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89اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة  شعبة التعليم األساسى ختصص الدراسات االجتماعية   

مالحظاتاالســــــــــــمم

ابراهيم مجدى معروف نصر سالمه17676

احمد السيد خليفة السيد عبدالرحمن17677

احمد شعبان احمد على الجرم17678

احمد على سليمان على الفقى17679

احمد محمد شعبان سليمان السنطى17680

اسراء اسعد محمد عرابى17681

اسراء عبدالحميد محمود الجمال17682

اسماء احمد فتحى احمد بدر17683

اسماء حسنى صبحى احمد خليل17684

اسماء سعد عبده عبدالحميد سالمه17685

اسماء نبيه محمد عبداللطيف ناجى17686

امنيه محمد رمضان فتح هللا اسماعيل17687

اميره عالء الدسوقى محمد الزينى17688

اميل لطفي اميل لطفي رزق17689

ايمان بركات خطاب مصطفى ابوصيره17690

ايمان عبدالغنى عبدالمعطى عبدهللا17691

ايمن ابراهيم ابراهيم الصياد17692

تاريخ المغرب واالندلسايه احمد محمد الجيوشي السيد عطيه17693

ايه مصطفى شعبان طلبه الباجورى17694

بسام محمود مصطفى على17695

بسنت ابراهيم عبدالفتاح دبوره17696

ثريا مصطفى سالمه قطب الرشيدى17697

حبيبه عبدالعزيز عبداللطيف الصعيدى17698

حنان سامى عبدالعزيز ابراهيم خضر17699

خالد اشرف عبده عوض رمضان17700

طالب مستجدون : اوال 

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة  شعبة التعليم األساسى ختصص الدراسات االجتماعية   

مالحظاتاالســــــــــــمم
طالب مستجدون : اوال  خالد مصطفى على ابراهيم يوسف17701

خلود خميس حسن مسعود الصعيدى17702

دعاء عماد على محمد حصان17703

دنيا احمد حسين حسين هيكل17704

دنيا اشرف على المليجى17705

دينا السيد نصر جوده17706

رضوى جمال السيد محمد سليم17707

روان محمد عبدالعزيز الهنداوى17708

روضه حسن السعيد ابراهيم الحارتى17709

ريهام رمضان محمد الزهيرى17710

زينب رضا محمد يوسف التراس17711

زينب عبدالهادى سليمان الديب17712

ساره خالد حافظ الكفراوى17713

سلمى ايهاب محمد الكريونى الخولى17714

سلمى مسعد على محمد جادهللا17715

سلوى سالمه ابواليزيد عطيه17716

سماح صبحى السيد النجار17717

شروق رضا صابر عبداللطيف محرم17718

شروق نبيل كامل شمخ17719

شريف اشرف حامد عبدالعظيم احمد17720

شيماء يحيى السيد محروس17721

صافي رمضان عبدالودود الحلوجي17722

صالح شريف صالح على صقر17723

عبدالحميد ابراهيم يوسف ماريه17724

عبدالرحمن طارق محمد ابراهيم17725

(الدوله العربيه االسالميه ثانيه)+تاريخ المغرب واالندلسعبدهللا ايهاب منصور ابراهيم17726

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة  شعبة التعليم األساسى ختصص الدراسات االجتماعية   

مالحظاتاالســــــــــــمم
طالب مستجدون : اوال  عبير على عبدهللا الجندى17727

على ايمن عبدالستار العفيفى17728

فاطمه جابر جابر ابراهيم داود17729

(ثانيه)الدوله العربيه االسالميه فاطمه مصطفى حسين حسن شلتوت17730

ماجده محمد فؤاد على الفخرانى17731

تاريخ المغرب واالندلسمارينا يونان حبيب عزيز17732

محمد السيد محمد خطاب17733

محمد خالد عبدالفتاح ابوالمكارم17734

محمد رضا البيلى الشناوى17735

محمد سيد محمد الجيار17736

محمد صالح فوزي محمود القلشي17737

محمد عادل ابراهيم السيد 17738

فلسفه تعليم الكبار+الفكر التربوى وتطبيقاته التعليميهمحمد ياسر محمد محمد الفوي17739

