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 F: معمل الماده: االصول االجتماعية والثقافية للتربية    

 رقم الجلوس اسم الطالب حالة القيد

 3701 ابراهيم نصر ابراهيم عوض مستجد

 3702 ابوالمواهب معروف محمود بكري مستجد

دمحم المتيم عبداللطيفاحمد حربي  مستجد  3703 

 3704 احمد حمدي مصطفي دمحم مستجد

 3705 ارميا عبده فكري بقطر مستجد

 3706 اسراء رجب مصطفي طه مستجد

 3707 اسراء محمود احمد علي مستجد

 3708 اسالم طاهر عبدالستار احمد مستجد

 3709 اسماء علي دمحم سيد مستجد

عبدالرحيماسماء دمحم محمود  مستجد  3710 

 3711 ايه شعبان عبدالرحيم ابراهيم مستجد

 3712 حسن جابر  حسين عبدهللا مستجد

 3713 دوالجي صابر عدلي شكر مستجد

 3714 دينا عبدهللا محمود حسين مستجد

 3715 ريهام دمحم عبدالوهاب احمد مستجد

 3716 زينب  حسام الدين دمحم عبده مستجد

عثمان دمحمزينب حسين  مستجد  3717 

 3718 شيريهان خميس عبدالستار عفيفي مستجد

 3719 صالح رمضان صالح قرباوي مستجد

 3720 عزه خميس شعبان احمد مستجد

 3721 علياء جمال عبدالمجيد دمحم مستجد

 3722 فاطمه عبدالواحد حامد محمود مستجد

 3723 فاطمه عبدالوهاب حماد مصطفي مستجد

وائل وليم ناجيمادونا  مستجد  3724 

 3725 مارينا صبحي عبدالنور عبدالشهيد مستجد

 3726 مارينا عدلي جرجس توما مستجد

 3727 مارينا مسعد جرجس مستجد

 3728 دمحم عطيه محمود ابراهيم مستجد

 3729 محمود عالء حسن بن احمد مستجد

 3730 مروه محمود احمد طه مستجد
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الجلوس رقم اسم الطالب حالة القيد  

 3731 ملك دمحم ابوالعال حجازي مستجد

 3732 منار مدحت مرسي دمحم مستجد

 3733 مني سالم ركابي محجوب مستجد
 3734 ميرنا سامي ابراهيم رزق مستجد
 3735 ندي ابراهيم عبدالقادر سيد مستجد
 3736 نهي محمود دمحم خير احمد الطيب مستجد
 3737 والء علي دمحم عبدالحليم مستجد

 

 

 بأسماء طالب الفرقة الثانيه)شعبه التربيه الموسيقيه( في مادة 

 )"االصول الثقافيه واالجتماعيه للتربيه"(  للعام الجامعى0202/0200م

 )Fبمواد الفرقه الثالثه ) معمل  )

 

 

 

 

 

 الحالة الدراسية االســـــم رقم الجلوس

 باق احمد مصطفى عبدالباسط مرغنى 2810

محمود دمحم خالداحمد  2809  باق 

 باق حبيبه حمدى عبدالباسط 0182

 باق شريف رمضان خضرى بسطاوى 0182

 باق مملوك دمحم مملوك عبدالسالم 0182

 باق هاله احمد ماهر جاد 2820


