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اًِ طارق عثذ إٌّعُ عثذ اٌذ١ّذ

اًِ عثذ اٌعش٠ش اٌظ١ذ ادّذ اٌش١ٕٔٝ

ا١ِٕح فٛسٜ اتزا١ُ٘ ادّذ االصثخ

ا١ِزج اٌظ١ذ عطا٠ا اٌظ١ذ

ا١ِزج طاِٝ ادّذ عٍٝ ِٕذٚر

اِر١ثاي فىزٜ ادّذ جثز طالَ

اِأٝ ٕ٘ذٜ شذ٠ذ عثذ اٌفراح

ا١ِزج طع١ذ ِذّٛد عّارج

اِاي ِّذٚح جالي تذر اٌظ١ذ

اًِ ِذّذ عثذ إٌثٝ لاطُ

ا١ِٕح جّاي دظٓ ِذّذ اٌشعزاٜٚ

اِأٝ رضا عثذ اٌّج١ذ ط١ذ ادّذ

اِأٝ فرذٝ ِذّذ ادّذ اتٛ اٌز٠ش

اِأٝ ِذّذ عثذ اٌعظ١ُ ِذّذ ادّذ

ا١ِزج اتزا١ُ٘ دظٓ طٗ اٌذطٛلٝ

ا١ِزج ادّذ عثذ اٌذ١ّذ جاب هللا

ا١ِزج ادّذ ع١ظٝ عثذ اٌفراح ٠ذ١ٝ

ا١ِزج اٌظ١ذ داِذ ٠ٛطف اٌشاِٝ
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مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د



شعبة درسات اجتماعية  م2021/2020نتيجة امتحان العام الجامعى 

2021دوريناير 
              جامعة بنها

             كلية التربية

تعليم أساسى/ كنترول الفرقة الرابعة 

100100100150150150125نهاٌة عظمى

60606090909075نهاٌة صغرى

"الئحة جدٌدة " م  2021/2020دور ٌناٌر  للعام الجامعً "  دراسات إجتماعٌة"نتٌجة الفرقة الرابعة  تعلٌم أساسى شعبة 

مالحظات وقرارات لجان الممتحنٌن

الفصل الدراسى األول

ف 
خل

ت
1

ف 
خل

ت
2

م

بٌانات الطالب

س
لو

ج
 ال

قم
اسم الطالبر

طرق تدرٌس 

(2)

صحة نفسٌة 

وإرشاد نفسى
المناهج

جغرافٌا 

العمران

جغرافٌا 

الوطن 

العربى

خرائط 

التوزٌعات

التقوٌم 

التربوي

919089117130150109

جـ جـمجـ جـجـجـ جـمم

75838111410915094

جـمجـجـجـ جـجـ جـجـ

87827010212315089

جـمجـ جـلجـجـ جـجـ جـ

80809010111413093

جـجـ جـجـلمجـ جـجـ جـ

89878411711013086

لجـ جـجـجـجـ جـجـ جـجـ جـ

91867710611111589

جـجـجـجـجـجـ جـم

869286113126150101

جـ جـمجـ جـجـجـ جـمجـ جـ

918489123129145101

جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـم

76918110710811089

جـجـجـجـجـ جـمجـ

929484117131150103

جـ جـمجـ جـجـجـ جـمم

8185819810711580

لجـجـلجـ جـجـ جـجـ جـ

79808312111611073

ضجـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ

91828212310913093

جـجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـم

959294133122130108

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـممم

908772110123130105

جـ جـجـ جـجـ جـجـجـجـ جـم

88787811410811096

جـجـجـجـجـجـجـ جـ

979395140115150121

ممجـمممم

868892115120110107

جـ جـجـجـ جـجـمجـ جـجـ جـ

928586125120140102

جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـم

90

91

92

93

94

95

84

85

86

87

88

89

78

79

80

81

82

83

77

14364

14360

14361

14362

14363

14350

14356

14357

14347

14355

14352

14351

14353

14349

14365

14354

14359

14358

14348

ا٘ذاء ِرٌٟٛ جاتز طاٌُ

ا٠ح اتزا١ُ٘ عٍٟ ِزطٟ ِذّذ

ا٠ح اٌظ١ذ ِذّذ عف١فٟ ِصطفٟ

ا٠ح أدّذ شعثاْ عّارج

ا٠ح جاتز ج١ًّ ط١ٍّاْ

ا٠ح جّاي واًِ اتزا١ُ٘

ا٠ح رِشٞ عثذ هللا اتزا١ُ٘

أ٠ح فؤاد ٠ٛطف طعذ

ا٠ح شذرح عثذ اٌزش١ذ اتزا١ُ٘

ا١ِزج ٔادٜ شذاذٗ فاو١ٛص

أجٟ أدّذ عثذ اٌزدّٓ ادّذ ِذّذ

ا١ِّح خاٌذ دظٓ ِذّذ داِذ

ا١ِزج عادي عثذ اٌخاٌك ٕ٘ذٞ

ا١ِزج ِّذٚح ِذّذ اٌطٛخٝ اطّاع١ً

ا٠ح طٗ أدّذ ِذّذ اتزا١ُ٘ اٌص١اد

ا١ِزج عادي اتزا١ُ٘ ِذّذ عٛاٌٝ

ا٠ح صثذٝ سا٘ز ادّذ اغا

ا٠ح دظٓ دظٓ أدّذ عزاتٟ

أجٟ فزج عثذ اٌعش٠شِذّذ

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                   وكيل الكلية

مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د



شعبة درسات اجتماعية  م2021/2020نتيجة امتحان العام الجامعى 

2021دوريناير 
              جامعة بنها

             كلية التربية

تعليم أساسى/ كنترول الفرقة الرابعة 

100100100150150150125نهاٌة عظمى

60606090909075نهاٌة صغرى

"الئحة جدٌدة " م  2021/2020دور ٌناٌر  للعام الجامعً "  دراسات إجتماعٌة"نتٌجة الفرقة الرابعة  تعلٌم أساسى شعبة 

مالحظات وقرارات لجان الممتحنٌن

الفصل الدراسى األول

ف 
خل

ت
1

ف 
خل

ت
2

م

بٌانات الطالب

س
لو

ج
 ال

قم
اسم الطالبر

طرق تدرٌس 

(2)

صحة نفسٌة 

وإرشاد نفسى
المناهج

جغرافٌا 

العمران

جغرافٌا 

الوطن 

العربى

خرائط 

التوزٌعات

التقوٌم 

التربوي

868583127113110104

جـ جـجـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

74827710510711074

ضجـجـجـجـجـ جـجـ

89867611610715080

لمجـجـجـجـ جـجـ جـ

928785124113150103

جـ جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـم

958592126124150102

جـ جـمجـ جـجـ جـمجـ جـم

74776812011614081

لمجـجـ جـلجـجـ

82806910111915091

جـمجـللجـ جـجـ جـ

80836610212015089

جـمجـ جـللجـ جـجـ جـ

938180123107150105

جـ جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـم

957879122108140107

جـ جـمجـجـ جـجـجـم

858594137116150109

جـ جـمجـممجـ جـجـ جـ

878781126107150109

جـ جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

948791121119150107

جـ جـمجـجـ جـمجـ جـم

938594124112150106

جـ جـمجـجـ جـمجـ جـم

8083781161184094

جـض جـجـجـجـجـ جـجـ جـ

87787711510813082

لجـ جـجـجـجـجـجـ جـ

84817711212015093

جـمجـ جـجـجـجـ جـجـ جـ

92808813311715098

جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـم

83757710611115084

لمجـجـجـجـجـ جـ
114

108

109

110

111

112

113

102

103

104

105

106

107

96

97

98

99

100

101

14380

14381

14382

14383

14384

14374

14375

14376

14372

14373

14377

14378

14379

14368

14367

14371

14370

14366

14369

ا٠ّاْ ط١ّز ٔع١ُ اٌٍّذأٝ

ا٠ح ِخرار اٌظ١ذ ادّذ دظٓ ٠اط١ٓ

ا٠ّاْ ط١ّز عثذ اٌذ١ّذ صاٌخ

ا٠ّاْ جالي ِذّذ ِذّٛد ِرٌٟٛ

ا٠الر٠ح ٠ٛطف فّٟٙ ط١ٍّاْ

ا٠ح ِذّذ عثذ اٌٍط١ف ط١ذ ادّذ

ا٠ح ِذّذ ِذّٛد اٌث١ٙذٞ

ا٠ّاْ اٌظ١ذ عثذ اٌذ١ّذ اتزا١ُ٘

ا٠ّاْ اِاَ ِذّٛد ادّذ

ا٠ّاْ ا١ِٓ عثذ هللا ع١ش

ا٠ّاْ اتزا١ُ٘ عطا اتزا١ُ٘ اٌظ١ظٟ

ا٠ّاْ ادّذ اتزا١ُ٘ ِذّٛد

ا٠ح ِذّذ عثذ اٌع١ٍُ ِذّذ أتٛ إٌصز

ا٠ّاْ اٌظ١ذ اتزا١ُ٘ اٌظ١ذ ٔذا

ا٠ح ٘شاَ سوز٠ا دظٓ

ا٠ح ِخرار ِذّذ عٛص هللا ِذّذ

ا٠ّاْ صاتز اٌظ١ذ عٍٝ دظٓ

ا٠ح عثذ اٌفراح عف١فٟ عثذ اٌفراح

ا٠ح ِذّذ اتزا١ُ٘ ِزطٝ

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                   وكيل الكلية

مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د



شعبة درسات اجتماعية  م2021/2020نتيجة امتحان العام الجامعى 

2021دوريناير 
              جامعة بنها

             كلية التربية

تعليم أساسى/ كنترول الفرقة الرابعة 

100100100150150150125نهاٌة عظمى

60606090909075نهاٌة صغرى

"الئحة جدٌدة " م  2021/2020دور ٌناٌر  للعام الجامعً "  دراسات إجتماعٌة"نتٌجة الفرقة الرابعة  تعلٌم أساسى شعبة 

مالحظات وقرارات لجان الممتحنٌن

الفصل الدراسى األول

ف 
خل

ت
1

ف 
خل

ت
2

م

بٌانات الطالب

س
لو

ج
 ال

قم
اسم الطالبر

طرق تدرٌس 

(2)

صحة نفسٌة 

وإرشاد نفسى
المناهج

جغرافٌا 

العمران

جغرافٌا 

الوطن 

العربى

خرائط 

التوزٌعات

التقوٌم 

التربوي

88817312712015095

جـمجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ جـ

908489117110150100

جـ جـمجـجـجـ جـجـ جـم

65615887896068

ضضضضضلل

928487107106130107

جـ جـجـ جـجـجـجـ جـجـ جـم

909090132116150102

جـ جـمجـجـ جـممم

93859012910915097

جـمجـجـ جـمجـ جـم

88828313212215098

جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

91868513112315097

جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـم

8173659810515070

ضمجـللجـجـ جـ

90798111511215095

جـمجـجـجـ جـجـم

77786111410213081

لجـ جـلجـلجـجـ

797480111118120102

جـ جـجـ جـجـجـجـ جـجـجـ

70748711411214090

جـمجـجـجـ جـجـجـ

8380791179514092

جـملجـجـجـ جـجـ جـ

95778812411814099

جـمجـجـ جـجـ جـجـم

8981781231174092

جـض جـجـجـ جـجـجـ جـجـ جـ

958486118107150105

جـ جـمجـجـجـ جـجـ جـم

979295143132140113

ممجـ جـمممم

878274126123140101

جـ جـمجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ جـ

جغزاف١ا اٌعاٌُ اٌجذ٠ذ 

 ِمثٛي125/75

132

133

126

127

128

129

130

131

120

121

122

123

124

125

115

116

117

118

119

14392

14393

14394

14390

14391

14395

14401

14402

14387

14388

14398

14403

14385

14389

14397

14386

14396

ذاِز ِذّذ اٌّشٙٛر ِذّٛد ٠ٛٔض

ذمٝ ِظعذ فرذٝ عثذ اٌفراح

ا٠ّاْ ٠ٛطف عثذ هللا ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ

14399

14400

تزاء اٌظ١ذ ِذ٠خ ِصطفٝ

تظّٗ ط١ّز ِذّذ جاد اتٛ س٠ذ

تالي عش اٌذ٠ٓ صثذٝ دظ١ٓ سا٠ذ

جٙاد شذرٗ عثذ اٌثاطظ دظٓ

ا٠ٕاص عثذ اٌذ١ّذ ِرٌٛٝ ِذّذ  اٌعٕأٝ

ا٠ّاْ صثذٝ ِٙذٜ ادّذ صث١خ

ا٠ّاْ عثذ إٌّعُ فزج عثذ إٌّعُ

ا٠ّاْ عثذإٌاصز ادّذ

ا٠ّاْ ع١ظٝ عثذٖ عثذ اٌخاٌك طعذ

ا٠ّاْ ِؤِٓ ِذّٛد ِؤِٓ خاطز

جٙاد ا٠ّٓ رضٛاْ ِذّٛد

ا٠ٙاب داذُ عٍٝ عثذ إٌثٝ

تزاء ِجذٜ عثذ اٌفراح دظٓ تذ١زٜ

تظٕد ِذّذ اٌظ١ذ طع١ذ اٌظ١ذ

ا٠ٕاص اتزا١ُ٘ عثذ اٌذ١ّذ اٌذضزٜ

تظٕد ادّذ ِذّٛد ِصطفٝ عاِز

فزٚق فزد٠ح 

 ضع١ف 125/18

جًذا

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                   وكيل الكلية

مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د



شعبة درسات اجتماعية  م2021/2020نتيجة امتحان العام الجامعى 

2021دوريناير 
              جامعة بنها

             كلية التربية

تعليم أساسى/ كنترول الفرقة الرابعة 

100100100150150150125نهاٌة عظمى

60606090909075نهاٌة صغرى

"الئحة جدٌدة " م  2021/2020دور ٌناٌر  للعام الجامعً "  دراسات إجتماعٌة"نتٌجة الفرقة الرابعة  تعلٌم أساسى شعبة 

مالحظات وقرارات لجان الممتحنٌن

الفصل الدراسى األول

ف 
خل

ت
1

ف 
خل

ت
2

م

بٌانات الطالب

س
لو

ج
 ال

قم
اسم الطالبر

طرق تدرٌس 

(2)

صحة نفسٌة 

وإرشاد نفسى
المناهج

جغرافٌا 

العمران

جغرافٌا 

الوطن 

العربى

خرائط 

التوزٌعات

التقوٌم 

التربوي

7770689410614088

جـمجـللجـجـ

888382125121140106

جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

958892132110140112

جـ جـمجـجـ جـمجـ جـم

989195131112150111

جـ جـمجـجـ جـممم

858190124114140107

جـ جـمجـجـ جـمجـ جـجـ جـ

958091132117130103

جـ جـجـ جـجـجـ جـمجـ جـم

9189741049013092

جـجـ جـللجـجـ جـم

8668799810314096

جـمللجـلجـ جـ

89797512211015097

جـمجـجـ جـجـجـجـ جـ

93857710211314098

جـمجـلجـجـ جـم

868077122108150115

ممجـجـ جـجـجـ جـجـ جـ

878986136112150107

جـ جـمجـمجـ جـجـ جـجـ جـ

838383129123140105

جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

968991138124140113

ممجـ جـممجـ جـم

907979119117140100

جـ جـمجـجـجـجـم

969596137128150116

ممجـ جـمممم

707375969914085

لمللجـجـجـ

938492130120130109

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـم

928665131114110108

جـ جـجـجـجـ جـلجـ جـم

150

151

152

144

145

146

147

148

149

138

139

140

141

142

143

134

135

136

137

14404

14420

14419

14414

14415

14416

14407

14413

14412

14418

14422

14409

14408

14411

14410

دعاء ِذّذ صالح خاٌذ

د٠ٕا دظا١ٔٓ ِذّذ عثذ اٌٛادذ

د١ٔا رافد ادّذ اٌظ١ذ

د١ٔا ٠اطز صالح اٌثش١ز ادّذ

 د٠ٕا أدّذ عثذ اٌذ١ّذ تخاطزج

14417

14421

د٠ٕا ٠ٛطف عٍٝ ٠ٛطف عثذ اٌزدّٓ

خاٌذدظ١ٕٝ  ِذّذ جالي

د٠ٕا عّاد عٍٝ ِذّذٜ شٙاب

را١ٔا ِذّذ دظٓ ِذّذ ١٘ىً

را١ٔا ٔصز دظٓ ِٕصٛر

رضٜٛ ِذّذ عٍٝ دظٓ رِضاْ

را١ٔا فزاج ٔاصف ع٠ٛض ِذّذ

جٙاد ١ٌٚذ اٌظ١ذ عثذ اٌعش٠ش

دظٕاء طع١ذ عثذ إٌّعُ ادّذ ِىٝ

دظ١ٓ ِذدد دظ١ٓ اتزا١ُ٘

14405

14406

جٙاد عثذ اٌزدّٓ ِذّذ رضا

دا١ٌا ادّذ ا١ِٓ إٌادٜ ع١ظٜٛ

د٠ٕا ١ِٕز عثذ اٌزاسق جٛدٖ

دظٓ طٍعد جٛدٖ عثذ اٌعش٠ش

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                   وكيل الكلية

مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د



شعبة درسات اجتماعية  م2021/2020نتيجة امتحان العام الجامعى 

2021دوريناير 
              جامعة بنها

             كلية التربية

تعليم أساسى/ كنترول الفرقة الرابعة 

100100100150150150125نهاٌة عظمى

60606090909075نهاٌة صغرى

"الئحة جدٌدة " م  2021/2020دور ٌناٌر  للعام الجامعً "  دراسات إجتماعٌة"نتٌجة الفرقة الرابعة  تعلٌم أساسى شعبة 

مالحظات وقرارات لجان الممتحنٌن

الفصل الدراسى األول

ف 
خل

ت
1

ف 
خل

ت
2

م

بٌانات الطالب

س
لو

ج
 ال

قم
اسم الطالبر

طرق تدرٌس 

(2)

صحة نفسٌة 

وإرشاد نفسى
المناهج

جغرافٌا 

العمران

جغرافٌا 

الوطن 

العربى

خرائط 

التوزٌعات

التقوٌم 

التربوي

989188136115130112

جـ جـجـ جـجـمجـ جـمم

968781125117110112

جـ جـجـجـجـ جـجـ جـجـ جـم

938467130112130111

جـ جـجـ جـجـجـ جـلجـ جـم

948485132113110105

جـ جـجـجـجـ جـجـ جـجـ جـم

999288140120135114

ممجـ جـمجـ جـمم

8874889810913083

لجـ جـجـلجـ جـجـجـ جـ

86776711610613092

جـجـ جـجـجـلجـجـ جـ

989190132117150113

ممجـجـ جـممم

787362979714089

جـملللجـجـ

92868212411214097

جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـم

93838412611413097

جـجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـم

878879118108140101

جـ جـمجـجـجـجـ جـجـ جـ

764569969312086

لجـ جـلللضجـ

838471121113130100

جـ جـجـ جـجـجـ جـجـجـ جـجـ جـ

908276112104100109

جـ جـللجـجـجـ جـم

788574119120130109

جـ جـجـ جـجـ جـجـجـجـ جـجـ

958891132117150107

جـ جـمجـجـ جـمجـ جـم

737067999612060

ضجـ جـلللجـجـ

939087124113110110

جـ جـجـجـجـ جـجـ جـمم

168

169

170

171

162

163

164

165

166

167

156

157

158

159

160

161

153

154

155

14441

14433

14436

س٠ٕة طٍعد دظٓ عثذ اٌعش٠ش

14427

14440

14423

14424

14430

14429

14428

14437

ر٠ٙاَ صاتز عٍٝ ادّذ

ر٠ٙاَ عشب اتزا١ُ٘ عشب اتزا١ُ٘

ر٠ٙاَ ِا٘ز فارٚق عثذ اٌمادر

14432

14434

ر٠ٙاَ ِذّٛد طع١ذ دجاسٜ

14425

14426

ر٠ٙاَ ط١ذ صالح ادّذ

رٔا اتٛدذ٠ذ عٍٝ اطّاع١ً ِذّذ

س٠ٕة ٔصز طاٌُ دظ١ٓ

رل١ح اٌظ١ذ عثذ اٌفراح اٌظ١ذ ادّذ

س٠ٕة وّاي عثذ اٌعش٠ش اتزا١ُ٘

ر٠ُ ِّذٚح اٌظ١ذ ٠ظٓ

ر٠ّْٛ عادي واًِ اتزا١ُ٘

ر٠ٙاَ اشزف اٌظ١ذ ادّذ عف١فٝ

طارج ادّذ اتزا١ُ٘ ادذ ٔص١ز

14431

رٔا رضا عثذاٌٍح عثذاٌعش٠ش

14435

14438

س٠ٕة اٌظ١ذ اتٛ اٌعال اٌظ١ذ

رل١ح طٍعد اتٛاٌّعاطٝ اٌثذٜٚ

ر٠ٙاَ اٌظ١ذ عثذٖ عٍٝ

س٠ٕة ظ١ٙز عثذ اٌّعطٝ ِزسٚق

14439

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                   وكيل الكلية

مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د



شعبة درسات اجتماعية  م2021/2020نتيجة امتحان العام الجامعى 

2021دوريناير 
              جامعة بنها

             كلية التربية

تعليم أساسى/ كنترول الفرقة الرابعة 

100100100150150150125نهاٌة عظمى

60606090909075نهاٌة صغرى

"الئحة جدٌدة " م  2021/2020دور ٌناٌر  للعام الجامعً "  دراسات إجتماعٌة"نتٌجة الفرقة الرابعة  تعلٌم أساسى شعبة 

مالحظات وقرارات لجان الممتحنٌن

الفصل الدراسى األول

ف 
خل

ت
1

ف 
خل

ت
2

م

بٌانات الطالب

س
لو

ج
 ال

قم
اسم الطالبر

طرق تدرٌس 

(2)

صحة نفسٌة 

وإرشاد نفسى
المناهج

جغرافٌا 

العمران

جغرافٌا 

الوطن 

العربى

خرائط 

التوزٌعات

التقوٌم 

التربوي

898362129120125104

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـ

979396136117150110

جـ جـمجـمممم

959294139126150112

جـ جـمجـ جـمممم

938789132116110109

جـ جـجـجـجـ جـجـ جـجـ جـم

948677133130150105

جـ جـمجـ جـجـ جـجـجـ جـم

93714910411511098

جـجـجـلضجـم

968785126111140110

جـ جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـم

917280119130150109

جـ جـمجـ جـجـجـ جـجـم

8476831221143088

جـض جـجـجـ جـجـ جـجـجـ جـ

978589125127120109

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـم

96898112211410096

جـلجـجـ جـجـ جـجـ جـم

898886127120140107

جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

84795511211710078

للجـجـضجـجـ جـ

978685135113150102

جـ جـمجـمجـ جـجـ جـم

948988136131110109

جـ جـجـجـ جـمجـ جـجـ جـم

968266125114130100

جـ جـجـ جـجـجـ جـلجـ جـم

885860949115061

ضملللضجـ جـ

95806812111815091

جـمجـجـ جـلجـ جـم

95797011211214099

جـمجـجـجـجـم

جغزاف١ا اٌعاٌُ اٌجذ٠ذ 

 ضع١ف جذا125/10

186

187

188

189

190

180

181

182

183

184

185

174

175

176

177

178

179

172

173

14453

14449

14452

14442

14443

14454

14458

طعاد دظ١ٓ عثذ اٌعش٠ش طا٠ّاْ

طّز سوز٠ا اٌظ١ذ اطّاع١ً

14448

طع١ذ ٔث١ٗ اٌظع١ذ ادّذ

14459

14460

طٍٜٛ اٌشذاخ عثاص طع١ذ

14457

14450

14446

14451

طاِٝ ِذّٛد فرذٝ ِذّذ عط١ح

طا١ِح رافد اتزا١ُ٘ خ١ًٍ

14455

طّاء عالء اٌذظ١ٕٝ سوز٠ا ١ِٕز

14445

طارج ِذّذ ا١ِٓ خ١ًٍ لّز 14447

طارج رضا اٌّذّذٜ ِذّذ اتٛ دطة

طارج عثذ اٌذى١ُ عثذ اٌزدّٓ ادّذ

14456

طارج ٚائً عثذاٌمذر ِذّذ

طارج ٚج١ح عشاس ِٛطٝ فزاج

طّز طاِخ ط١ذ ِذّذ

14444

طارج صثذٝ ِذّٛد ِذّذ اٌم٠ٍٛثٝ

طعاد عصاَ عشخ اٌظ١ذ

طارج جّاي دظٓ ِذّذ

طعذ جّاي عثذ إٌّعُ ِذّذ

طٙٝ طاِخ ٔصز اٌذ٠ٓ ِذزٚص

طارج صثذٝ عثذ اٌخاٌك ِرٌٛٝ

ذار٠خ اٌّغزب 

ٚاالٔذٌض   

 ضع١ف 150/صفز

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                   وكيل الكلية

مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د



شعبة درسات اجتماعية  م2021/2020نتيجة امتحان العام الجامعى 

2021دوريناير 
              جامعة بنها

             كلية التربية

تعليم أساسى/ كنترول الفرقة الرابعة 

100100100150150150125نهاٌة عظمى

60606090909075نهاٌة صغرى

"الئحة جدٌدة " م  2021/2020دور ٌناٌر  للعام الجامعً "  دراسات إجتماعٌة"نتٌجة الفرقة الرابعة  تعلٌم أساسى شعبة 

مالحظات وقرارات لجان الممتحنٌن

الفصل الدراسى األول

ف 
خل

ت
1

ف 
خل

ت
2

م

بٌانات الطالب

س
لو

ج
 ال

قم
اسم الطالبر

طرق تدرٌس 

(2)

صحة نفسٌة 

وإرشاد نفسى
المناهج

جغرافٌا 

العمران

جغرافٌا 

الوطن 

العربى

خرائط 

التوزٌعات

التقوٌم 

التربوي

958479118113150108

جـ جـمجـجـجـجـ جـم

8978759713212074

ضجـ جـجـ جـلجـجـجـ جـ

948360126115110102

جـ جـجـجـجـ جـلجـ جـم

958380100116130108

جـ جـجـ جـجـلجـ جـجـ جـم

948378117119110100

جـ جـجـجـجـجـجـ جـم

989294140128150110

جـ جـمجـ جـمممم

968172114122140104

جـ جـمجـ جـجـجـجـ جـم

96846711611814089

جـمجـجـلجـ جـم

968576101113150109

جـ جـمجـلجـجـ جـم

92846310912615096

جـمجـ جـجـلجـ جـم

96908410411814097

جـمجـلجـ جـمم

82797910911515097

جـمجـجـجـجـجـ جـ

88768411610615086

لمجـجـجـ جـجـجـ جـ

89778512710915087

لمجـجـ جـجـ جـجـجـ جـ

88768411610915083

لمجـجـجـ جـجـجـ جـ

93788611910913094

جـجـ جـجـجـجـ جـجـم

938485124119150104

جـ جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـم

9180809712214078

لمجـ جـلجـ جـجـ جـم

96838410411315095

جـمجـلجـ جـجـ جـم

جغزاف١ا اٌعاٌُ اٌجذ٠ذ 

 ِمثٛي125/80

204

205

206

207

208

209

198

199

200

201

202

203

192

193

194

195

196

197

191

14462

14479

14477

14478

14468

14472

عثذ اٌزدّٓ فز٠ذ عثذ اٌزدّٓ

ش١ّاء عثذ اٌظرار ِذّذ عثذ اٌظرار

14475

14473

ش١ّاء ط١ّز ف١ُٙ اٌشذاخ

شزٚق ِجذٜ اٌظ١ذ ِذّذ عط١ٗ

شزٚق ِصطفٝ ِذّذ ِذّذ خضزٖ

ش١ّاء ِذّذ عثذ اٌزؤف ِذّٛد

ش١ّاء جّاي عثذ اٌعاطٝ ِزطٝ

شزٚق طارق ِرٌٛٝ عف١فٝ

14463

14461

شزٚق طا٘ز ادّذ اتزا١ُ٘

14476

ش١ّاء عثذ اٌّؤِٓ عثذ اٌغٕٝ جٛدج

عثذ اٌزدّٓ رف١ك عثذاٌفراح اٌخٌٛٝ

شزٚق ادّذ فرذٝ اٌظ١ذ عاِز

ش١ّاء جّاي عثذ اٌعش٠ش ط١ٍّاْ

14467

14465

14471

14469

14470

ط١زاْ اطاِح اطّاع١ً اِاَ

14474

ش١ّاء اتٛ اٌّجذ دظ١ٓ اتزا١ُ٘

ش١ّاء عّاد دّذٜ اتزا١ُ٘

14464

ط١ٙز ِجذٜ ِذّذ اتزا١ُ٘ ِصطفٝ

ش١ّاء عاطف ادّذ اٌظ١ذ اٌذ٠ة

ط١ذادّذ اٌظ١ذ ادّذ شعثاْ

14466

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                   وكيل الكلية

مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د



شعبة درسات اجتماعية  م2021/2020نتيجة امتحان العام الجامعى 

2021دوريناير 
              جامعة بنها

             كلية التربية

تعليم أساسى/ كنترول الفرقة الرابعة 

100100100150150150125نهاٌة عظمى

60606090909075نهاٌة صغرى

"الئحة جدٌدة " م  2021/2020دور ٌناٌر  للعام الجامعً "  دراسات إجتماعٌة"نتٌجة الفرقة الرابعة  تعلٌم أساسى شعبة 

مالحظات وقرارات لجان الممتحنٌن

الفصل الدراسى األول

ف 
خل

ت
1

ف 
خل

ت
2

م

بٌانات الطالب

س
لو

ج
 ال

قم
اسم الطالبر

طرق تدرٌس 

(2)

صحة نفسٌة 

وإرشاد نفسى
المناهج

جغرافٌا 

العمران

جغرافٌا 

الوطن 

العربى

خرائط 

التوزٌعات

التقوٌم 

التربوي

94759010911614092

جـمجـجـمجـم

93889113411390107

جـ جـلجـجـ جـمجـ جـم

90859010211513092

جـجـ جـجـلمجـ جـم

948686125118150101

جـ جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـم

85778010411214594

جـمجـلجـ جـجـجـ جـ

958686133105150105

جـ جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـم

837976771149080

للجـضجـجـجـ جـ

11615099غٌاب857984

جـمجـغٌابجـ جـجـجـ جـ

917877118117150106

جـ جـمجـجـجـجـم

91819010812312088

جـجـ جـجـ جـجـمجـ جـم

82807811812215094

جـمجـ جـجـجـجـ جـجـ جـ

948791130118130108

جـ جـجـ جـجـجـ جـمجـ جـم

8681849912512090

جـجـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـ

928579107117150101

جـ جـمجـجـجـجـ جـم

90828411812015093

جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـم

93859011111614096

جـمجـجـمجـ جـم

91838910511013094

جـجـ جـجـجـجـ جـجـ جـم

95898912611314598

جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـم

87838210711715093

جـمجـجـجـ جـجـ جـجـ جـ

 عذر ِزضٟ عٓ ِادج جغزاف١ا اٌعّزاْ تمزار 

2021/3/21ترار٠خ  (399)ِجٍض رلُ 

228

222

223

224

225

226

227

216

217

218

219

220

221

210

211

212

213

214

215

14492

14493

عّزٚ عثذاٌمٜٛ اٌظ١ذ

14498

14496

14497

14483

عٍٝ ِذّٛد عٍٝ ادّذ اٌظ١ظٝ

14480

عثذاٌٍح ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ ادّذ ِرٌٛٝ

عّز ا٠ّٓ ت١ِٛٝ عثذ اٌٙادٜ

عّز ِخرار اٌذظ١ٕٝ ِذّذ

فارص ِصطفٝ عثذ اٌزدّٓ عش٠ش

عثذاٌٍح خ١ًٍ رت١ع خ١ًٍ اٌخزتا14482ٜٚ

عث١ز ادّذ عٍٝ ادّذ لزتح

عثّاْ ٠اطز عثّاْ دث١ة

14488

فاطّح اٌش٘زاء اتزا١ُ٘ عثذاٌعظ١ُ

غادٖ دظ١ٕٝ ٠اط١ٓ دظ١ٕٝ

عثذ اٌع١ٍُ فرذٝ عثذاٌع١ٍُ سوٝ

14494

عثذ اٌظالَ عثذ اٌذى١ُ عثذ اٌّذظٓ

14484

عث١ز عّز عثذ اٌعش٠ش فا٠ذ14485

عال عثذ اٌط١ف فرذٝ عثذ اٌظ١ّع

14491

عشج عثذ اٌىز٠ُ عثذاٌزؤف عثذٖ

فاطّح اٌش٘زاء ادّذ عثذ اٌزدّٓ

14490

14489

فاطّح ادّذ خ١ّض عف١فٝ اٌظ١ذ14495

14481

14487

14486

فاطّح ا١ِٓ ِذّذ ِذّذ ٠ٛطف

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                   وكيل الكلية

مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د



شعبة درسات اجتماعية  م2021/2020نتيجة امتحان العام الجامعى 

2021دوريناير 
              جامعة بنها

             كلية التربية

تعليم أساسى/ كنترول الفرقة الرابعة 

100100100150150150125نهاٌة عظمى

60606090909075نهاٌة صغرى

"الئحة جدٌدة " م  2021/2020دور ٌناٌر  للعام الجامعً "  دراسات إجتماعٌة"نتٌجة الفرقة الرابعة  تعلٌم أساسى شعبة 

مالحظات وقرارات لجان الممتحنٌن

الفصل الدراسى األول

ف 
خل

ت
1

ف 
خل

ت
2

م

بٌانات الطالب

س
لو

ج
 ال

قم
اسم الطالبر

طرق تدرٌس 

(2)

