
1 2020/2021 األول الدراسى للفصل الفلسفة شعبة الثالثة الفرقة نتٌجة بنها جامعة

التربٌة كلٌة

قم
ر

 
س

لو
ج
مالحظاتاالخالق فلسفةالطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

200200200125125100200الكبري النهاٌة

120120120757560120الصغري النهاٌة

1541651427810493167أحمد توفيق عبدالفتاج عفيفى9451

جـ جـمجـ جـلجـجـ جـجـ

1671651599310895166إبراىيم نبيل إبراىيم عبدالحميد9452

جـ جـمجـ جـجـجـجـ جـجـ جـ

1021651269011595177إسراء حممى عزت حسن عدس9453

جـ جـممجـلجـ جـض

15016018110311295156أسماء عبدالوىاب عبدالعزيز سالمو9454

جـمجـ جـجـ جـمجـ جـجـ

19716516811011596173أمانى بكر محمد أبو الفتوح9455

جـ جـممجـ جـجـ جـجـ جـم

19317517611511396177أميره مرزوق محمد إبراىيم9456

جـ جـمممجـ جـجـ جـم

19817017911111595168أيو مجدى سعيد محمد9457

جـ جـممجـ جـجـ جـجـ جـم

19618016910911696177إيمان صبرى محمد زين العابدين9458

جـ جـممجـ جـجـ جـمم

19615516811711695166إيمان عماد أنور مدبولى9459

جـ جـمممجـ جـجـم

1761601229511895161أالء محمد سعيد بسيونى9460

جـ جـممجـلجـ جـجـ جـ

14217516911311495177الزىراء محمد مميجى محمود9461

جـ جـمممجـ جـجـ جـجـ

19216517211811696167دعاء صابر السيد جسن9462

جـ جـمممجـ جـجـ جـم

1711701729110895172دينا أحمد جابر القطب9463

جـ جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـ

9464
دنيا محمد إسماعيل 

عبدالحميد
19315516611411296163

جـ جـمجـ جـمجـ جـجـم

 االسالمي التصوف

ونصوصة
التخصص فً آلً وحاسب التعلٌم تكنولوجٌا(1) التدرٌس طرقحدٌثة سٌاسٌة فلسفة

 فً اختٌاري مقرر

 نصوص) التخصص

االسالمٌة  الفلسفة  (انجلٌزٌة فلسفٌة

:الكلٌة عمٌد

الحق عبد محمد إٌمان/ د.أ

 

: الكنترول رئٌس

توفٌق رضا/ د.أ

:والطالب التعلٌم لشؤن الكلٌة وكٌل

الشحات مجدى/ د.أ

:النتٌجة رصد

العزٌز عبد أمٌمة/ د
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االسالمٌة  الفلسفة  (انجلٌزٌة فلسفٌة

19616516911311296171رحاب محمد احمد محمد9465

جـ جـمجـ جـمجـ جـجـ جـم

17616516511011495167رائد رضا عبدالمطمب عبدربو9466

جـ جـممجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

19816016511011495168رانا شريف محمد فتحى9467

جـ جـممجـ جـجـ جـجـ جـم

1861751579710996171رانا أحمد نجيب عبدالمطيف9468

جـ جـمجـ جـجـجـجـ جـم

16617015210211889171رنا ياسر ممدوج جبرائيل9469

جـ جـجـ جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـ

1751601749310995156رانيا عبدالمجيد عبداليادى9470

جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـ

17416013910510995156رييام إمام جودة عمي9471

جـمجـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـ

1871751579111395171ريم أجمد نجيب عبدالمطيف9472

جـ جـممجـجـجـ جـم

1191551599010195157زىراء دسزقى محمد دسوقى9473

جـمجـ جـجـجـجـض

19315517411511595158سمر صابر محمد عبدالواحد9474

جـمممجـ جـجـم

1871701379811695171سمر سمير سمير يسن9475

جـ جـممجـلجـ جـم

1911701419810995166سميو عيسي محمد عيسي9476

جـ جـمجـ جـجـجـجـ جـم

19316516911311495178سممى عبدالمنعم عبدالسالم9477

جـ جـمممجـ جـجـ جـم

1771501387810295157شيماء أحمد محمد تركى9478

جـمجـ جـللجـجـ جـ

19615017711611494168شيماء محمد سعد شفيق9479

جـ جـمممجـ جـجـم

18416512110811596171فاطمة عوده محمد عوده9480

جـ جـممجـ جـلجـ جـم

:الكلٌة عمٌد

الحق عبد محمد إٌمان/ د.أ

 

