
  

 

 جامعة سوهاج      

 

  

 

 ٌة الرٌاضٌةكلٌة الترب                               

 إدارة شئون الطالب                    

 طالبات ( - ثربية عملي ) ةالرابعالفرقة  طالباتقائمة بأسماء 

 (اإلعداديةاحلديثة بنات ( هدرسة )1جمووعه )
 م اسم الطالب  

 1 ابتسام جمال عبدالعال محمود   

 2 اسراء ابراهٌم حجازي بخٌت  

 3 اسراء احمد ابراهٌم محمد  

 4 الرب اسراء حسان عبدهللا جاد  

 5 نعم فتحً ابوزٌداسماء عبدالم  

 6 اسماء ماهر شاكر حفناوى  

 7 اسماء مصطفى اسماعٌل خضٌرى   

 8 االء السٌد احمد احمد   

 9 الحسناء محمد بخٌت احمد  

 10 الشٌماء اٌهاب احمد عبد التواب   

 11 الشٌماء أحمد حامد زكً  

 12 الشٌماء بلٌغ ابوبكر ابوالسعود احمد   

 (طارق بن زيادة )( هدرس2جمووعه )

 1 نورهان علً مصطفً محمد   
 2 نورهان عماد سعد جبرٌل   
 3 هاجر حسن احمد علً   
 4 هاجر محمد علً عطٌه  
 5 هبه هللا فرغلى احمد فندى  
 6 هدى النقراشً محمد سالم  
 7 هدٌر حاتم علً ابراهٌم علً  
 8 والء راضً خلٌل محمود  
 9 الحمٌد حسٌن ٌاسمٌن حمادي عبد   
 10 ٌاسمٌن سعد زغلول عبد المجٌد  
 11 ٌاسمٌن محمد جبر أحمد   
 12 ٌاسمٌن محمود قبٌصً جالل   
 13 ٌاسمٌن ٌوسف عبد الناصر  

 
 عمٌد الكلٌة       رئٌس قسم التدرٌس              مدٌر مكتب التربٌة العملً       

 
 أ.م.د/ احمد محمد عبدهللا                           أ.م.د/ اشرف أبو الوفا           ال خلٌل            أ.م. د/ محمد كم  

 

 
 



  

 

 جامعة سوهاج      

 

  

 

 ٌة الرٌاضٌةكلٌة الترب                               

 إدارة شئون الطالب                    

 ( هدي الشعراوي( هدرسة ) 3جمووعه )
 م اسم الطالب  

 1 إسراء عبدهللا خلٌل عبد الغفار   

 2 إسراء محمد محمد طلب  

 3 أغابى فتحى باخوم شنوده  

 4 أمٌرة رومانً فاروق برسوم   

 5 أمٌرة مصطفً احمد موسً   

 6 آالء جمال عبدالرحٌم محمد  

 7 آالء خالد محمد عبدالرحمن  

 8 آالء محمد احمد جاد الرب   

 9 آٌه عبد الحمٌد ابو الحمد عبد الحمٌد   

 10 بسنت طارق خلٌل علً   

 11 بسنت محمود السٌد محمد   

 12 جهاد جمال حسن محمد  

 (ةام املؤهنني اإلعدادية )( هدرس4جمووعه )

 1 امنٌه اسماعٌل السٌد اسماعٌل  

 2 امنٌه علً احمد محمد   

 3 امنٌه مظهر احمد محمود   

 4 امٌره عبدالباسط محمد محمد   

 5 انجً محمد ثابت محمود  

 6 اٌة احمد شحاته فقٌر   

 7 اٌه ابراهٌم محمد مكى  

 8 اٌه ابراهٌم محمد مهدي   

 9 ه أحمد عبدالحمٌد محمد اٌ  

 10 اٌه رضا احمد مرسً  

 11 اٌه صابر جمال الدٌن عبد العزٌز  

 12 إسراء صالح محمد   

 عمٌد الكلٌة    لتدرٌس          مدٌر مكتب التربٌة العملً           رئٌس قسم ا   
 
 الوفا                          أ.م.د/ احمد محمد عبدهللاأ.م. د/ محمد كمال خلٌل                         أ.م.د/ اشرف أبو   
 



  

 

 جامعة سوهاج      

 

  

 

 ٌة الرٌاضٌةكلٌة الترب                               

 إدارة شئون الطالب                    

 ( اإلعداديةقلفاو ( هدرسة ) 5جمووعه )

 م اسم الطالب  

 1 رندا مصطفً عبدالعظٌم محمد   

 2 روان احمد طه احمد   

 3 روفٌده احمد فهمً المصري  

 4 رٌهام حمدى عٌد عبدالحلٌم  

 5 رٌهام راضى على عبد المجٌد  

 6 رٌهام عبد المنعم صابر عبد المولى   

 7 رٌهام عبدالوارث السٌد عبد الوارث  

 8 زٌنب احمد محمد طه   

 9 زٌنب القذافى عبد الشكور ابراهٌم   

 10 ساره انور جاد الكرٌم همام   

 11 سارة ناشد اسكندر ناشد   

 12 سالمه أحمد محمد السٌد   

 ( اإلعداديةالتيسري ( هدرسة )6جمووعه )

