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 )مستجد( 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي  كيمياءشعبــة 

      االســـــــم رقم الجموس م
      أحمد السيد محمد أحمد الحمو 9301 2
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      انس تيسر محمد الحفني 9305 5
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      سعد محمد السيد الدهشوريمينة أ 9323 03
      انجي إبراهيم عبد الحفيظ  9324 04

      ايمان بهجت محمد عبد الرحيم 9325 05
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 لية التربيةك

 الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(ب  كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب

 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي الباقون لإلعادة  كيمياءشعبــة   

 مالحظات االســـــــم رقم الجموس م
 سنـــــــــــة من الخــــــــــــــــارج للمـــــــــــرة األول                                   

وقضايا غياب في جميع المواد ما عدا مادة تربية  حسناء أحمد ماهر 9425 1
 العصر
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