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مالحظاتاالسمم
طالب مستجدون : اوال 

االء جمال عبدالمحسن العراقى6791

االء جمعه محمد رشاد الكومى6792

جغرافيا بشريهاالء سمير ابورواش العزيزى6793

امانى عبد المطلب عبدالمقصود المرسى بحيرى6794

اميره عالء عبدالقادر عبدالقادر قشطه6795

ايه محمد عبدالفتاح ابوالعمايم6796

حبيبه حسن محمد حسن المنير          6797

رنا محمد عبدالعزيز متولى عاشور6798

ريم خالد هارون شديد سالم6799

زينب البحراوى عبدالنبى عبدالعال6800

زينب محمد السيد عطيه6801

سناء رضا فتحى المليجى6802

سهيله سامى ابراهيم الصديق6803

علميه هشام احمد عطا6804

فارس محمد السيد عبدالعزيز فرج6805

مبادىء احصاء+مبادىء الخرائط -الجغرافيا الطبيعيهفاطمه اشرف السيد احمد الفقى6806

فاطمه طاهر كمال عبدالمعطى المسيرى6807

فايزه ايمن نجيب سيد احمد شلبى6808

لمياء سالم عبدالكريم يونس6809

مبادىء االقتصادلمياء منصور عبدهللا الفوال6810

ليلى امجد عبدالفتاح عبدالجواد الغريبى6811

محمد ابراهيم محمد الدبركى6812

محمد السعيد الرفاعى هرجه6813

محمد ايمن احمد عبدالمجيد طه6814

محمد شكرى امين محمد الشرقاوى6815
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محمد طارق محمد العراقى حماد6816

محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد الشرقاوى6817

محمد عبدالفتاح السيد دبور6818

مريم ايمن صبحى يوسف عيد6819

حقوق انسانمريم ياسر ابراهيم صقر6820

مصطفى عصام منير محمد 6821

نانسى ياسر محمد احمد حويزى6822

ندى احمد مسعد احمد القرع              6823

ندى حسام الدين احمد ابراهيم اسماعيل6824

ندى يونس رياض البحيرى البمبى6825

نورهان عماد محمد عثمان6826

هبه محمد عبدالونيس حموده6827

وعد ماهر محمد بسه6828

والء طه عبدالواحد الحجرى6829

طالب باقون لالعاده: ثانيا 

كيرلس اشرف عطيه صليب6830

علم نفس + تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر+مساحه وخرائط

تكنولوجيا التعليم+الجغرافيا الحيويه+(1)تربوى

مصطفى طلعت حلمى محمد عبدالدايم6831

علم نفس + تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر+مساحه وخرائط

مبادىء )جغرافيه التعدين والصناعه + الجغرافيا الحيويه+(1)تربوى

((الفرقه االولى)االقتصاد

يوسف السيد محمد عيد السيد6832

الجغرافيا +(1)علم نفس تربوى+تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر

تكنولوجيا +علم النفس المعرفى(2)مقرر اختيارى+جغرافيا السكان +الحيويه

التعليم

يوسف مصطفى مصلح عبدالحليم6833

علم +تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر+مساحه وخرائط+جغرافيا اوراسيا االقليميه

تكنولوجيا التعليم+الجغرافيا الحيويه+(1)نفس تربوى
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