
   

 كهيح انرزتيح

 ٔددج ذكُٕنٕجيا انًعهٕياخ

 

 كشوف اسماء الطالب الذٌن لم ٌرفعوا أبحاثهم 
 

  أساسىالفرقة األولى  كنترول
 انعهٕواشعثح 

 أطًاء انطالب انذيٍ نى يزفعٕا األتذاز

 

 اسم الطالب وحالته
 إبراهٌم خالد إبراهٌم محمد علً          353 (1

 وح عوٌسزهراء عصام أبو الفت          999 (2

 غادة متولً السعٌد متولً السٌد        1551 (3

 منار عبد الجواد احمد حماد         1596 (4

 سارة أشرف السعٌد عطا محمود       1256 (5

 الفت هانً عبد الرحمن إبراهٌم       1223 (6

 اٌة محمود علً صالح       1235 (9

 دنٌا رضا محمد إبراهٌم       1233 (3

 محمود فودة رمضان محمد رمضان      1235 (9

 محمد السٌد صبري محمد السٌد    1245 (15

 محمد هٌثم صالح عبد الرشٌد   1241 (11

 

 

 
 
 
 



   

 شعبة العلوم مادة أدب األطفال
      

 اسم الطالب وحالته
 أحمد محمد عبد الحق السيد نصار 868 .1

 أسماء عبد الفتاح إبراهيم محمد محمد     876 .2

 جواداية خالد رجب عبد الفتاح عبد ال     924 .3

 زهرة محى الدين محمود إبراهيم     998 .4

 سهيلة محمد سيد احمد عبد المجيد سيد    1828 .5

 شمس لطفي العزب علي ربيع    1838 .6

 فاطمة عطا طه علي    1858 .7

 فاطمة لطفي عبد الشافي عليوة هالل    1868 .8

 ندى أسامة جاد إبراهيم جاد    1128 .9

 ندى سليمان عثمان إمام   1123 .18

 عالء الدين محمد فتحي عبد الغني ندى   1125 .11

 ياسمين أشرف محمد عبد الغني   1196 .12
 

 

 

 

 

 

 

 

 انفزقح األٔنٗ أطاطي شعثح عهٕو يًيش



   

 غياب انطالب انًظرجديٍ

 االطـــــــــــــــــــــى رقى انجهٕص
 آيح طارق عثد انذًيد أدًد )نى ذذضز طٕٖ ثالز يٕاد انرزو األٔل ٔانثاقي غياب( 4231

 داسو يذًد غُيى يذًد 4214

 طارج دظاو انديٍ دطٕقي )غياب في جًيع يٕاد انرزو األٔل( 4233
 

 غياب انطالب انثاقٌٕ نالعادج
 انًادج االطـــــــــــــــــــــى رقى انجهٕص

 جًيع يٕاد انرزو انثاَي دَيا ٔديد دافظ 8741

 جًيع يٕاد انرزو انثاَي سيُة دظُي أدًد 8741

 جًيع يٕاد انرزو انثاَي عياد جزجض عياد 8718

 
 

 

 

 غٌر المرسلٌن ألبحاثهم. اساسىطالب الفرقة األولى 
 2519/2525الجامعــــــً لعام لدراسات اجتماعٌة شعبــة )مستجدٌن(  

 و

 
 االطــــــــــــــــــــــــــــــــى رقى انجهٕص

 انذظٍ اتزاْيى اتزاْيى اتزاْيى االشقز  .451  .1
 اء عٕض رفعد فضماطز 366 

 

 

 )باقون لالعاده(األولى اساسىطــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء
 3142/3131انجايعــــــي نهعاو دراطاخ اجرًاعيح شعثــح 

 و

 

 االطــــــــــــــــــــــــــــــــى رقى انجهٕص

 ايًاٌ دظٍ انظيد دظٍ 411 
 ثحيذًد داذى اتزاْيى انظيد ج 442 
 يزٔج عادل دهًٗ يذًد انثطأٖ 446 
 ادًد طًيز اتزاْيى جٕدج 442 

 

 

أطًاء انطالب انذيٍ نى يزفعٕا تذٕثٓى نهفزقح األٔنٗ ذعهيى أطاطي شعثح 

 انهغح انعزتيح



   

رقى  و

 انجهٕص

 دانرّ اطى انطانة

 يظرجدٌٔ أيم ياْزطزداٌ عثدانرٕاب 13 4

 آيح يذًد طهيًاٌ يذًد 46 3

 ٖ دظاو إتزاْيى صانخرضٕ 442 2

 يزيى عثدانفراح يذًد عثدانعال 322 1

 يصطفٗ يذًٕد يذًد يذًٕد 311 6

 َجاِ يجدٖ عثدانزاسق دظٍ دظٍ شاْيٍ 362 3

 ْايدٖ يذًد عثدانزاسق يذًد خهيم 213 4

تاقٌٕ  طًيح ياطز عثد انغُٗ صعٕاٌ 143 2

 يصطفي َثيم انظيد َاجٗ 134 2 نإلعادج

 

 
 ( غٌر المرسلٌن ألبحاثهم.الرٌاضٌاتلفرقة األولى اساسى )شعبة طالب ا

 رقم الجلوس االســـــم مسلسل
4 
3 

 مصطفى عبد الشافي حجاج
 وسام ايمن عبد الحميد   

 رياضى  مقرر تحليل
 مقرر هندسة

 


