
  

 

 جامعة سوهاج      

 

  

 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                               

 إدارة شئون الطالب                    

 (تربية عملي ) الرابعةقائمة بأسماء طالب الفرقة 

 ( بنين - الرياضيةشعبه ) تدريس التربية 

 ( احملامدة البحريت اإلعداديت( مدرست )1جمموعه )
 م اسم الطالب  

 1 ابانوب ثروت لبٌب شنودة   

 2 ابانوب رأفت نصحى سدرة  

  
 3 ابرام ثروت فهمى جاد

  
 4 ابراهٌم ناجً محمد خلٌل

  
 5 ابوبكر صدٌق سلٌمان عبدالحافظ

  
 احمد اشرف احمد عبدالرسول

6 

  
 احمد اشرف احمد فولً

7 

  
 8 احمد جمال عبد الفتاح محمد

  
 9 احمد جمال عبد المعبود ابو زٌد

  
 10 احمد حسن احمد مسعود 

  
 11 احمد حمدي احمد خلٌفه

  
 12 احمد رأفت السٌد سالمان 

 (صربي أبو حسني االعداديتت )( مدرس2جمموعه )

 1 احمد ربٌع محمد عبد الرحٌم  
  

 2 احمد رمضان عبد المجلً محمد 

 3 احمد سامً احمد مصطفً   
 4 احمد سمٌر محمد علً   
 5 احمد صابر عبد الحفٌظ احمد  
 6 احمد صفوت احمد محمد  
 7 احمد صالح على محمد   
 8 احمد طارق محمد عبد الرحٌم   
  

 9 احمد عادل نبٌل السٌد 

 10 احمد عامر محمد عباس  
 11 احمد عبد التواب خلف عبد العال  
 12 احمد عبد العظٌم توفٌق محمود  

 عمٌد الكلٌة       مدٌر مكتب التربٌة العملً           رئٌس قسم التدرٌس          

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

 



  

 

 جامعة سوهاج      

 

  

 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                               

 إدارة شئون الطالب                    

 ( النبوي املهندس( مدرست ) 3جمموعه )
 م اسم الطالب  

 1 احمد علً احمد محمد   

 2 احمد محمد احمد محمد سالمه   

 3 احمد محمد محمود عبد هللا   

 4 ادهم رمضان دروٌش   

 5 الرحٌم محمد اسامه حمدي عبد  

 6 اسحق عزت شوقى بدرس  

 7 اسالم محمد احمد عٌسً  

 8 امٌر اشرف خلٌل  

 9 اٌهاب اشرف عدلً عطاهللا  

 10 أحمد على أحمد فرغل   

 11 بشار السٌد فتح هللا محمد  

 12 بٌتر بهجت بخٌت بباوي  

 ( مدرست )امحد ضيف اهلل االعداديت(4جمموعه )

 1 شوقً نصر توماس فكتور  

 2 حازم السٌد أحمد محمد   

 3 حسام سلٌمان عبدالعال همام  

 4 حسام مختار عبد المنعم أحمد   

 5 زٌاد محمد عبد الحفٌظ  

 6 زٌاد صابر رمضان جوده   

 7 سلٌمان رفعت عبد الحمٌد  

 8 سٌد احمد حمدي سٌداحمد   

 9 ضٌاء محمد عبدهللا محمود  

 10 مد احمدطارق احمد مح  

 11 طارق أٌمن كاظم البدري  

 12 عاصم أحمد ٌوسف سهل  

 عمٌد الكلٌة    رئٌس قسم التدرٌس               مدٌر مكتب التربٌة العملً     

 بدهللاأ.م.د/ احمد محمد ع                           شرف أبو الوفاأ.م.د/ ا        أ.م. د/ محمد كمال خلٌل                   



  

 

 جامعة سوهاج      

 

  

 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                               

 إدارة شئون الطالب                    

 ( صالح سامل االعداديت( مدرست ) 5جمموعه )

 م اسم الطالب  

 1 عباس علً عباس علً  

 2 عبد الرحمن خالد محمود   

 3 عبد الرحمن محمد محمود   

 4 عبدالرحمن ناجح محمد علً   

 5 عبدالظاهر احمد عبدالظاهر احمد   

 6 عبدهللا جمال كامل محمود  

 7 محمد احمد فرج العوامً عبدهللا عٌد محمد  

 8 عبدهللا محمود عبد الكرٌم  

 9 عبدهللا محمود محمد عبد الراضً   

 10 عبده عادل عبده اسماعٌل  

 11 عالء فتحً عبد الفتاح عبد الرحٌم  

 12 على جابر علً حسٌن  

 ( مدرست )اإلعداديت القدميت بسوهاج (6جمموعه )

 1 عمار عاطف عبد الجواد   

 2 عمر السٌد محمد محمود   

 3 عمر بخٌت عبدالجلٌل بخواجً  

 4 عمر خالد فتح هللا محمد الحفنً  

 5 عمر نور الدٌن محمد  

 6 عمرو صبري محمود احمد  

 7 عمرو عاطف محمد صاحً  

 8 عمرو عبد الصبور ابراهٌم محمد  

 9 فادي عٌسً فخري لبس  

 10 فام ٌعقوب اسحق شنوده  

 11 رغلً محمد فرغلً أحمد ف  

 12 كرٌم حمدان فهمً  

 عمٌد الكلٌة    رئٌس قسم التدرٌس               مدٌر مكتب التربٌة العملً      

 أ.م.د/ احمد محمد عبدهللا                           شرف أبو الوفاأ.م. د/ محمد كمال خلٌل                         أ.م.د/ ا  
 