محمود خالد محمد مصطفى الفخرانى17740

محمود رضا عبدالعزيز محمود 17741

مرام محمد مصطفى الميدانى17742

مرفت محمد محمد صبحى العبد17743

مروه احمد زكى عبدالفتاح الشورى17744

مريم احمد السعيد نورالدين17745

مصطفى السيد قطب متولى17746

منار ايمن عبدالرحمن محمد ضبش17747

منه هللا ياسر منير حسن شبانه17748

مؤمن عبدالعزيز حافظ سيد احمد17749

نسمه موسى حسن السيد حمد17750

نورهان احمد محمود عماره17751

نورهان ادهم محمد عبدالقادر عمر17752

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة  شعبة التعليم األساسى ختصص الدراسات االجتماعية   

مالحظاتاالســــــــــــمم
طالب مستجدون : اوال  هاجر مسعد رمضان عبدالبارى رمضان17753

هبه هللا السيد فؤاد النمر17754

هبه رفعت محمد ابو العزم بعلط17755

هدى سامى ابراهيم مبارك17756

(اولى)المعلم ومهنه التعليم +ثانيه(1)علوم بيئيهيارا فوزى حاوى عبدهللا عبدالرحمن17757

ياسمين حسين احمد ادم17758

يوسف احمد على قنبر17759

طالب باقون لالعاده:ثانيا
(التفكير الفلسفى والعلمى ثالثه)ابانوب مالك دنيال سدراك17761

جغرافيا مصرعبدالرحمن اسماعيل ابراهيم مصطفى البلتاجى17762

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصة ثانيه: ثالثا 
(تاريخ مصر اليونانيه والرومانيه ثانيه)داليا عبدالعظيم احمد الشرقاوى17763

(الئحه قدميه)طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج حىت النجاح:رابعا 
جغرافيه جمهوريه مصرفداء محمد محمد ابوحامد17764

تربيه عمليهيارا ايهاب احمد ادريس17765

(1998الئحه قدميه)طالب مفصولون حلني حتديد موقفهم من التجنيد وهلم حق االمتحان من اخلارج حىت النجاح:خامسا 

محمد خالد محمد ابوالصفا
اداره +جغرافيه افريقيا وحوض النيل+تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر)جميع المواد ما عدا

(مدرسيه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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مالحظات

تاريخ المغرب واالندلس

طالب مستجدون : اوال 

قائم باعمال مدير شئون الطالب
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مالحظات
طالب مستجدون : اوال 

(الدوله العربيه االسالميه ثانيه)+تاريخ المغرب واالندلس

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي
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مالحظات
طالب مستجدون : اوال 

(ثانيه)الدوله العربيه االسالميه 

تاريخ المغرب واالندلس

فلسفه تعليم الكبار+الفكر التربوى وتطبيقاته التعليميه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي
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مالحظات
طالب مستجدون : اوال 

(اولى)المعلم ومهنه التعليم +ثانيه(1)علوم بيئيه

طالب باقون لالعاده:ثانيا
(التفكير الفلسفى والعلمى ثالثه)

جغرافيا مصر

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصة ثانيه: ثالثا 
(تاريخ مصر اليونانيه والرومانيه ثانيه)

(الئحه قدميه)طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج حىت النجاح:رابعا 
جغرافيه جمهوريه مصر

تربيه عمليه

(1998الئحه قدميه)طالب مفصولون حلني حتديد موقفهم من التجنيد وهلم حق االمتحان من اخلارج حىت النجاح:خامسا 
اداره +جغرافيه افريقيا وحوض النيل+تاريخ اوروبا الحديث والمعاصر)جميع المواد ما عدا

(مدرسيه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص


