
 

 كلية التربية   

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(

 )مستجد( 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي  فلسفةشعبــة 

      االســـــــم رقم الجموس م
      أحمد توفيق عبد الفتاح عفيفي 9451 2

      الحميدإبراهيم نبيل إبراهيم عبد  9452 0

      حممي عزت حسن عدس إسراء 9453 3

      أسماء عبد الوهاب عبد العزيز سالمة 9454 4

      اماني بكر محمد أبو الفتوح السيد 9455 5

      أميرة مرزوق محمد ابراهيم مرسي 9456 6

      أية مجدي سعيد محمد 9457 7

      ايمان صبري محمد زين العابدين 9458 8

      ايمان عماد أنور مدبولي دياب 9459 9

      االء محمد سعيد بسيوني 9460 22

      الزهراء محمود مميجي محمود 9461 22

      دعاء صابر السيد حسن زعيتر 9462 20

      دينا أحمد جابر القطب 9463 23

      دنيا محمد اسماعيل عبد الحميد 9464 24

      أحمد محمد عبد المعطيرحاب محمد  9465 25

      راند رضا عبد المطمب عبد ربة 9466 26

      رانا شريف محمد فتحي 9467 27

      رانا أحمد نجيب عبد المطيف 9468 28

      رنا ياسر ممدوح جبرائيل 9469 29

      رانيا عبد المجيد محمد الهادي 9470 02

      ريهام أمام جودة عمي 9471 02

      ريم أحمد نجيب عبد المطيف 9472 00

      زهراء دسوقي محمد دسوقي  9473 03

      سمر صابر محمد عبد الواحد  9474 04

      سمر سمير سمير يسن 9475 05
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 كلية التربية 

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(

 )مستجد( 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي  فلسفةشعبــة 

      االســـــــم رقم الجموس م
      عيسي محمد عيسيسمية  9476 06

      بيومي سممي عبد المنعم عبد السالم 9477 07

      شيماء أحمد محمد تركي 9478 08

      شيماء محمد سعد شفيق شقران 9479 09

      فاطمة عودة محمد عودة 9480 32

      محاسن يسري عبد ربة سمطان 9481 32

      منة اهلل صابر عطا اهلل بيومي 9482 30

      قاعودمحمد بدر حسن بدر  9483 33

      محمد سامي حامد سعد الدين 9484 34

      محمود جمال عباس السيد 9485 35

      مديحة حمدي أحمد مدبولي 9486 36

      مسعد صالح محمد الطوخي 9487 37

      ندا زكريا عبد السميع مصطفي 9488 38

      ندا صبري عبد العزيز زايد 9489 39

      إيهاب توفيق بيه محمدنهال  9490 42

      نورا سعودي جودة الميثي عمي 9491 42

      نورا شفيق نعماني السيد أحمد 9492 40

      هاجر اسامة سالم مصطفي 9493 43

      هاجر بدوي السيد ياسين 9494 44

      هبة عامر محمد محمد عيسي 9495 45

      وسام محمد سعيد ذكي طعيمة 9496 46

      ياسمين جمال عمي حسب 9497 47

      ياسمين رضا عبد المنعم محمد عمر 9498 48
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 كلية التربية

 

 الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام( شـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالبك

 (باقي لالعادة) 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي  فلسفةشعبــة 

      االســـــــم رقم الجموس م
      سعاد السيد محمد المقمبي 4944 94

      غادة أشرف عبد الحميد محمد 4055 05

 سنــــــــة من الخارج للمرة األول

      محمد صالح متولي شاهين 4055 05
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 لية التربيةك

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(

 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي  فلسفة الباقون لإلعادةشعبــة 

 مالحظات االســـــــم رقم الجموس م
 غياب جميع مواد الترم األول  سعاد السيد محمد المقمبي 4944 94

غياب في جميع مواد الترمين + التدريب الميداني  غادة أشرف عبد الحميد محمد 4055 05
(بتاريخ 382مجلس رقم )  إيقاف قيد بقرار

26/22/0229 

 سنــــــــة من الخارج للمرة األول                                                    

 غياب في جميع مواد الترمين+ التدريب الميداني محمد صالح متولي شاهين 4055 05
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