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52اجمالى2022/2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية شعبة الرتبية اخلاصة ختصص الدراسات االجتماعية 

مالحظاتاالسمم
طالب مستجدون : اوال 

لغة انجليزيةابراهيم شبل ابراهيم شبل السيد9671

احمد ابراهيم السيد عبدالمقصود ابوعوض9672

اسماء رفعت محمد مصطفى خضر9673

االء ابراهيم بسيونى ابراهيم عبدالمجيد9674

االء امجد محمد احمد عطيه9675

االء محمد رمضان محمد راره9676

امنيه جهاد مرسى العبد9677

امنيه مجدي على الشريف9678

امنيه محمد عبدالجواد شفيق البلتاجى9679

امينه محمود كمال رمضان 9680

ايمان عبدالحميد عبدالنبى النحراوى9681

ايمان عطا عبدالعظيم عطا9682

ايه اشرف عبدالحليم عبدهللا الحداد9683

ايه محمد الشحات وريده9684

راندا صبحى احمد ابوطه9685

رانيا حسن صادق محمد شعبان 9686

رنا طلعت محمد مراد9687

رودينا حازم احمد رشاد محمد احمد9688

ريهام خالد حلمى عبدالمعطى الماظ9689

زينب تامر محمد مصطفى الهك9690

ساجده محمد على فادى عبدالمنعم9691

ساره حافظ عبدالسالم حافظ حسن9692

ساره محمود عبدالعظيم عماره9693

شروق سمير عبدالجليل السيد فرج9694

شيرين زكى زكريا الحضرى9695

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص
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مالحظاتاالسمم
شيماء ابراهيم حسين الجبالى9696

            التشخيص التكاملى لغير العاديين ضى عايد النبوى ابوزيد9697

غيداء محمد شبل المكر9698

فبرونيا نبيل بخيت زاهر ابادير9699

كريم شاكر اسماعيل غانم9700

محمد سعيد عبدالرحيم اسماعيل ابوراضى9701

محمد صالح كمال السيد عطيه9702

            تاريخ اوروبا الحديث والمعاصرمحمد محمود السيد الشيمى9703

محمد نبيل احمد جاهين9704

    تاريخ اوروبا الحديث والمعاصرمروه محمد حسن عوده9705

مريم محمد احمد السيد حسين9706

منار السيد نصر عصر 9707

منه هللا محمد سعيد المهدى9708

مى محمود محمد على النجار9709

تاريخ اوروبا الحديث والمعاصرمى مصطفى احمد محمد زيدان9710

نانسى محمد عيد عبدالحميد على رمضان9711

نبيله ماهر عبد الحي محمد خاتون9712

ندى سليمان منصور على راضى9713

ندى محمد السيد ابراهيم9714

مهارات يدوية وفنية لغير العاديين+ (عذر)       لغة عربية نرمين السيد عبدالوكيل على الفقى9715

نورهان عبدالكريم فتحى عبدالكريم شحاته 9716

هاجر احمد محمد حتحوت9717

تاريخ اوروبا الحديث والمعاصرهاجر رضا احمد عبدالحليم بكر9718

هاجر عبده محمد جمعه شقليط9719

هاجر محمد الشحات النجار9720
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طالب هلم حق االمتحان من اخلارج فرصه اخريه: ثانيا

طارق محمد عادل محمد عامر9725
فسيولوجيا االعاقه+سيكولوجيه االعاقه واسبابها+(1)تدريس مصغر

عبدالمنعم احمد السيد يوسف الغمرى9726
فسيولوجيا االعاقه+سيكولوجيه االعاقه واسبابها+ادب اطفال 
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لغة انجليزية
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            التشخيص التكاملى لغير العاديين 

            تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر

    تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر

تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر

مهارات يدوية وفنية لغير العاديين+ (عذر)       لغة عربية 

تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر
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