صحة نفسٌة 

وإرشاد نفسى
المناهج

جغرافٌا 

العمران

جغرافٌا 

الوطن 

العربى

خرائط 

التوزٌعات

التقوٌم 

التربوي

94858212310614091

جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـم

958889121120120105

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـم

91907910612114097

جـمجـ جـجـجـمم

978791132117130108

جـ جـجـ جـجـجـ جـمجـ جـم

70779010913111082

لجـجـ جـجـمجـجـ

98919013213270115

مضجـ جـجـ جـممم

9290871039714085

لمللجـ جـمم

878980110127150101

جـ جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـ

91858712112215097

جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـم

948893126127150114

ممجـ جـجـ جـمجـ جـم

949292125120130109

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـممم

969083831239087

للجـ جـضجـ جـمم

95878211711410099

جـلجـجـجـ جـجـ جـم

91908810211712085

لجـ جـجـلجـ جـمم

9090808112311083

لجـجـ جـضجـ جـمم

8289819010211082

لجـللجـ جـجـ جـجـ جـ

968889125113120112

جـ جـجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـم

8490938310513095

جـجـ جـجـضممجـ جـ

938994136126110105

جـ جـجـجـ جـممجـ جـم

جغزاف١ا اٌعاٌُ اٌجذ٠ذ 

 ِمثٛي125/75

242

243

244

245

246

247

234

235

236

237

238

239

240

241

229

230

231

232

233

14501

14500

14499

14510

14503

ِذّذ خاٌذ ِذّذ ِشرٙزٜ

ِذّذ اشزف خٍف هللا اٌظ١ذ

ِذّذ ط١ذ داِذ ِصطفٝ

فاطّح ِذّذ عثذاٌذ١ّذ ِذّذ ِٛطٝ

ِذّذ ع١ذ ادّذ ِظٍُ

ِذّذ ج١ًّ اتزا١ُ٘ ِذّذ عثذ اٌعش٠ش

ِار٠اْ شٛلٝ د١ٍُ تٌٛظٝ

ِار٠اْ ِثالد ع١اد ذادرص

وّاي ادّذ وّاي ادّذ

فؤاد رجة دظٓ اٌزفاعٝ

فاطّح طاِٝ عثذهللا ِذّذ عثذإٌثٝ

14502

ِذّذ اٌظ١ذ فا٠ك اٌظ١ذ خ١ًٍ

وزَ ٔاصز عثذ اٌغفار ادّذ

14513

14517

14507

14508

ِذّذ ادّذ ط١ذ رفاعٝ عزالٝ

ِذّذ عثذرتٗ ِذّذ عثذ رتٗ

ِار١ٌٓ فزج  هللا عثذ اٌٍّه و١زٌض

14511

14516

14514

14515

14509

14512

١ٌّاء اٌظ١ذ عثذ اٌّج١ذ ِصطفٝ

فاطّح طع١ذ دظا١ٔٓ لا٠ذ تاٜ

14506

14504

14505

فاطّح عّاد عثذاٌغٕٝ اٌظ١ذ ادّذ

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                   وكيل الكلية

مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د



شعبة درسات اجتماعية  م2021/2020نتيجة امتحان العام الجامعى 

2021دوريناير 
              جامعة بنها

             كلية التربية

تعليم أساسى/ كنترول الفرقة الرابعة 

100100100150150150125نهاٌة عظمى

60606090909075نهاٌة صغرى

"الئحة جدٌدة " م  2021/2020دور ٌناٌر  للعام الجامعً "  دراسات إجتماعٌة"نتٌجة الفرقة الرابعة  تعلٌم أساسى شعبة 

مالحظات وقرارات لجان الممتحنٌن

الفصل الدراسى األول
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ت
1

ف 
خل

ت
2

م

بٌانات الطالب

س
لو

ج
 ال

قم
اسم الطالبر

طرق تدرٌس 

(2)

صحة نفسٌة 

وإرشاد نفسى
المناهج

جغرافٌا 

العمران

جغرافٌا 

الوطن 

العربى

خرائط 

التوزٌعات

التقوٌم 

التربوي

90898711611612094

جـجـ جـجـجـجـ جـجـ جـم

7190937511714090

جـمجـضممجـ

978792122128130104

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـم

92928712913714091

جـممجـ جـجـ جـمم

إلغاء868387116130110

إلغاءجـجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـ

8181869512711071

ضجـجـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـ

86707910512014574

ضمجـ جـجـجـجـجـ جـ

89838711913713088

جـجـ جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـ

81827612211812087

لجـ جـجـجـ جـجـجـ جـجـ جـ

919295140144145115

ممممممم

82758011412214570

ضمجـ جـجـجـ جـجـجـ جـ

949291123133150107

جـ جـمجـ جـجـ جـممم

82737111812814093

جـمجـ جـجـجـجـجـ جـ

غٌاب887968131126150

غٌابمجـ جـجـ جـلجـجـ جـ

908990119123150101

جـ جـمجـ جـجـمجـ جـم

93898813413013095

جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـم

949089133130110104

جـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـمم

91828311912815076

لمجـ جـجـجـ جـجـ جـم

82726611612715075

لمجـ جـجـلجـجـ جـ

262

263

264

265

266

258

255

256

259

260

261

248

251

252

253

254

257

249

250

ِز٠ُ صفٛخ اٌذطٛلٝ ط١ٍّاْ

ِزٖٚ شعثاْ عثذ اٌّذظٓ ِذّذ طع١ذ

ِذّٛد اشزف ِذّٛد ِذّذ

ِذّٛد ِذّذ اٌشذاخ شعثاْ

ِذّٛد عّز ِذّٛد ِزسٚق

ِزٖٚ عادي اٌظ١ذ ادّذ ِذّذ

ِز٠ُ  ِذّذ صالح ط١ذ

ِز٠ُ دظاَ دافع اٌظ١ذ

ِذّذ ٘أٝ عثاص عثذ رتٗ

ِذّذ ِذ١ٝ اٌذ٠ٓ ِزطٝ

ِذّٛدجّاي عثذاٌعاي ِذّذ

ِذّٛد ٔصز عثذ إٌثٝ ِذّذ

ِذّٛد عاطف ِذّذ عثذاٌىز٠ُ

ِذّٛد عٛض ٠ٛطف اتزا١ُ٘

14526

ِز٠ُ عادي ِذّٛد عثذاٌغٕٝ

14528

14527

14520

14518

ِذّذعّاد ٠اط١ٓ اتزا١ُ٘ دثزن

14521

14524

14522

ِذّذ ِجذٜ ِذّذ ِزطٝ وظاب

ِزٚج أٛر شذاذٗ اتزا١ُ٘

14532

14534

14525

14519

14535

14536

14523

14529

14533

14531

14530

ِزٚج اطاِٗ عثذ اٌٍط١ف عثذ اٌعاي

إٌغاء ِادج ذم٠ُٛ ذزتٛٞ تمزار اٌّجٍض 

2021/3/31ترار٠خ (2077)رلُ

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                   وكيل الكلية

مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د



شعبة درسات اجتماعية  م2021/2020نتيجة امتحان العام الجامعى 

2021دوريناير 
              جامعة بنها

             كلية التربية

تعليم أساسى/ كنترول الفرقة الرابعة 

100100100150150150125نهاٌة عظمى

60606090909075نهاٌة صغرى

"الئحة جدٌدة " م  2021/2020دور ٌناٌر  للعام الجامعً "  دراسات إجتماعٌة"نتٌجة الفرقة الرابعة  تعلٌم أساسى شعبة 

مالحظات وقرارات لجان الممتحنٌن

الفصل الدراسى األول

ف 
خل

ت
1

ف 
خل

ت
2

م

بٌانات الطالب

س
لو

ج
 ال

قم
اسم الطالبر

طرق تدرٌس 

(2)

صحة نفسٌة 

وإرشاد نفسى
المناهج

جغرافٌا 

العمران

جغرافٌا 

الوطن 

العربى

خرائط 

التوزٌعات

التقوٌم 

التربوي

8681851011249069

ضلجـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـ

87858611913314098

جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـ

84808512213415081

لمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

9185849712711065

ضجـجـ جـلجـ جـجـ جـم

89919313312815092

جـمجـ جـجـ جـممجـ جـ

77768711912910073

ضلجـ جـجـجـ جـجـجـ

85828211313813093

جـجـ جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـ

959092138138135101

جـ جـمممممم

918689113127145100

جـ جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـم

98729412812410082

للجـ جـجـ جـمجـم

96788411911813590

جـمجـجـجـ جـجـم

979189124128145101

جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـمم

95868412711713590

جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـم

90748312011414090

جـمجـجـ جـجـ جـجـم

988790131123120102

جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـم

998795134126135107

جـ جـمجـ جـجـ جـمجـ جـم

98909013011815097

جـمجـجـ جـممم

988694137124140111

جـ جـمجـ جـممجـ جـم

89888412710815090

جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

278

280

281

279

282

283

284

285

268

275

273

274

276

277

269

270

271

272

267

14545

ِصطفٝ عثذ اٌزش١ذ ط١ذ عثذ اٌزش١ذ

ِصطفٝ ِذّذ عثذاٌفراح ا١ِٓ

١ِار رضا عثذ اٌعاطٝ ِذّذ خ١ٍفٗ

ِٝ ِذّذ اتزا١ُ٘ اٌذطٛلٝ عف١فٝ

ِصطفٝ ٚد١ذ عثذ اٌذ١ّذ ٔصز هللا

ِصطفٝ عادي ِذّذ عثذاٌذ١ّذ

14543

ِصطفٝ عثذ اٌزدّٓ ِذّذ اتزا١ُ٘

ِعرش جّاي شذاذٗ عثذاٌٛادذ14544

14542

14548

14546

14547

14540

14537

14552

14538

14555

14550

14553

14551

14554

14541

14549

14539

١ِادٖ اطالَ اٌظ١ذ سا٠ذ اٌظ١ذ

١ِادٖ اشزف ِذّذ اتٛ إٌصز

١ِزا رافد عثذ هللا أذراٚص

١ِزٔا عثذهللا دظٓ ِذّذ ادّذ

ِٕار ِجذٜ عثذ اٌزدّٓ اٌظ١ذ عٍٝ

ِٝ عاِز عثذ اٌغٕٝ طعذ اتزا١ُ٘

ِٕٝ ِزٚاْ ِذزٚص ف١ُٙ شا١٘ٓ

ِٕار شٛلٝ ِصطفٝ ط١ذ ادّذ

ِصطفٝ اتزا١ُ٘ واًِ اتزا١ُ٘

ِصطفٝ صالح ِذّذ ِصطفٝ

ِٕار دظ١ٓ ِذّذ ِذّذ

فزٚق فزد٠ح  

 ضع١ف جذا125/صفز

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                   وكيل الكلية

مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د



شعبة درسات اجتماعية  م2021/2020نتيجة امتحان العام الجامعى 

2021دوريناير 
              جامعة بنها

             كلية التربية

تعليم أساسى/ كنترول الفرقة الرابعة 

100100100150150150125نهاٌة عظمى

60606090909075نهاٌة صغرى

"الئحة جدٌدة " م  2021/2020دور ٌناٌر  للعام الجامعً "  دراسات إجتماعٌة"نتٌجة الفرقة الرابعة  تعلٌم أساسى شعبة 

مالحظات وقرارات لجان الممتحنٌن

الفصل الدراسى األول
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خل

ت
1
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خل

ت
2

م

بٌانات الطالب

س
لو

ج
 ال

قم
اسم الطالبر

طرق تدرٌس 

(2)

صحة نفسٌة 

وإرشاد نفسى
المناهج

جغرافٌا 

العمران

جغرافٌا 

الوطن 

العربى

خرائط 

التوزٌعات

التقوٌم 

التربوي

96777912812414590

جـمجـ جـجـ جـجـجـم

978884133125140101

جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـم

857586119115140102

جـ جـمجـجـجـ جـجـجـ جـ

93777111711413083

لجـ جـجـجـجـجـم

978285127122135101

جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـم

968677126111150107

جـ جـمجـجـ جـجـجـ جـم

989190131118145108

جـ جـمجـجـ جـممم

958792138121140112

جـ جـمجـ جـممجـ جـم

93738113112615087

لمجـ جـجـ جـجـ جـجـم

88787613210515089

جـمجـجـ جـجـجـجـ جـ

978782133114145101

جـ جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـم

97788513011013094

جـجـ جـجـجـ جـجـ جـجـم

978683127113130105

جـ جـجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـم

95807812411115099

جـمجـجـ جـجـجـ جـم

97828713712215091

جـمجـ جـمجـ جـجـ جـم

91877910711614096

جـمجـجـجـجـ جـم

798175103121140103

جـ جـمجـ جـلجـجـ جـجـ

90818310210714595

جـمجـلجـ جـجـ جـم

91768911612415095

جـمجـ جـجـجـ جـجـم

300

294

295

298

301

302

303

286

287

304

289

290

299

291

292

293

297

296

288

ٔذٜ ط١ّز تٕذارٜ عثذ اٌثالٝ

ٔذا رضا عف١فٝ اٌظ١ذ

ٔذا عثذ اٌعش٠ش فرخ هللا عثذ اٌعش٠ش

ٔذا عّزاْ عثذاٌذ١ّذ ِذّذاتٛاٌعال

ٔث٠ٛٗ اتزا١ُ٘  عثذهللا ِرٌٛٝ اتزا١ُ٘

ٔذا أٛر عثذ اٌّٛجٛد عّزٚ

ٔذا دظ١ٓ اٌظثاعٝ دظ١ٓ اتٛص١اَ

١ِزٔا ِذّذ ادّذ اٌظ١ذ

14570

14571

١ِزٔا ِذّذ عٛض ٚ٘ذاْ

14573

14564

14565

14560

14557

14559

14569

14561

14574

ٔز١ِٓ اٌثىزٜ رِضاْ تىزٜ

ٔذٜ ٔث١ً ِذّذ ِذّٛد اٌمزٔفٍٝ

14572

14568

14567

14562

ٔز١ِٓ جاب هللا اِاْ عط١ٗ دجز

ٔار٠ّاْ جّاي ِذّذٜ ِذّذ

14556

ٔذٜ ٔاصز ٠ظٓ ِذّٛد عثذ اٌّج١ذ

ٔادر عثذ اٌظالَ اٌظ١ذ جّعٗ خ١ٍفٗ

14563

14566

١ِٕا تشارٖ اتزا١ُ٘ اتزا١ُ٘ طث14558ٍٗ

ٔاد٠ٗ صالح طعذ اٌظ١ذ طعذ

ٔار٠ّاْ عالء طع١ذ عثاص عٍٝ

ٔز١ِٓ أٛر فّٙٝ عثذاٌٙادٜ ِذّذ

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                   وكيل الكلية

مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د



شعبة درسات اجتماعية  م2021/2020نتيجة امتحان العام الجامعى 

2021دوريناير 
              جامعة بنها

             كلية التربية

تعليم أساسى/ كنترول الفرقة الرابعة 

100100100150150150125نهاٌة عظمى

60606090909075نهاٌة صغرى

"الئحة جدٌدة " م  2021/2020دور ٌناٌر  للعام الجامعً "  دراسات إجتماعٌة"نتٌجة الفرقة الرابعة  تعلٌم أساسى شعبة 

مالحظات وقرارات لجان الممتحنٌن

الفصل الدراسى األول

ف 
خل

ت
1

ف 
خل

ت
2

م

بٌانات الطالب

س
لو

ج
 ال

قم
اسم الطالبر

طرق تدرٌس 

(2)

صحة نفسٌة 

وإرشاد نفسى
المناهج

جغرافٌا 

العمران

جغرافٌا 

الوطن 

العربى

خرائط 

التوزٌعات

التقوٌم 

التربوي

77758011111914590

جـمجـجـجـ جـجـجـ

88828510412114596

جـمجـ جـلجـ جـجـ جـجـ جـ

908790114112150107

جـ جـمجـجـمجـ جـم

978485127120150109

جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـم

878076122118150100

جـ جـمجـجـ جـجـجـ جـجـ جـ

908485115123130108

جـ جـجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ جـم

938493128119135110

جـ جـمجـجـ جـمجـ جـم

93888210712414096

جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـم

97909212612214096

جـمجـ جـجـ جـممم

838278115121140105

جـ جـمجـ جـجـجـجـ جـجـ جـ

898385132117150103

جـ جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

88917511111814593

جـمجـجـجـمجـ جـ

988289119118135101

جـ جـمجـجـجـ جـجـ جـم

93868913112113596

جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـم

898689132114130107

جـ جـجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

898889126121150109

جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

949285132124150109

جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـمم

93848011412214097

جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـم

9677809910214094

جـمللجـ جـجـم

320

323

306

307

312

315

318

321

313

314

305

316

317

319

322

308

309

311

31014580

14583

14582

14577

14590

14591

14593

14592

14588

14579

14584

ٔٛر٘اْ ِٛطٝ ِزطٝ

١ٔزٖ جّاي دظ١ٕٝ اتزا١ُ٘

14581

ٔٛر٘اْ عٍٝ ِذّذ ِذت14585ٌٝٛ

14589

ٔٛرأث١ً فرذٝ ِذّٛد عٍٝ

ٔٛرٖ عثذ اٌغٕٝ اتزا١ُ٘ عثذ اٌغٕٝ

ٔز١ِٓ عش٠ش اٌذ٠ٓ عثذ اٌذ١ّذ

ٔٛرا ِذّذ رضا ِذّذ اٌطٛخٝ شز٠ف

14587

14586

14578

14576

٘اجز اٌثذٜٚ ط١ذ ِذّذ

ٔٛر٘اْ ِظعذ اٌطٛخٝ اٌظ١ذ

14575

ٔٛر٘اْ عّاد ادّذ ِظٕذ

ٔظّٗ ِذّذ عثذاٌٍط١ف ِذّذ اٌخطاب

ٔظّٗ صالح شعثاْ فّٙٝ طاٌُ

ٔٛرا ٠اطز ادّذ عثذ اٌعش٠ش

٘اجز اٌظع١ذ اٌظع١ذ طٗ

٘اجز داِذ ط١ذ دظٓ ٔصز اٌش٠ثك

ٔعّٗ عثذ هللا ِٕصٛر دظٓ طٍطاْ

ٔٛر اشزف طعذ ٚ٘ثٗ

ٔٛرا عثذهللا اتزا١ُ٘ عٍٝ اتزا١ُ٘

٘اجز خاٌذ عثذهللا عثذ اٌع١ٍُ

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                   وكيل الكلية

مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د



شعبة درسات اجتماعية  م2021/2020نتيجة امتحان العام الجامعى 

2021دوريناير 
              جامعة بنها

             كلية التربية

تعليم أساسى/ كنترول الفرقة الرابعة 

100100100150150150125نهاٌة عظمى

60606090909075نهاٌة صغرى

"الئحة جدٌدة " م  2021/2020دور ٌناٌر  للعام الجامعً "  دراسات إجتماعٌة"نتٌجة الفرقة الرابعة  تعلٌم أساسى شعبة 

مالحظات وقرارات لجان الممتحنٌن

الفصل الدراسى األول

ف 
خل

ت
1

ف 
خل

ت
2

م

بٌانات الطالب

س
لو

ج
 ال

قم
اسم الطالبر

طرق تدرٌس 

(2)

صحة نفسٌة 

وإرشاد نفسى
المناهج

جغرافٌا 

العمران

جغرافٌا 

الوطن 

العربى

خرائط 

التوزٌعات

التقوٌم 

التربوي

898575125109150106

جـ جـمجـجـ جـجـجـ جـجـ جـ

929081132126150110

جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـمم

938780115108140100

جـ جـمجـجـجـ جـجـ جـم

92879111295150103

جـ جـملجـمجـ جـم

92829013011214595

جـمجـجـ جـمجـ جـم

988685127126140112

جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـم

93807210411815096

جـمجـلجـجـ جـم

70787211211814085

لمجـجـجـجـجـ

968788134125150109

جـ جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـم

878078103108150107

جـ جـمجـلجـجـ جـجـ جـ

958887118121150103

جـ جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـم

928686114119150103

جـ جـمجـجـجـ جـجـ جـم

958592132120150104

جـ جـمجـ جـجـ جـمجـ جـم

90879210711215094

جـمجـجـمجـ جـم

8774777511910088

جـلجـضجـجـجـ جـ

81848412312214096

جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

958681111120150104

جـ جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـم

928580108105110102

جـ جـجـجـجـجـ جـجـ جـم

91787811511012089

جـجـ جـجـجـجـجـم

14610

336

338

339

14611

33314603

337

334

340

341

14612

335

342

329

330

14596

14597

14600

331

14599

332

326

328

325

327

324

14598

14601

14605

14608

14606

٘اجز ِذّذٜ اتزا١ُ٘ ِذّذٜ ِذّذ

٘ثٗ خاٌذ وّاي اٌذ٠ٓ ِذّذ ِذّٛد

14595

14594

14602

٘اجز ِذّذ عثذ إٌّعُ عثذ اٌفراح

٘اٌٗ ٘أٝ دٍّٝ

٘اجز عادي ِذّٛد عثذ اٌغٕٝ

٘اجز عشخ عثذاٌٙادٜ ِذّذ شا١٘ٓ

٘ثٗ ع١ذ عثذاٌغٕٝ

٘اجز ِذّذ عثذهللا ِذّذاٌثز٠ٚشٝ

ّ٘د دّذٜ عثذاٌٙادٜ واًِ

٘اجز ٔث١ً صثذٝ اتٛ ج١ًّ خ١ٍفٗ

14609

14607

14604

٘ذٜ شف١ك وّاي عثذ اٌٛ٘اب

٘ا٠ذٜ ِذّذ عثذ اٌزساق عثذ اٌعاي

ٕ٘اء اٌظ١ذ اٌظ١ذ

ٕ٘اء فا٠ش ِذّٛد عطٖٛ

٘اجز عاطف ِذّٛد دظا١ٔٓ

ّ٘ض دّذٜ عثذاٌزاسق ادّذ

٘اجز ٚج١ٗ عثذاٌعش٠ش عثذ هللا

٘ذ٠ز ِذّذ فّٙٝ ادّذ ِذّذ

٘اد٠ز ادّذ ِذّٛد عٍٝ

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                   وكيل الكلية

مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د



شعبة درسات اجتماعية  م2021/2020نتيجة امتحان العام الجامعى 

2021دوريناير 
              جامعة بنها

             كلية التربية

تعليم أساسى/ كنترول الفرقة الرابعة 

100100100150150150125نهاٌة عظمى

60606090909075نهاٌة صغرى

"الئحة جدٌدة " م  2021/2020دور ٌناٌر  للعام الجامعً "  دراسات إجتماعٌة"نتٌجة الفرقة الرابعة  تعلٌم أساسى شعبة 

مالحظات وقرارات لجان الممتحنٌن

الفصل الدراسى األول

ف 
خل

ت
1

ف 
خل

ت
2

م

بٌانات الطالب

س
لو

ج
 ال

قم
اسم الطالبر

طرق تدرٌس 

(2)

صحة نفسٌة 

وإرشاد نفسى
المناهج

جغرافٌا 

العمران

جغرافٌا 

الوطن 

العربى

خرائط 

التوزٌعات

التقوٌم 

التربوي

959194125120135106

جـ جـمجـ جـجـ جـممم

93778412811515097

جـمجـجـ جـجـ جـجـم

908882109115150101

جـ جـمجـجـجـ جـجـ جـم

9485737912215096

جـمجـ جـضجـجـ جـم

86847911311613086

لجـ جـجـجـجـجـ جـجـ جـ

999296132117140112

جـ جـمجـجـ جـممم

979392137124145116

ممجـ جـمممم

9384849512114096

جـمجـ جـلجـ جـجـ جـم

958570107122120110

جـ جـجـ جـجـ جـجـجـجـ جـم

968685123118150110

جـ جـمجـجـ جـجـ جـجـ جـم

96856796122135111

جـ جـمجـ جـللجـ جـم

93876899121150104

جـ جـمجـ جـللجـ جـم

968589113123150109

جـ جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـم

95868896120110101

جـ جـجـجـ جـلجـ جـجـ جـم

35414624

35514625

356

353

35014620

35114621

البـــاقـون لإلعـــــــــــــــــــــــادة

34314613

14618

14614

35214622

345

349

34714617

14615

348

346

344

ياسمين يحيى عبد الرازق ابراىيم

14619

ياسمين خالد محمود عبد الرحمن

يارا رجب عبد الستار الميثى

ياسمين ابراىيم جمعو شكر

14626

ياسمين مجدى احمد عمى

ياسمين محمد احمد عبد الحميد جمعو

ياسمين سعيد صبحى بصيالن14623

ٚالء طعذ عثذهللا عثذ اٌعش٠ش اٌش١خ

والء محمد عبد المنعم

ٚالء طارق دظ١ٓ ِذّذ دظ١ٓ

ٚالء عادي ادّذ اتزا١ُ٘ اٌعف١فٝ

14616

١٘اَ ادّذ اٌظ١ذ فٛاس

ٚفاء دظٕٝ جاد اٌزب عط١ٗ طالِٗ

ٚالء عثذاٌزدّٓ غز٠ة عٍٝ

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                   وكيل الكلية

مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د



شعبة درسات اجتماعية  م2021/2020نتيجة امتحان العام الجامعى 

2021دوريناير 
              جامعة بنها

             كلية التربية

تعليم أساسى/ كنترول الفرقة الرابعة 

100100100150150150125نهاٌة عظمى

60606090909075نهاٌة صغرى

"الئحة جدٌدة " م  2021/2020دور ٌناٌر  للعام الجامعً "  دراسات إجتماعٌة"نتٌجة الفرقة الرابعة  تعلٌم أساسى شعبة 

مالحظات وقرارات لجان الممتحنٌن

الفصل الدراسى األول

ف 
خل

ت
1

ف 
خل

ت
2

م

بٌانات الطالب

س
لو

ج
 ال

قم
اسم الطالبر

طرق تدرٌس 

(2)

صحة نفسٌة 

وإرشاد نفسى
المناهج

جغرافٌا 

العمران

جغرافٌا 

الوطن 

العربى

خرائط 

التوزٌعات

التقوٌم 

التربوي

87886195133.53087

لض جـجـ جـللجـ جـجـ جـ

747975125124.514086

لمجـ جـجـ جـجـجـجـ

787569.5101126.512588

جـجـ جـجـ جـللجـجـ

898376100124105104

جـ جـجـجـ جـلجـجـ جـجـ جـ

72826811112511066

ضجـجـ جـجـلجـ جـجـ

87828712613914092

جـممجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

847970111134.512092

جـجـ جـجـ جـجـجـجـجـ جـ

897761120122.5104.599

جـلجـ جـجـ جـلجـجـ جـ

غٌابغٌابغٌابغٌابغٌابغٌابغٌاب

غٌابغٌابغٌابغٌابغٌابغٌابغٌاب

81636290121104.574

ضلجـ جـلللجـ جـ

84غٌاب60877290115

لغٌابجـلجـجـ جـل

76889412513190101

جـ جـلجـ جـجـ جـمجـ جـجـ

7787961221259098

جـلجـ جـجـ جـمجـ جـجـ

غٌابغٌابغٌابغٌابغٌابغٌابغٌاب

غٌابغٌابغٌابغٌابغٌابغٌابغٌاب

 عذر عٓ اِرذأاخ اٌفصً اٌذراطٟ اٌثأٟ 

ترار٠خ  (389)ٌظفز٘ا خارج اٌثالد  لزار رلُ 

2020/6/28

ياسمين رشاد عمى سالم

أسماء محمد سيد إبراىيم

شيماء محمد عاشور محمد

ىاجر ربيع فتحى محمد

36014630

359

358

شيماء مسعد مدبولي إبراىيم زايد

37014640

36814638

36914639

36614636

36714637

36414634

36514635

36114631

36214632

36314633

35714627

14629

نادر صابر زاىر سعد

أحمد عادل سعد الدين محمد

14628

ابراىيم  متولى شفيق ابو العز

محمد عادل محمد السيد

اميره محمد امام

منار سعيد محمد حسن

دينا رضا عبد الستار

رانيا صابر السيد

ريم عبد السالم محمد عبد السالم

 (1)طزق ذذر٠ض 

 ِمثٛي125/87

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                   وكيل الكلية

مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د
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وفاء عبد الفتاح   / د
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14288

14289

14281

14282

14283

14284

14285

14286

14287

14279

14280

14271

ادّذ س٠اد ٔٛر اٌذ٠ٓ ط٠ٍُٛ

بٌانات الطالب

14273

14274

14275

14276

14277

14278

س
لو
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اطزاء ادّذ عثذ اٌٍط١ف اٌظ١ذ

اطزاء ادّذ عٍٝ اٌظ١ذ شا١٘ٓ

اتأٛب ٠ٛدٕض طاَ خٍٗ

اتزار اتزا١ُ٘ ِذّذ االٔٛار عثذ اٌفراح

ادّذ عثذ إٌثٝ ادّذ ِذّذ ٔٛر اٌذ٠ٓ

ادّذ ِذّذ اتزا١ُ٘ ِذّٛد

14272

اطزاء اشزف عثذاٌذ١ّذ

ادّذ سوز٠ا فرذٝ اٌرٙاِٝ

ادّذ طاِٝ عثذ اٌفراح اٌظ١ذ

اتزا١ُ٘ ِذّذ ادّذ ط١ذ ِصطفٝ

اتزا١ُ٘ ِذّذ صالح ِذّذ

ادّذ اتزا١ُ٘ ادّذ دظ١ٕٓ

ادّذ اٌظ١ذ ِذّٛد ادّذ اٌشزلاٜٚ

ادّذ دظٓ ادّذ عثذ اٌذ١ّذ

ادّذ خاٌذ ع١ٍٖٛ اٌظ١ذ

ادّذ صالح اٌذ٠ٓ ادّذ ِذّذ ِزطٝ

ادّذ ِذّذ دظٓ ط١ٍّاْ

اطزاء ادّذ ادّذ ت١ِٛٝ

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                   وكيل الكلية

مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د



شعبة درسات اجتماعية  م2021/2020نتيجة امتحان العام الجامعى 

2021دوريناير 
              جامعة بنها

             كلية التربية

تعليم أساسى/ كنترول الفرقة الرابعة 

نهاٌة عظمى

نهاٌة صغرى

"الئحة جدٌدة " م  2021/2020دور ٌناٌر  للعام الجامعً "  دراسات إجتماعٌة"نتٌجة الفرقة الرابعة  تعلٌم أساسى شعبة 

م

بٌانات الطالب

س
لو

ج
 ال

قم
اسم الطالبر

36

37

38

30

31

32

33

34

35

24

25

26

27

28

29

20

21

22

23

14297

14298

14304
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14291

14293

14301

14308

14296
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14300

14294

14295

14292

14306

14307

اطزاء ِصطفٝ عثذ اٌّعثٛد طاٌُ

اطّاع١ً شعثاْ طع١ذ دظٓ

اطالَ اٌظ١ذ جٛدج ِذّٛد اٌظ١ذ

اطالَ عثذ اٌج١ًٍ عثذاٌج١ًٍ

اطالَ ِذّذ فارٚق ِصطفٝ

اطزاء اٌظ١ذ ت١ِٛٝ غز٠ة

اطزاء اِاَ ِذّذ اِاَ ِٕظٝ

اطزاء تش١ز ِذّذ شذاذٗ

اطزاء جّاي ٘اشُ ِذّٛد

اطزاء ج١ًّ عثذ اٌّغٕٝ عثذ اٌعش٠ش

اطّاء اتٛ دظ١ٓ ِذّذ ِذّذ

اطزاء شعثاْ عثذ اٌٙادٞ

اطزاء عادي ٠ٛطف ِذّذ

اطزاء عثذ اٌظرار ِذّٛد

اطزاء عثذ اٌفراح اتٛ طز٠ع ِذّذ

اطزاء جٛدٖ عثذ اٌىز٠ُ عثذ اٌظ١ّع

اطزاء ِذّذ اٌظ١ذ ِرٌٛٝ تذر

اطزاء ِذّذ عثذ اٌعش٠ش ِذّذ عف١فٝ

اطزاء ِذّذ ِصطفٝ اٌظ١ذ

 عميد الكلية 
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مجدي الشحات/د.فاطمة عبدالوهاب        أ/ د. أ

مسئول الشعبة    

وفاء عبد الفتاح   / د

عفاف إبراهيم          / د
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14323
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14318
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14315

14309

14310

14311

14314

14316

اطّاء ِذّذ عثذ اٌغفار عثذ اٌذ١ّذ

اطّاء ِذّٛد فؤاد ِذّذ

االء ١ِٕز اٌذطٛلٝ ت١ِٛٝ

االء ِذّذ عثذ إٌّعُ ادّذ اتزا١ُ٘

اطّاء ٔش٠ٗ ِذّذ سوٝ عثذ اٌٙادٜ

اطّاء ٔث١ً ِذّذ اتٛإٌٛر

االء ٠اطز ٘اشُ عٍٝ اٌذ٠ٓ اٌمال

اٌش١ّاء ِذّذ ِذّٛد عثذ اٌزدّٓ

اشزف عثذهللا ِذّذ شعثاْ

اطّاء رفعد اتٛ اٌغ١ظ  رسق

اطّاء رِضاْ ِٕشاٜٚ عثذ اٌظالَ

اطّاء ٔث١ً دظ١ٕٝ عثذ اٌفراح
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اًِ جّاي اتزا١ُ٘ ط١ذ ادّذ

اًِ طارق عثذ إٌّعُ عثذ اٌذ١ّذ
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ا١ِٕح فٛسٜ اتزا١ُ٘ ادّذ االصثخ

ا١ِزج اٌظ١ذ عطا٠ا اٌظ١ذ

ا١ِزج طاِٝ ادّذ عٍٝ ِٕذٚر

اِر١ثاي فىزٜ ادّذ جثز طالَ

اِأٝ ٕ٘ذٜ شذ٠ذ عثذ اٌفراح

ا١ِزج طع١ذ ِذّٛد عّارج

اِاي ِّذٚح جالي تذر اٌظ١ذ

اًِ ِذّذ عثذ إٌثٝ لاطُ
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14356

14357
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14355
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ا٘ذاء ِرٌٟٛ جاتز طاٌُ

ا٠ح اتزا١ُ٘ عٍٟ ِزطٟ ِذّذ

ا٠ح اٌظ١ذ ِذّذ عف١فٟ ِصطفٟ

ا٠ح أدّذ شعثاْ عّارج

ا٠ح جاتز ج١ًّ ط١ٍّاْ

ا٠ح جّاي واًِ اتزا١ُ٘

ا٠ح رِشٞ عثذ هللا اتزا١ُ٘

أ٠ح فؤاد ٠ٛطف طعذ

ا٠ح شذرح عثذ اٌزش١ذ اتزا١ُ٘

ا١ِزج ٔادٜ شذاذٗ فاو١ٛص

أجٟ أدّذ عثذ اٌزدّٓ ادّذ ِذّذ

ا١ِّح خاٌذ دظٓ ِذّذ داِذ

ا١ِزج عادي عثذ اٌخاٌك ٕ٘ذٞ

ا١ِزج ِّذٚح ِذّذ اٌطٛخٝ اطّاع١ً

ا٠ح طٗ أدّذ ِذّذ اتزا١ُ٘ اٌص١اد

ا١ِزج عادي اتزا١ُ٘ ِذّذ عٛاٌٝ

ا٠ح صثذٝ سا٘ز ادّذ اغا

ا٠ح دظٓ دظٓ أدّذ عزاتٟ

أجٟ فزج عثذ اٌعش٠شِذّذ
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ا٠ّاْ ط١ّز ٔع١ُ اٌٍّذأٝ

ا٠ح ِخرار اٌظ١ذ ادّذ دظٓ ٠اط١ٓ

ا٠ّاْ ط١ّز عثذ اٌذ١ّذ صاٌخ

ا٠ّاْ جالي ِذّذ ِذّٛد ِرٌٟٛ

ا٠الر٠ح ٠ٛطف فّٟٙ ط١ٍّاْ

ا٠ح ِذّذ عثذ اٌٍط١ف ط١ذ ادّذ

ا٠ح ِذّذ ِذّٛد اٌث١ٙذٞ

ا٠ّاْ اٌظ١ذ عثذ اٌذ١ّذ اتزا١ُ٘

ا٠ّاْ اِاَ ِذّٛد ادّذ

ا٠ّاْ ا١ِٓ عثذ هللا ع١ش

ا٠ّاْ اتزا١ُ٘ عطا اتزا١ُ٘ اٌظ١ظٟ

ا٠ّاْ ادّذ اتزا١ُ٘ ِذّٛد

ا٠ح ِذّذ عثذ اٌع١ٍُ ِذّذ أتٛ إٌصز

ا٠ّاْ اٌظ١ذ اتزا١ُ٘ اٌظ١ذ ٔذا

ا٠ح ٘شاَ سوز٠ا دظٓ

ا٠ح ِخرار ِذّذ عٛص هللا ِذّذ

ا٠ّاْ صاتز اٌظ١ذ عٍٝ دظٓ

ا٠ح عثذ اٌفراح عف١فٟ عثذ اٌفراح

ا٠ح ِذّذ اتزا١ُ٘ ِزطٝ
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132

133

126

127

128

129

130

131

120

121

122

123

124

125

115

116

117

118

119

14392

14393

14394

14390

14391

14395

14401

14402

14387

14388

14398

14403

14385

14389

14397

14386

14396

ذاِز ِذّذ اٌّشٙٛر ِذّٛد ٠ٛٔض

ذمٝ ِظعذ فرذٝ عثذ اٌفراح

ا٠ّاْ ٠ٛطف عثذ هللا ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ

14399

14400

تزاء اٌظ١ذ ِذ٠خ ِصطفٝ

تظّٗ ط١ّز ِذّذ جاد اتٛ س٠ذ

تالي عش اٌذ٠ٓ صثذٝ دظ١ٓ سا٠ذ

جٙاد شذرٗ عثذ اٌثاطظ دظٓ

ا٠ٕاص عثذ اٌذ١ّذ ِرٌٛٝ ِذّذ  اٌعٕأٝ

ا٠ّاْ صثذٝ ِٙذٜ ادّذ صث١خ

ا٠ّاْ عثذ إٌّعُ فزج عثذ إٌّعُ

ا٠ّاْ عثذإٌاصز ادّذ

ا٠ّاْ ع١ظٝ عثذٖ عثذ اٌخاٌك طعذ

ا٠ّاْ ِؤِٓ ِذّٛد ِؤِٓ خاطز

جٙاد ا٠ّٓ رضٛاْ ِذّٛد

ا٠ٙاب داذُ عٍٝ عثذ إٌثٝ

تزاء ِجذٜ عثذ اٌفراح دظٓ تذ١زٜ

تظٕد ِذّذ اٌظ١ذ طع١ذ اٌظ١ذ

ا٠ٕاص اتزا١ُ٘ عثذ اٌذ١ّذ اٌذضزٜ

تظٕد ادّذ ِذّٛد ِصطفٝ عاِز

 عميد الكلية 

إيمان محمد عبد الحق/ د.أ
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150

151

152

144

145

146

147

148

149

138

139

140

141

142

143

134

135

136

137

14404

14420

14419

14414

14415

14416

14407

14413

14412

14418

14422

14409

14408

14411

14410

دعاء ِذّذ صالح خاٌذ

د٠ٕا دظا١ٔٓ ِذّذ عثذ اٌٛادذ

د١ٔا رافد ادّذ اٌظ١ذ

د١ٔا ٠اطز صالح اٌثش١ز ادّذ

 د٠ٕا أدّذ عثذ اٌذ١ّذ تخاطزج

14417

14421

د٠ٕا ٠ٛطف عٍٝ ٠ٛطف عثذ اٌزدّٓ

خاٌذدظ١ٕٝ  ِذّذ جالي

د٠ٕا عّاد عٍٝ ِذّذٜ شٙاب

را١ٔا ِذّذ دظٓ ِذّذ ١٘ىً

را١ٔا ٔصز دظٓ ِٕصٛر

رضٜٛ ِذّذ عٍٝ دظٓ رِضاْ

را١ٔا فزاج ٔاصف ع٠ٛض ِذّذ

جٙاد ١ٌٚذ اٌظ١ذ عثذ اٌعش٠ش

دظٕاء طع١ذ عثذ إٌّعُ ادّذ ِىٝ

دظ١ٓ ِذدد دظ١ٓ اتزا١ُ٘

14405

14406

جٙاد عثذ اٌزدّٓ ِذّذ رضا

دا١ٌا ادّذ ا١ِٓ إٌادٜ ع١ظٜٛ

د٠ٕا ١ِٕز عثذ اٌزاسق جٛدٖ

دظٓ طٍعد جٛدٖ عثذ اٌعش٠ش
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168

169

170

171

162

163

164

165

166

167

156

157

158

159

160

161

153

154

155

14441

14433

14436

س٠ٕة طٍعد دظٓ عثذ اٌعش٠ش

14427

14440

14423

14424

14430

14429

14428

14437

ر٠ٙاَ صاتز عٍٝ ادّذ

ر٠ٙاَ عشب اتزا١ُ٘ عشب اتزا١ُ٘

ر٠ٙاَ ِا٘ز فارٚق عثذ اٌمادر

14432

14434

ر٠ٙاَ ِذّٛد طع١ذ دجاسٜ

14425

14426

ر٠ٙاَ ط١ذ صالح ادّذ

رٔا اتٛدذ٠ذ عٍٝ اطّاع١ً ِذّذ

س٠ٕة ٔصز طاٌُ دظ١ٓ

رل١ح اٌظ١ذ عثذ اٌفراح اٌظ١ذ ادّذ

س٠ٕة وّاي عثذ اٌعش٠ش اتزا١ُ٘

ر٠ُ ِّذٚح اٌظ١ذ ٠ظٓ

ر٠ّْٛ عادي واًِ اتزا١ُ٘

ر٠ٙاَ اشزف اٌظ١ذ ادّذ عف١فٝ

طارج ادّذ اتزا١ُ٘ ادذ ٔص١ز

14431

رٔا رضا عثذاٌٍح عثذاٌعش٠ش

14435

14438

س٠ٕة اٌظ١ذ اتٛ اٌعال اٌظ١ذ

رل١ح طٍعد اتٛاٌّعاطٝ اٌثذٜٚ

ر٠ٙاَ اٌظ١ذ عثذٖ عٍٝ

س٠ٕة ظ١ٙز عثذ اٌّعطٝ ِزسٚق

14439
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186

187

188

189

190

180

181

182

183

184

185

174

175

176

177

178

179

172

173

14453

14449

14452

14442

14443

14454

14458

طعاد دظ١ٓ عثذ اٌعش٠ش طا٠ّاْ

طّز سوز٠ا اٌظ١ذ اطّاع١ً

14448

طع١ذ ٔث١ٗ اٌظع١ذ ادّذ

14459

14460

طٍٜٛ اٌشذاخ عثاص طع١ذ

14457

14450

14446

14451

طاِٝ ِذّٛد فرذٝ ِذّذ عط١ح

طا١ِح رافد اتزا١ُ٘ خ١ًٍ

14455

طّاء عالء اٌذظ١ٕٝ سوز٠ا ١ِٕز

14445

طارج ِذّذ ا١ِٓ خ١ًٍ لّز 14447

طارج رضا اٌّذّذٜ ِذّذ اتٛ دطة

طارج عثذ اٌذى١ُ عثذ اٌزدّٓ ادّذ

14456

طارج ٚائً عثذاٌمذر ِذّذ

طارج ٚج١ح عشاس ِٛطٝ فزاج

طّز طاِخ ط١ذ ِذّذ

14444

طارج صثذٝ ِذّٛد ِذّذ اٌم٠ٍٛثٝ

طعاد عصاَ عشخ اٌظ١ذ

طارج جّاي دظٓ ِذّذ

طعذ جّاي عثذ إٌّعُ ِذّذ

طٙٝ طاِخ ٔصز اٌذ٠ٓ ِذزٚص

طارج صثذٝ عثذ اٌخاٌك ِرٌٛٝ
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204

205

206

207

208

209

198

199

200

201

202

203

192

193

194

195

196

197

191

14462

14479

14477

14478

14468

14472

عثذ اٌزدّٓ فز٠ذ عثذ اٌزدّٓ

ش١ّاء عثذ اٌظرار ِذّذ عثذ اٌظرار

14475

14473

ش١ّاء ط١ّز ف١ُٙ اٌشذاخ

شزٚق ِجذٜ اٌظ١ذ ِذّذ عط١ٗ

شزٚق ِصطفٝ ِذّذ ِذّذ خضزٖ

ش١ّاء ِذّذ عثذ اٌزؤف ِذّٛد

ش١ّاء جّاي عثذ اٌعاطٝ ِزطٝ

شزٚق طارق ِرٌٛٝ عف١فٝ

14463

14461

شزٚق طا٘ز ادّذ اتزا١ُ٘

14476

ش١ّاء عثذ اٌّؤِٓ عثذ اٌغٕٝ جٛدج

عثذ اٌزدّٓ رف١ك عثذاٌفراح اٌخٌٛٝ

شزٚق ادّذ فرذٝ اٌظ١ذ عاِز

ش١ّاء جّاي عثذ اٌعش٠ش ط١ٍّاْ

14467

14465

14471

14469

14470

ط١زاْ اطاِح اطّاع١ً اِاَ

14474

ش١ّاء اتٛ اٌّجذ دظ١ٓ اتزا١ُ٘

ش١ّاء عّاد دّذٜ اتزا١ُ٘

14464

ط١ٙز ِجذٜ ِذّذ اتزا١ُ٘ ِصطفٝ

ش١ّاء عاطف ادّذ اٌظ١ذ اٌذ٠ة

ط١ذادّذ اٌظ١ذ ادّذ شعثاْ

14466
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228

222

223

224

225

226

227

216

217

218

219

220

221

210

211

212

213

214

215

14492

14493

عّزٚ عثذاٌمٜٛ اٌظ١ذ

14498

14496

14497

14483

عٍٝ ِذّٛد عٍٝ ادّذ اٌظ١ظٝ

14480

عثذاٌٍح ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ ادّذ ِرٌٛٝ

عّز ا٠ّٓ ت١ِٛٝ عثذ اٌٙادٜ

عّز ِخرار اٌذظ١ٕٝ ِذّذ

فارص ِصطفٝ عثذ اٌزدّٓ عش٠ش

عثذاٌٍح خ١ًٍ رت١ع خ١ًٍ اٌخزتا14482ٜٚ

عث١ز ادّذ عٍٝ ادّذ لزتح

عثّاْ ٠اطز عثّاْ دث١ة

14488

فاطّح اٌش٘زاء اتزا١ُ٘ عثذاٌعظ١ُ

غادٖ دظ١ٕٝ ٠اط١ٓ دظ١ٕٝ

عثذ اٌع١ٍُ فرذٝ عثذاٌع١ٍُ سوٝ

14494

عثذ اٌظالَ عثذ اٌذى١ُ عثذ اٌّذظٓ

14484

عث١ز عّز عثذ اٌعش٠ش فا٠ذ14485

عال عثذ اٌط١ف فرذٝ عثذ اٌظ١ّع

14491

عشج عثذ اٌىز٠ُ عثذاٌزؤف عثذٖ

فاطّح اٌش٘زاء ادّذ عثذ اٌزدّٓ

14490

14489

فاطّح ادّذ خ١ّض عف١فٝ اٌظ١ذ14495

14481

14487

14486

فاطّح ا١ِٓ ِذّذ ِذّذ ٠ٛطف
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242