  

 

 جامعة سوهاج      

 

  

 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                               

 إدارة شئون الطالب                    

 ( عمر بن اخلطاب( مدرست ) 7جمموعه )
 م اسم الطالب  

 1 كرٌم محمد رضوان عبد العال   

 2 كرٌم ناصر عبدالجابر احمد  

 3 مارٌو ممدوح زكً جرس   

 4 ماٌكل وجٌه راتب فرج هللا   

 5 محمد احمد احمد سلٌمان  

 6 محمد احمد عاطف شحاته   

 7 محمد احمد محمد ابو ضٌف   

 8 حمد اشرف السٌد عبدهللام  

 9 محمد اشرف شفٌق محمد  

 10 محمد اشرف محمد عبد اللطٌف   

 11 محمد السٌد حسن صابر  

 12 محمد أحمد حسٌن محمد  

 ( مدرست )اإلعداديت القدميت بامخيم(8جمموعه )
 1 محمد أحمد عاطف علً  

 2 محمد جمال عمار ابودهب  

 3  محمد حسٌن اسماعٌل احمد  

 4 محمد حماده علً عبد العال  

 5 محمد خالد محمد عبد الرحٌم  

 6 محمد رجب محمد علً  

 7 محمد عاطف محمد عطٌة   

 8 محمد محمد احمد محمد  

 9 محمد محمود عبد الهادي زٌدان  

 10 محمد محمود محمد محمود   

 11 محمد محً الدٌن بخٌت على  

 12 محمود احمد علً حسن   

 عمٌد الكلٌة    رئٌس قسم التدرٌس               مدٌر مكتب التربٌة العملً     

 أ.م.د/ احمد محمد عبدهللا                           شرف أبو الوفاأ.م. د/ محمد كمال خلٌل                         أ.م.د/ ا  

 



  

 

 جامعة سوهاج      

 

  

 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                               

 إدارة شئون الطالب                    

 (السيد الشريف اإلعداديت بامخيم ( مدرست )9جمموعه )

الطالب اسم    م 

 1 محمود احمد عمر احمد  

 2 محمود السٌد حسن السٌد   

 3 محمود الماسخ التونً احمد   

 4 محمود جمال احمد عطٌة  

 5 محمود حسٌن محمد الحفنً  

 6 محمود حمٌد محمد امٌن محمد  

 7 محمود عادل صالح الدٌن موسً  

 8 محمود عبد الموجود محمد عبد الموجود  

 9 مود عصام حسن احمدمح  

 10 محمود محمد طة محمد   

 11 محمود ناصر رشاد محمد  

 
 

 12 

 (الفتح( مدرست )  11جمموعه )
 1 مصطفى محمود عبدالعزٌز محمد  

 2 مصطفً حامد احمد   

 3 مصطفً صالح ابراهٌم مصطفً  

 4 مصطفً محمد محمد محمد  

 5 معاذ احمد محمد رشاد  

 6 ٌد محمد عبد النعٌم منصور الس  

 7 مهند محمد ماجد رضوان احمد   

 8 مٌنا رافت بولس توفٌق  

 9 مٌنا ناجح قدوري حناوي  

 10 ناصر السٌد علً محمد   

   11 

   12 

 عمٌد الكلٌة    رئٌس قسم التدرٌس               مدٌر مكتب التربٌة العملً      

 أ.م.د/ احمد محمد عبدهللا                           شرف أبو الوفاأ.م.د/ ا                   أ.م. د/ محمد كمال خلٌل        
 
 
 



  

 

 جامعة سوهاج      

 

  

 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                               

 إدارة شئون الطالب                    

( مدرست )  النهضت الرمسيت للغاث(11جمموعه )  

   اسم الطالب م

   ناصر جمال ثابت عبد اللطٌف  1

   ناصر محمد احمد محمد  2

   نبٌل حسنى رسمى برشم 3

   هشام نادي محمود 4

   ولٌد فوزى خلٌل مالك  5

   ولٌد ناصر جادهللا 6

   ٌسري مصطفً محمد  7

   ٌوسف منسً عدلً ٌسً 8

   احمد اسماعٌل فؤاد ) باقً( 9

   عبد العزٌز محمد السٌد محمود ) باقً( 10

   مصطفً احمد محمد السٌد ) باقً( 11

   (1محمود عبده علً شبٌب )م.خ. 12

   (2مد حسن )م.خ.احمد جمال اح 13

   (2سامح شعبان حمدي )م.خ. 14

  

 عمٌد الكلٌة    رئٌس قسم التدرٌس               مدٌر مكتب التربٌة العملً     

 أ.م.د/ احمد محمد عبدهللا                           شرف أبو الوفاأ.م. د/ محمد كمال خلٌل                         أ.م.د/ ا  
 