: الكنترول رئٌس

توفٌق رضا/ د.أ

:والطالب التعلٌم لشؤن الكلٌة وكٌل

الشحات مجدى/ د.أ

:النتٌجة رصد

العزٌز عبد أمٌمة/ د
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19416516911511693167محاسن يسري عبدربو سمطان9481

جـ جـمممجـ جـجـ جـم

137165140679695167منو اهلل صابر عطا اهلل9482

جـ جـمجـضجـجـ جـل

19315516210511294172 محمد بدر حسن بدر قاعود9483

جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـم

18915516910010895166محمد سامي حامد سعد الدين9484

جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـم

19415515810511395171محمد جمال عباس السيد9485

جـ جـممجـ جـجـجـم

1831851699111495172مديحة حمدى احمد مدبولى9486

جـ جـممجـجـ جـمم

18115517311111592173مسعد صالح محمد الطوخى9487

جـ جـممجـ جـجـ جـجـم

19917517112011896181ندا زكريا عبدالسميع مصطفى9488

ممممجـ جـجـ جـم

18216515410911695157ندى صبرى عبدالعزيز زايد9489

جـممجـ جـجـجـ جـم

17816516411511695183نيال إيياب توفيق بيو محمد9490

ممممجـ جـجـ جـجـ جـ

17715017010011493178نورا سعودى جوده الميثى9491

جـ جـممجـ جـجـ جـجـجـ جـ

18115517010211793166نورا شفيق نعمانى السيد9492

جـ جـممجـ جـجـ جـجـم

19615013610411593172ىاجر أسامو سالم مصطفى9493

جـ جـممجـ جـلجـم

1661451689611394156ىاجر بدوى السيد يسن9494

جـممجـجـ جـجـجـ جـ

19716016711911495177ىبو عامر محمد محمد عيسي9495

جـ جـمممجـ جـجـ جـم

18217512911311294168وسام محمد عيد ذكى طعيمو9496

جـ جـمجـ جـملجـ جـم

:الكلٌة عمٌد

الحق عبد محمد إٌمان/ د.أ

 

: الكنترول رئٌس

توفٌق رضا/ د.أ

:والطالب التعلٌم لشؤن الكلٌة وكٌل

الشحات مجدى/ د.أ

:النتٌجة رصد

العزٌز عبد أمٌمة/ د
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االسالمٌة  الفلسفة  (انجلٌزٌة فلسفٌة

19815517011511596183ياسمين جمال عمى حسب9497

ممممجـ جـجـم

6985122829495166ياسمين رضا عبالمنعم محمد9498

جـ جـمجـللضض

غغغغغغغسعاد السيد محمد المقمبي9499

غغغغغغغغادة أشرف عبدالحميد محمد9500

40346181138غ34مجمد صالح متولى شاىين9501

لجـ جـضجـ ضجـ ضجـ ض

 األولى للمــــــــــــــــــــــرة الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن سنـــــــــــــة

الطــــــــــــــــــالب الباقــــــــــــــــــون لإلعــــــــــــــــــــاده

:الكلٌة عمٌد

الحق عبد محمد إٌمان/ د.أ

 

: الكنترول رئٌس

توفٌق رضا/ د.أ

:والطالب التعلٌم لشؤن الكلٌة وكٌل

الشحات مجدى/ د.أ

:النتٌجة رصد

العزٌز عبد أمٌمة/ د


