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اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعه شعبة التاريخ
هالحظاتاالســــــــــــنم

طالب هستجدون : اوال 
اسراء ابراهٌم على الخباطى15576

اسراء عبدالمنعم احمد الكفراوى15577

اسماء عماد الرفاعى عبدالمنعم نور15578

االء السٌد محمد محمد العٌسوى علٌوه15579

اٌه حامد حسون ابراهٌم نجم15580

اٌه حامد غرٌب علم الدٌن15581

اٌه محمد عبدالرؤف القطب شتا15582

اٌه محمد عبدالسالم ابراهٌم عزام15583

رضا الحسٌنى عبدالفتاح فاٌد15584

حضاره مصر القدٌمه ثانٌهزٌاد عبدالمجٌد ابراهٌم عٌسى 15585

سهام خٌرى فتحى عبدالقادر عبدالداٌم15586

سهٌله حسنى السٌد عبدالكرٌم عجاج15587

شٌماء عبدالمنعم احمد غانم الجرشه15588

شٌماء عطٌه اسماعٌل على الدٌب15589

عبدهللا السٌد عبدالمنعم صادق خلٌل15590

حضاره مصر القدٌمه ثانٌهعبدهللا مجدي عبدهللا المشد15591

عبٌر خٌرى عبدهللا حسٌن خضر 15592

طرق تدرٌس ذوى االحتٌاجات الخاصهعلى فتح هللا احمد الخطٌب15593

عمرو عالء سالمه عبدالغنً عالم 15594

غاده مصطفى ابراهٌم صقر 15595

حضاره الٌونان والرومان ثانٌهغرام محمد محجوب محمد حسن 15596

فوزٌه نبٌل سعد ابراهٌم العجمى15597

فؤاد محمد فؤاد محمد صقر15598

لٌلى عالء محمد البري15599

ماجده عماد محمد عبدالمجٌد عبدالرازق15600

حاسب الى فى التخصصمحمد الحسٌنً عبدالحافظ حسٌن 15601

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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محمود مسعود عبدالمحسن اللٌثى15602

مدحت جمال حامد عطٌه وهبه15603

مشٌره خٌرى عبدالحلٌم سلٌم15604

مصطفى محمد مصطفى عثمان عواجه15605

منار السٌد محمد ابراهٌم موسى15606

مى ٌوسف احمد على الخطٌب15607

ندا فؤاد محمد بدٌوى15608

نورهان صالح محمد محمد ابوفاٌد15609

هاجر عبدالقادر محمد العدوى15610

هاٌدى محمد محمد ابوالنجا15611

هبه البدرى فتحى البدرى الجٌار15612

هبه هللا نبٌل سعٌد عبدالمجٌد ابولٌمون15613

والء عاطف معوض حٌدر15614

طالب باقىن لالعادة: ثانيا  

محمد المعداوى محمد المعداوى محمد15616
تارٌخ +تارٌخ اوروبا المعاصر-تارٌخ اوروبا الحدٌث+تارٌخ الدوله العثمانٌه+الجغرافٌا السٌاسٌه

نظام +الفروق الفردٌه والقٌاس النفسى+الفكر التربوى وتطبٌقاته+مشكالت سٌاسٌه+االمرٌكتٌن

التعلٌم فى مصر واالتجاهات المعاصره

واخريه (الئحو قدميو)طالب هلم حق دخىل االمتحان من اخلارج فرصة ثالثو: ثالثا 

احمد جمعه الغرٌب ربٌع15617
تربٌه +صحه نفسٌه وعلم نفس اجتماعى+مناهج+جغرافٌا سٌاسٌه+تارٌخ المغرب واالندلس

الفروق الفردٌه والتقوٌم+عملٌه

(الئحو قدميو)طالب مفصىلىن حلني حتديد مىقفهم من التجنيد وهلم حق االمتحان من اخلارج حىت النجاح:رابعا 

تربٌه عملٌه+تارٌخ االمرٌكتٌن+مناهجعثمان احمد السٌد عثمان ابراهٌم

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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طالب هستجدون : اوال 

حضاره مصر القدٌمه ثانٌه

حضاره مصر القدٌمه ثانٌه

طرق تدرٌس ذوى االحتٌاجات الخاصه

حضاره الٌونان والرومان ثانٌه

حاسب الى فى التخصص

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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طالب باقىن لالعادة: ثانيا  
تارٌخ +تارٌخ اوروبا المعاصر-تارٌخ اوروبا الحدٌث+تارٌخ الدوله العثمانٌه+الجغرافٌا السٌاسٌه

نظام +الفروق الفردٌه والقٌاس النفسى+الفكر التربوى وتطبٌقاته+مشكالت سٌاسٌه+االمرٌكتٌن

التعلٌم فى مصر واالتجاهات المعاصره

واخريه (الئحو قدميو)طالب هلم حق دخىل االمتحان من اخلارج فرصة ثالثو: ثالثا 
تربٌه +صحه نفسٌه وعلم نفس اجتماعى+مناهج+جغرافٌا سٌاسٌه+تارٌخ المغرب واالندلس

الفروق الفردٌه والتقوٌم+عملٌه

(الئحو قدميو)طالب مفصىلىن حلني حتديد مىقفهم من التجنيد وهلم حق االمتحان من اخلارج حىت النجاح:رابعا 

تربٌه عملٌه+تارٌخ االمرٌكتٌن+مناهج

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص


