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2022 / 2021ارقام جلوس طالب الفرقة الثالثة  شعبة الرتبية اخلاصة ختصص الدراسات االجتماعية 

مالحظاتاالسمم
طالب مستجدون : اوال 

اسالم احمد اسماعيل درويش14741

اسماء عصام عبدالنبى فرج ريحان14742

اسماء محمد محمود منصور سليمان14743

االء امجد عبدالعزيز محمد مصطفى14744

االء ياسر طه السعيد محسب14745

السيد محمود ابراهيم الشرقاوى14746

امنيه السيد محمد رشاد عوض14747

مدخل الى سيكولوجية الشخصيةايمن عبدالرحمن حسب هللا حسب هللا14748

ايه ياسر محمد ابوزهره14749

بافلى سيدهم نصيف ابراهيم داود14750

جاكلين ماهر فرنسيس رياض14751

حبيبه احمد ابراهيم عطا هللا14752

خديجة نصر امام نصر القرموط14753

دعاء حمدى محمود عابدين ابراهيم14754

دينا مصطفى سليمان على النحراوى14755

رانا فتحى اسماعيل فرج ابوحسين14756

رحاب السيد سعد عبدالقوى سعد14757

رضوى عبدالقادر عبدالفتاح ابوزيد14758

رمضان شعبان فراج خالف14759

رنا الشافعى عبدالحليم زيدان14760

روان خالد عبدالحميد البغدادى14761

روان على عبدالرحمن الجمل14762

ريم صالح الدين السيد احمد نحله14763

ساره احمد عبدالشكور فرج هللا البسيونى14764

ساره جمال عبدهللا احمد دبو14765

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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ساره محمود على بيومى14766

سها عبدهللا محمد الشحات الجندى 14767

شاهيناز اشرف مصطفى كمال عبدالمتعال خليل14768

شروق مصطفى بسيونى البيلى14769

شيماء عبدالجواد يوسف االبياري14770

شيماء عبدالناصر كمال امين قنديل14771

عبد هللا محمود على محروس 14772

عبدالرحمن رضا عبدالرحيم محمد حجازى14773

عبير السيد فرج على محمد عطيه14774

علياء ابراهيم عبدالحميد زكى14775

عمرو السيد مغاورى ابراهيم محمد عبد14776

فاطمه مصطفى سعد المغربى14777

فايزه ايهاب محمد عبدالفتاح محمد حمدى14778

محمد احمد عبدالمنصف عبده السودانى14779

محمد حسانين محمد حسانين حجاب14780

محمد عماد محمد عبدالواحد ابوعطيه14781

محمود السيد محمد السيد عالم14782

مصطفى كامل عطا هللا ابراهيم مرجان14783

نبيله ابراهيم محمد سيد احمد بدير14784

مقرر اختيارى التربية الدوليةنجاه عالء ابراهيم عبدالعال زاكى14785

ندا عمرو محمد محمد هالل14786

ندى حسام على السباعى جعفر14787

نرمين عبدالحى عبدالعزيز عبدالمنصف الحضرى14788

نورا محمد ابراهيم عبدالعزيز على14789

نورهان محمد ممدوح غريب غرابه14790

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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هاجر ابراهيم عرفات ماجد14791

هاجر حسن مصطفى العجمى شعبان14792

هبه السيد مصطفى شاهين14793

هبه هللا على حسن على الغرينى14794

هدى مصطفى مصطفى محمود مصطفى14795

والء رمضان مرسى التراس14796

والء محمد محمد موسى عطيه14797

يارا محمد انور الجوهري14798

ياسمين احمد محمد سالم عالم14799

ياسمين محمد السيد عبدالستار عقليه14800

طالب باقون لالعادة: ثانيا

محمد محمود السباعى محمد مخلوف14805

حاسب الى لغير   + 1طرق تدريس + مساحة وخرائط 

مقرر اختيارى تربية خاصة  تنمية المهارات + العاديين  

السلوكية واالجتماعية لدى المعاقين عقليا أ

مصطفى محمد محروس محمد حسن14806
استراتيجيات + حاسب الى لغير العاديين   + 1طرق تدريس 

سيكولوجية التعلم+ العالج السلوكى واالنفعالى 

طالب من اخلارج فرصة اوىل: ثالثا
ميرنا محمد سعد محمد مصطفى 14807

برامج ارشادية وعالجية + جميع المواد ماعدا تدريب ميدانى 

(د)لذوى صعوبات التعلم 

طالب من اخلارج فرصة ثالثة واخريه: ثالثا

ساره رمضان الشحات العشر14808

دمج + مقرر اختيارى  ثقافة علمية  +    سيكولوجية التعلم  

 )+ ذوى االحتياجات الخاصة فى مدارس التعليم العام  

(فسيولوجيا االعاقة الفرقة الثانية 

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص
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مدخل الى سيكولوجية الشخصية
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مقرر اختيارى التربية الدولية
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حاسب الى لغير   + 1طرق تدريس + مساحة وخرائط 

مقرر اختيارى تربية خاصة  تنمية المهارات + العاديين  

السلوكية واالجتماعية لدى المعاقين عقليا أ

استراتيجيات + حاسب الى لغير العاديين   + 1طرق تدريس 

سيكولوجية التعلم+ العالج السلوكى واالنفعالى 

برامج ارشادية وعالجية + جميع المواد ماعدا تدريب ميدانى 

(د)لذوى صعوبات التعلم 

دمج + مقرر اختيارى  ثقافة علمية  +    سيكولوجية التعلم  

 )+ ذوى االحتياجات الخاصة فى مدارس التعليم العام  

(فسيولوجيا االعاقة الفرقة الثانية 

مدير شئون الطالب 
المراجع المختص