243

244

245

246

247

234

235

236

237

238

239

240

241

229

230

231

232

233

14501

14500

14499

14510

14503

ِذّذ خاٌذ ِذّذ ِشرٙزٜ

ِذّذ اشزف خٍف هللا اٌظ١ذ

ِذّذ ط١ذ داِذ ِصطفٝ

فاطّح ِذّذ عثذاٌذ١ّذ ِذّذ ِٛطٝ

ِذّذ ع١ذ ادّذ ِظٍُ

ِذّذ ج١ًّ اتزا١ُ٘ ِذّذ عثذ اٌعش٠ش

ِار٠اْ شٛلٝ د١ٍُ تٌٛظٝ

ِار٠اْ ِثالد ع١اد ذادرص

وّاي ادّذ وّاي ادّذ

فؤاد رجة دظٓ اٌزفاعٝ

فاطّح طاِٝ عثذهللا ِذّذ عثذإٌثٝ

14502

ِذّذ اٌظ١ذ فا٠ك اٌظ١ذ خ١ًٍ

وزَ ٔاصز عثذ اٌغفار ادّذ

14513

14517

14507

14508

ِذّذ ادّذ ط١ذ رفاعٝ عزالٝ

ِذّذ عثذرتٗ ِذّذ عثذ رتٗ

ِار١ٌٓ فزج  هللا عثذ اٌٍّه و١زٌض

14511

14516

14514

14515

14509

14512

١ٌّاء اٌظ١ذ عثذ اٌّج١ذ ِصطفٝ

فاطّح طع١ذ دظا١ٔٓ لا٠ذ تاٜ

14506

14504

14505

فاطّح عّاد عثذاٌغٕٝ اٌظ١ذ ادّذ
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262

263

264

265

266

258

255

256

259

260

261

248

251

252

253

254

257

249

250

ِز٠ُ صفٛخ اٌذطٛلٝ ط١ٍّاْ

ِزٖٚ شعثاْ عثذ اٌّذظٓ ِذّذ طع١ذ

ِذّٛد اشزف ِذّٛد ِذّذ

ِذّٛد ِذّذ اٌشذاخ شعثاْ

ِذّٛد عّز ِذّٛد ِزسٚق

ِزٖٚ عادي اٌظ١ذ ادّذ ِذّذ

ِز٠ُ  ِذّذ صالح ط١ذ

ِز٠ُ دظاَ دافع اٌظ١ذ

ِذّذ ٘أٝ عثاص عثذ رتٗ

ِذّذ ِذ١ٝ اٌذ٠ٓ ِزطٝ

ِذّٛدجّاي عثذاٌعاي ِذّذ

ِذّٛد ٔصز عثذ إٌثٝ ِذّذ

ِذّٛد عاطف ِذّذ عثذاٌىز٠ُ

ِذّٛد عٛض ٠ٛطف اتزا١ُ٘

14526

ِز٠ُ عادي ِذّٛد عثذاٌغٕٝ

14528

14527

14520

14518

ِذّذعّاد ٠اط١ٓ اتزا١ُ٘ دثزن

14521

14524

14522

ِذّذ ِجذٜ ِذّذ ِزطٝ وظاب

ِزٚج أٛر شذاذٗ اتزا١ُ٘

14532

14534

14525

14519

14535

14536

14523

14529

14533

14531

14530

ِزٚج اطاِٗ عثذ اٌٍط١ف عثذ اٌعاي
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278

280

281

279

282

283

284

285

268

275

273

274

276

277

269

270

271

272

267

14545

ِصطفٝ عثذ اٌزش١ذ ط١ذ عثذ اٌزش١ذ

ِصطفٝ ِذّذ عثذاٌفراح ا١ِٓ

١ِار رضا عثذ اٌعاطٝ ِذّذ خ١ٍفٗ

ِٝ ِذّذ اتزا١ُ٘ اٌذطٛلٝ عف١فٝ

ِصطفٝ ٚد١ذ عثذ اٌذ١ّذ ٔصز هللا

ِصطفٝ عادي ِذّذ عثذاٌذ١ّذ

14543

ِصطفٝ عثذ اٌزدّٓ ِذّذ اتزا١ُ٘

ِعرش جّاي شذاذٗ عثذاٌٛادذ14544

14542

14548

14546

14547

14540

14537

14552

14538

14555

14550

14553

14551

14554

14541

14549

14539

١ِادٖ اطالَ اٌظ١ذ سا٠ذ اٌظ١ذ

١ِادٖ اشزف ِذّذ اتٛ إٌصز

١ِزا رافد عثذ هللا أذراٚص

١ِزٔا عثذهللا دظٓ ِذّذ ادّذ

ِٕار ِجذٜ عثذ اٌزدّٓ اٌظ١ذ عٍٝ

ِٝ عاِز عثذ اٌغٕٝ طعذ اتزا١ُ٘

ِٕٝ ِزٚاْ ِذزٚص ف١ُٙ شا١٘ٓ

ِٕار شٛلٝ ِصطفٝ ط١ذ ادّذ

ِصطفٝ اتزا١ُ٘ واًِ اتزا١ُ٘

ِصطفٝ صالح ِذّذ ِصطفٝ

ِٕار دظ١ٓ ِذّذ ِذّذ
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300

294

295

298

301

302

303

286

287

304

289

290

299

291

292

293

297

296

288

ٔذٜ ط١ّز تٕذارٜ عثذ اٌثالٝ

ٔذا رضا عف١فٝ اٌظ١ذ

ٔذا عثذ اٌعش٠ش فرخ هللا عثذ اٌعش٠ش

ٔذا عّزاْ عثذاٌذ١ّذ ِذّذاتٛاٌعال

ٔث٠ٛٗ اتزا١ُ٘  عثذهللا ِرٌٛٝ اتزا١ُ٘

ٔذا أٛر عثذ اٌّٛجٛد عّزٚ

ٔذا دظ١ٓ اٌظثاعٝ دظ١ٓ اتٛص١اَ

١ِزٔا ِذّذ ادّذ اٌظ١ذ

14570

14571

١ِزٔا ِذّذ عٛض ٚ٘ذاْ

14573

14564

14565

14560

14557

14559

14569

14561

14574

ٔز١ِٓ اٌثىزٜ رِضاْ تىزٜ

ٔذٜ ٔث١ً ِذّذ ِذّٛد اٌمزٔفٍٝ

14572

14568

14567

14562

ٔز١ِٓ جاب هللا اِاْ عط١ٗ دجز

ٔار٠ّاْ جّاي ِذّذٜ ِذّذ

14556

ٔذٜ ٔاصز ٠ظٓ ِذّٛد عثذ اٌّج١ذ

ٔادر عثذ اٌظالَ اٌظ١ذ جّعٗ خ١ٍفٗ

14563

14566

١ِٕا تشارٖ اتزا١ُ٘ اتزا١ُ٘ طث14558ٍٗ

ٔاد٠ٗ صالح طعذ اٌظ١ذ طعذ

ٔار٠ّاْ عالء طع١ذ عثاص عٍٝ

ٔز١ِٓ أٛر فّٙٝ عثذاٌٙادٜ ِذّذ
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320

323

306

307

312

315

318

321

313

314

305

316

317

319

322

308

309

311

31014580

14583

14582

14577

14590

14591

14593

14592

14588

14579

14584

ٔٛر٘اْ ِٛطٝ ِزطٝ

١ٔزٖ جّاي دظ١ٕٝ اتزا١ُ٘

14581

ٔٛر٘اْ عٍٝ ِذّذ ِذت14585ٌٝٛ

14589

ٔٛرأث١ً فرذٝ ِذّٛد عٍٝ

ٔٛرٖ عثذ اٌغٕٝ اتزا١ُ٘ عثذ اٌغٕٝ

ٔز١ِٓ عش٠ش اٌذ٠ٓ عثذ اٌذ١ّذ

ٔٛرا ِذّذ رضا ِذّذ اٌطٛخٝ شز٠ف

14587

14586

14578

14576

٘اجز اٌثذٜٚ ط١ذ ِذّذ

ٔٛر٘اْ ِظعذ اٌطٛخٝ اٌظ١ذ

14575

ٔٛر٘اْ عّاد ادّذ ِظٕذ

ٔظّٗ ِذّذ عثذاٌٍط١ف ِذّذ اٌخطاب

ٔظّٗ صالح شعثاْ فّٙٝ طاٌُ

ٔٛرا ٠اطز ادّذ عثذ اٌعش٠ش

٘اجز اٌظع١ذ اٌظع١ذ طٗ

٘اجز داِذ ط١ذ دظٓ ٔصز اٌش٠ثك

ٔعّٗ عثذ هللا ِٕصٛر دظٓ طٍطاْ

ٔٛر اشزف طعذ ٚ٘ثٗ

ٔٛرا عثذهللا اتزا١ُ٘ عٍٝ اتزا١ُ٘

٘اجز خاٌذ عثذهللا عثذ اٌع١ٍُ
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14610

336

338

339

14611

33314603

337

334

340

341

14612

335

342

329

330

14596

14597

14600

331

14599

332

326

328

325

327

324

14598

14601

14605

14608

14606

٘اجز ِذّذٜ اتزا١ُ٘ ِذّذٜ ِذّذ

٘ثٗ خاٌذ وّاي اٌذ٠ٓ ِذّذ ِذّٛد

14595

14594

14602

٘اجز ِذّذ عثذ إٌّعُ عثذ اٌفراح

٘اٌٗ ٘أٝ دٍّٝ

٘اجز عادي ِذّٛد عثذ اٌغٕٝ

٘اجز عشخ عثذاٌٙادٜ ِذّذ شا١٘ٓ

٘ثٗ ع١ذ عثذاٌغٕٝ

٘اجز ِذّذ عثذهللا ِذّذاٌثز٠ٚشٝ

ّ٘د دّذٜ عثذاٌٙادٜ واًِ

٘اجز ٔث١ً صثذٝ اتٛ ج١ًّ خ١ٍفٗ

14609

14607

14604

٘ذٜ شف١ك وّاي عثذ اٌٛ٘اب

٘ا٠ذٜ ِذّذ عثذ اٌزساق عثذ اٌعاي

ٕ٘اء اٌظ١ذ اٌظ١ذ

ٕ٘اء فا٠ش ِذّٛد عطٖٛ

٘اجز عاطف ِذّٛد دظا١ٔٓ

ّ٘ض دّذٜ عثذاٌزاسق ادّذ

٘اجز ٚج١ٗ عثذاٌعش٠ش عثذ هللا

٘ذ٠ز ِذّذ فّٙٝ ادّذ ِذّذ

٘اد٠ز ادّذ ِذّٛد عٍٝ
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35414624

35514625
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353

35014620

35114621

البـــاقـون لإلعـــــــــــــــــــــــادة

34314613

14618

14614

35214622

345

349

34714617

14615

348

346

344

ياسمين يحيى عبد الرازق ابراىيم

14619

ياسمين خالد محمود عبد الرحمن

يارا رجب عبد الستار الميثى

ياسمين ابراىيم جمعو شكر

14626

ياسمين مجدى احمد عمى

ياسمين محمد احمد عبد الحميد جمعو

ياسمين سعيد صبحى بصيالن14623

ٚالء طعذ عثذهللا عثذ اٌعش٠ش اٌش١خ

والء محمد عبد المنعم

ٚالء طارق دظ١ٓ ِذّذ دظ١ٓ

ٚالء عادي ادّذ اتزا١ُ٘ اٌعف١فٝ

14616

١٘اَ ادّذ اٌظ١ذ فٛاس

ٚفاء دظٕٝ جاد اٌزب عط١ٗ طالِٗ

ٚالء عثذاٌزدّٓ غز٠ة عٍٝ
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ياسمين رشاد عمى سالم

أسماء محمد سيد إبراىيم

شيماء محمد عاشور محمد

ىاجر ربيع فتحى محمد

36014630

359

358

شيماء مسعد مدبولي إبراىيم زايد

37014640

36814638

36914639

36614636

36714637

36414634

36514635

36114631

36214632

36314633

35714627

14629

نادر صابر زاىر سعد

أحمد عادل سعد الدين محمد

14628

ابراىيم  متولى شفيق ابو العز

محمد عادل محمد السيد

اميره محمد امام

منار سعيد محمد حسن

دينا رضا عبد الستار

رانيا صابر السيد

ريم عبد السالم محمد عبد السالم
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