروت عزيز حبيب عطاهللا 5

 مارينا عنبى بخيت عطيه 6 كارمينا غطاس ينى ملىك 6

يال سعيد 7  مرفت عادل سعد ميخائيل 7 كرمينا نارص غبر

ى احمد 8  مروى زكريا ابراهيم دمحم 8 كريمة عىل حسير

 ــ  ــ 9 كريمه خلف دمحم عبدهللا 9

 ــ  ــ 11 ــ  ــ 11

   

 (16) 4أ.د.رلم المجمُعح:   (15) 4أ.د.رلم المجمُعح: 

 طارق ته زٌاد  مذرسح:  طارق ته زٌاد   مذرسح:

 فرج  رشا فارَق  المشرف:   فرج  رشا فارَق  المشرف:

 علم أَل مالُظٍفح:  علم أَل م الُظٍفح:

 منار سيد رشاد سيد 1  مريان الغول ابراهيم يوسف 1

 منار دمحم احمد ابوزيد 2  مريم ادور مرتىحر اندراوس 2

 محمودمنار محمود عبدالنعيم  4  مريم عماد اديب عطيه 4

 منار محمود عىل عليو 4  مريم دمحم محنر الدين عىل 4

ى  5  مريم مدحت وديع كامل خزام 5  منار ممدوح نعمان حسير

 منار مومن دمحم عبدالمنعم 6  مريم نشأت سمبر ذكري 6

 منال احمد احمد ابورحاب 7  مريم وديع ميالد جوهر 7

ف  8  منار اسماعيل عباس عبد المجيد 8  فاضل عبدالرحمنمنال ارسر

 ــ  ــ 9  ــ  ــ 9

 ــ  ــ 11  ــ  ــ 11



 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مكتب التربية العملية

 جامعة سوهاج

 كلية التربية
 

    املشرف العام
    د. وليد دمحم خليفة 

 

 ( أساسي. موادشعبة)( الرابعة توزيع طالب الرتبية العملية الفرقة)

   االثنني يوم 

 (18) 4أ.د.رلم المجمُعح:   (17) 4أ.د.رلم المجمُعح: 

 االترذائٍح الجالء  مذرسح: عرب األطاَلح  مذرسح:

 شىُدي  مىال لمعً المشرف: محمُد  عادل فُزي  المشرف:

  مُجً اترذائً  الُظٍفح: اعذادي مُجً الُظٍفح:

نا نزيه رشدى حنا 1 عبد  الفتاحمنة هللا ابراهيم  1  مبر

 ناهد ابو القاسم الزنانى حمدون 2 ىم عمادالدين دمحم أحمد 2

 نجالء محمود سيف النرص احمد 4 ىم مهدى دمحم مهدى 4

ا عادل نعيم بشيت 4  ندى حامد حافظ اسماعيل 4 مبر

نا اسامة جاد عطية 5  ندى عبدالفتاح دمحم دمحم 5 مبر

نا  6  ندى مصطفى دمحم مصطفى  6 اسعد جاب هللا سالمه عشممبر

نا جمال صبىح موىس 7  نعمات احمد دمحم نرص 7 مبر

نا مؤمن سمبر زاهر 8  نها نادى سعد دمحم 8 مبر

 ــ  ــ 9 ــ  ــ 9

 ــ  ــ 11 ــ  ــ 11

   

 (21) 4أ.د.رلم المجمُعح:   (19) 4أ.د.رلم المجمُعح: 

 وثٍل فراج  مذرسح:  وثٍل فراج مذرسح:

 دمحم السٍذ عمر  المشرف:   دمحم السٍذ عمر  المشرف:

 َل مُجً االُظٍفح:   مُجً أَل  الُظٍفح:

 هبداء راغب حمدي رسالن 1  نهله عاطف زىك عبدالعال 1

 هدير فواز فضيل فواز 2  نهي احمد صابر احمد 2

قاوى هناء ساويرس حنا  4  نوره جمال عبدالصادق الضمرانى  4  رسر

ى  4  هند خالد خليفه أحمد 4  نورهان حسن عبد اللطيف حسير

 وسام عز الدولة عبد الوهاب شفيق 5  نورهان عبيد زكرى حكيم 5

ى السيد يوسف 6  هاجر احمد خلف عبد المجيد 6  وفاء حسير

 وفاء رجب دمحم عبدالرحيم 7  هاجر انس مالك دمحم 7

 فوزى سيدوالء سيد  8  هاجر ايمن يوسف حسن 8

 ــ  ــ 9  ــ  ــ 9

 ــ  ــ 11  ــ  ــ 11



 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مكتب التربية العملية

 جامعة سوهاج

 كلية التربية
 

    املشرف العام
    د. وليد دمحم خليفة 

 

 ( أساسي. مواد( شعبة)الرابعة توزيع طالب الرتبية العملية الفرقة)

   االثنني يوم 

 (22) 4أ.د.رلم المجمُعح:   (21) 4أ.د.رلم المجمُعح: 

 االترذائٍح ملحمح المعلمٍه  مذرسح: االترذائٍح ملحمح المعلمٍه مذرسح:

 صفاء عثذالعال أحمذ  المشرف: صفاء عثذالعال أحمذ  المشرف:

 مُجً ثاوُي  الُظٍفح: ثاوُي مُجً الُظٍفح:

 احمد حسن دمحم احمد 1 والء صابر عىلي ابو هريره 1

 احمد صالح دمحم خلف 2 يارا دمحم اسماعيل اسماعيل 2

 احمد دمحم السيد محمود 4 يارا دمحم عبد الحليم عبد الرحمن 4

 اسالم عبدالنارص سيد فقبر  4 يارا منصور دمحم صالح 4

ى حموده عبدالفضيل حموده 5 ى الببر سمبر  5 ياسمير  ثابت مكير

ف عبد الاله دمحم 6  الحسن حارس عبد الخالق دمحم 6 يسمينا ارسر

ف عياد ميالد 7 ى  7 يوستينا ارسر  الحسينى ابوالفتوح عىل حسير

 اندرو اسعد لويس حليم 8 يوستينا طارق سمعان عبد المسيح 8

 بشوى بشاى حكيم بباوى 9 ــ  ــ 9

 ــ  ــ 11 ــ  ــ 11

   

 (24) 4أ.د.رلم المجمُعح:   (23) 4أ.د.رلم المجمُعح: 

 االترذائٍح الساداخ  مذرسح:  واصر الغرب مذرسح:

 ضاحً عثذالصادق عثذالعال المشرف:  وُر الثاشا فلٍة   المشرف:

 ثاوُي مُجً الُظٍفح:  مُجً اترذائًالُظٍفح:

 رمضان محمود عىل السيد 1  بيشوي حشمت ساىمي حبيب 1

ى واصف 2  ضياء احمد محمود احمد 2  توماس الوحش امير

ى  4  توماس جمال وهيب مسعد 4 ى عبد العال حسير  عمر حسير

 كريم رجب عىل نارص 4  توماس رفعت حبيب سليمان 4

لس رأفت فريــــج زىك 5  جرجس وجيه ايوب عيىسي  5  كبر

لس عبدالمالك ابراهيم شحات 6  جرجس وحيد سمبر جرس 6  كبر

ى حسن ابو  7 وس 7  الفتوح عىل حسير لس نشأت فايز تاورصى  كبر

لس نيسان طنيوس لبيب 8  حمادة أبو الحمد عالم أبو دوح 8  كبر

 مينا جرجس رشدي شاكر 9  راضى رياض سالمه عبد المسيح 9

 مينا ممدوح فتىح عاذر 11  ــ  ــ 11



 

 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 مكتب التربية العملية

 جامعة سوهاج

 كلية التربية
 

    املشرف العام
    د. وليد دمحم خليفة 

 

 ( أساسي. مواد( شعبة)الرابعة توزيع طالب الرتبية العملية الفرقة)

   االثنني يوم 

   (25) 4أ.د.رلم المجمُعح: 

  واصر الشرق مذرسح:

  ذُفٍك  لٍم َرَماوً المشرف:

  معلم أَل أ مُجً دراساخ اجرماعٍح الُظٍفح:

   مايكل شنوده رزق عبد المالك 1

ي زاخر عبد هللا 2    مايكل ناجر

   مجدى فام عزيز فام 4

ف عبد الوهاب محمود 4    دمحم ارسر

    دمحم حمدى طه احمد 5

   دمحم عبد النارص حسن ابراهيم 6

   محمود احمد دمحم دمحم 7

   عىل محمودمحمود دمحم  8

   مدحت عاطف بطرس عبد المالك 9

   ــ  ــ 11

   

 


