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 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م   

  احمد عايد جمعه عايد 1022 2

  احمد محمد عبدالعظيم محمد 1020 0

  اسراء ابو الدهب عامر حسن 1023 3

  اسراء حسن عبدالفتاح 1024 4

  عبدهللا احمداسراء حماد  1025 5

  اسراء صبحى محمود محمد 1026 6

  اسراء مسعد محمود محمد 1021 1

  اسراء هانى البدوى محمد 1028 8

  امنية سعيد فاروق سيد 1020 0

22 1022 
 اية عاطف عالم

مدخل الى الفلسفة + الفكر الشرقى او نصوص 
 فلسفية

  بسمة اسامة انور زكريا 1022 22

  اشرف عيدالحميد محمدبسمة  1020 20

  حسام عبدالمنعم سعد عبدالمنعم 1023 23

  رشا ناصر حسن السيد 1024 24

  رضوى خيرى معوض محمد 1025 25

  زنيب سامى عبد الحليم يحى 1026 26

  سلمى فؤاد طه متولى يوسف 1021 21

  سميرة سالم عواد توفيق 1028 28

  شرين عاطف السيد عبدالرحمن 1020 20

  شروق منصور مرسى محمد 1002 02

  صابرين مصطفى فرج مصطفى 1002 02

  عبيرعبدالكريم رضا حامد 1000 00

  فاطمة غريب عبدالمولى فهيم 1003 03

  محمد احمد محمد احمد سويلم 1004 04

 تاريخ التربية والتعليم محمود منصود عواد منصود 1005 05
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 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  مروة جمال محمدالهادى محمد 1006 06

 مقرر ثقافى اختيارى منى ايمن صالح حماد الجابرى 1001 01

  مها احمد منصور عبدالدايم 1008 08

  مى اسامة احمد يوسف حسنين 1000 00

  نادية صابر خضر ابوزيد 1032 32

  ندى حسن السيد محمود االشرم 1032 32

  ندى حمدى صابر عامر 1030 30

  ندى سعد عبدالعزيز محمد 3377 33

  ندى شريف محمد بدوى 1034 34

  نرمين ياسر جبر شريف سالمة 1035 35

  هاجر محمد ابوالهدى الروبى 1036 36

  هديل محمد خلف الشمرى 1031 31

  والء اسامة احمد مصليحى النجار 1038 38

  الشافعىيارا اسامة سعيد  1030 30

  ياسمين جمال صابر محمد 1042 42
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 الباقون للالعادة
 

 

 

 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

 غائب جميع مواد الترمين االول  والثانى  ايمان محمد محمد احمد 1062 2

    

    

    

    

    

    

    

    

 طالب سنة من الخارج 

2 1062 
 على حسين محمدفوزية 

 (2مدخل الى علم االجتماع من اولى +تدريس مصغر)

 + سيكولوجيا التعليم والتعلم

    

    