 1 سلمً محمود حسن محمد   

 2 سماح السٌد احمد محمد   

 3 سمر عاكف محمد محمد   

 4 سمر عبدالباسط محمد عبدالاله  

 5 سهٌال احمد محمود علً   

 6 سلٌمان  أحمدسهٌله طلعت   

 7 سهٌله محمد مرتضً السٌد   

 8 شٌرٌن عزالدٌن عبد العزٌز محمود  

 9 شٌماء عزالعرب السٌد عبدالرحٌم  

 10 ضحى محمد جاد الكرٌم   

 11 عبٌر جمال عبد الحفٌظ سالم  

 12 عال محمود محمد علً  
 عمٌد الكلٌة       مدٌر مكتب التربٌة العملً           رئٌس قسم التدرٌس          

 
 رف أبو الوفا                       أ.م.د/ احمد محمد عبدهللاأ.م. د/ محمد كمال خلٌل                         أ.م.د/ اش  

 
 



  

 

 جامعة سوهاج      

 

  

 

 ٌة الرٌاضٌةكلٌة الترب                               

 إدارة شئون الطالب                    

 ( اإلعداديةناصر ( هدرسة ) 7جمووعه )
 م اسم الطالب  

 1 حنان أحمد ٌونس محمد   

 2 حنان جمال احمد بخٌت  

 3 دالٌا فرٌد احمد محمد  

 4 دنٌا عاطف محمود احمد   

 5 دنٌا نور الدٌن احمد  

 6 مل دوس دٌنا سعد كا  

 7 دٌنا سمٌر االمٌر محمد  

 8 دٌنا مصطفى ٌوسف سهل  

 9 دٌنا منتصر سعد تمام   

 10 رانٌا عاطف احمد التونً   

 11 رانٌا نجاح عطٌه الٌمانى  

 12 رضوه عبدالرؤوف رجب طه   

 ( هدرسة ) صربي أبو حسني للغات(8جمووعه )
 1 فاطمه السٌد محمد محمد  

 2 وصفً جمٌل صلٌب كرستٌنا   

 3 مادونا خلٌل خلف عبد المسٌح  

 4 مارٌا بشري خٌر قلته  

 5 مارٌا سمٌر صالح صابر  

 6 مارٌنا عدلى حلمً عطٌه   

 7 مروه محمود محمد عبدالغفار  

 8 مرٌم مختار سعد جاب هللا مسعود  

 9 مرٌم ممدوح زكً باسٌلً  

 10 مرٌم هانى لطفى عدلى   

 11 وحٌد نبٌل بارح  مرٌم  

 12 منار احمد تونى احمد   

 عمٌد الكلٌة  مدٌر مكتب التربٌة العملً           رئٌس قسم التدرٌس           

 
 أ.م.د/ احمد محمد عبدهللا لوفا                     أ.م. د/ محمد كمال خلٌل                         أ.م.د/ اشرف أبو ا  



  

 

 جامعة سوهاج      

 

  

 

 ٌة الرٌاضٌةكلٌة الترب                               

 إدارة شئون الطالب                    

 ( اإلعدادية اجلديدة بنات بسوهاجرسة ) ( هد9جمووعه )
 م اسم الطالب  

 1 منار زغلول محمد عبد اللطٌف  

 2 منار سٌد محمود محمد  

 3 منار محمد إبراهٌم محمد   

 4 منار منتصر محمد مخلوف  

 5 منه هللا محمد ربٌع احمد   

 6 مٌاده خٌري صدٌق احمد  

 7 مٌار خالد محمد جالل   

 8 عادل فام بدروس مٌرنا  

 9 نادٌن اٌمن احمد توفٌق  

 10 نارٌمان ثابت احمد عثمان  

 11 نازك سالم محالوي أمام   

 12 نجالء صالح السٌد نجم الدٌن  

 ( هدرسة ) السادات املشرتكة بامخين(11جمووعه )
 1 نجوى فتوح عاطف شاكر  

 2 ندا حمدي علً احمد   

 3 ندا محمود احمد حسن   

 4 ندا ٌاسر خلف عبدالرحٌم  

 5 ندى عادل على محمد  

 6 ندى عاطف علً محمد  

 7 ندي توفٌق محمد توفٌق  

 8 نرمٌن عادل عبده سٌد  

 9 نرمٌن عبدالعال سالم عبدالعال  

 10 نسرٌن اشرف السٌد محمد   

 11 نهال مالك هرٌدي حسن  

 12 نورهان اٌمن منصور   

 عمٌد الكلٌة       ٌة العملً           رئٌس قسم التدرٌس          مدٌر مكتب الترب
 

 أ.م. د/ محمد كمال خلٌل                         أ.م.د/ اشرف أبو الوفا                  أ.م.د/ احمد محمد عبدهللا  


