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 061العدد:   
 

G:معمل 

      

 رلم الجلوس االسم الحاله الدراسيه 

 2401 ابرار دمحم على عبده مستجد

 2402 ابراهٌم عبدالرازق بسطاوى احمد مستجد

 2403 احمد خالد احمد مسعد مستجد

 2404 د سٌد دمحم شحاتاحم مستجد

 2405 احمد عبدالستار عالم ابراهٌم مستجد

 2406 احمد عمار عبدالصادق سٌد مستجد

 2407 احمد فتحى عبدالمادر عبدالمنعم مستجد

 2408 احمد فهمى عبدالمادر حسن مستجد

 2409 احمد دمحم سٌد احمد مستجد

 2410 احمد دمحم محمود دمحم جالل مستجد

 2411 اسراء دمحم عبدالغفور محمود مستجد

 2412 اسراء دمحم على احمد مستجد

 2413 اسراء دمحم مصطفى ابراهٌم مستجد

 2414 اء مصطفى دمحم احمداسر مستجد

 2415 اسالم حسن كلٌب رفاعً مستجد

 2416 اسماء حسن احمد حسن مستجد

 2417 اسماعٌل خٌري اسماعٌل خلٌفة مستجد

 2418 االمٌر دمحم دمحم عبدالمنطلب مستجد

 2419 طا مصطفى دمحمالحسن ع مستجد

 2420 الشٌماء صالح مصطفى احمد مستجد

 2421 الشٌماء دمحم ذكى عبدالماجد مستجد

 2422 امنٌه علً صالح حسٌن مستجد

 2423 امنٌه موسً شفٌك موسً مستجد

 2424 متولىامٌره سٌد دمحم  مستجد

 2425 امٌره عاشور دمحم امٌر سالم مستجد

 2426 انجى عبدالمؤمن اٌوب بولس مستجد

 2427 اٌه اسامه محمود احمد مستجد

 2428 اٌه اشرف دمحم مهران مستجد
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 2429 المادراٌه عبدالمادر دمحم عبد مستجد

 2430 اٌه موسى عبدالرحٌم موسى مستجد

 2431 بسمله مصطفى دمحم حسن مستجد

 2432 بسمه بدري صالح محمود مستجد

 2433 تسبٌح طارق عبد المعروف طه مستجد

 2434 توماس جرجس رسله شولى مستجد

 2435 جرجس نصر صبحً بولس مستجد

 2436 جلٌله سٌد احمد حازم لناوى مستجد

 2437 جهاد عبد الرحٌم عبد هللا دمحم مستجد

 2438 حبٌبه جمال دمحم عكاشه مستجد

 2439 حسن حمزه دمحم عبٌد مستجد

 2440 حسن راجح احمد عبدالرحمن مستجد

 2441 حسن ناصر حسن دمحم مستجد

 2442 حسٌن احمد حسٌن عبدالراضً مستجد

 2443 حسٌن اسامه حسٌن احمد مستجد

 2444 دنٌا جمعه حسٌن حمدان مستجد

 2445 ذٌاد عصام عبٌد ذكً مستجد

 2446 ربٌع حسن ربٌع سلٌمان مستجد

 2447 رحاب دمحم حسن عبدالعال مستجد

 2448 رحمه دمحم شولى رجب مستجد

 2449 رغد عبدالحفٌظ مصطفى أحمد مستجد

 2450 اشرف احمد دمحمالصادق زكرٌا مستجد

 2451 زهره مصطفً دمحمنافع عٌسً مستجد

 2452 زٌاد مصطفى منصور عبدالولى مستجد

 2453 زٌنب صالح محمود دمحم مستجد

 2454 زٌنب صالح الدٌن دمحم احمد مستجد

 2455 ٌنب عابد سٌد توفٌكز مستجد

 2456 زٌنب عبدالمنعم حسن احمد مستجد

 2457 زٌنب عصمت على احمد مستجد

 2458 ساره جمال دمحم صالح مستجد

 2459 ساره رجب حسب هللا ابو زٌد مستجد

 2460 ر منمرٌوسساره سرور نظٌ مستجد



   

 

      

 

   

    

 الفرقه الثانيه
 (061شعبه االعالم التربوى)
 ولالفصل الدراسى األ

 

    

            

    

 2123-2122للعام األكاديمى
 

    

  

 كلية التربية النوعية
 

التفكير والبحث العلمى()  جامعة أسوان 
 

  

              

        

 
 

  

              

              

 

        

        

 

 
 

 
 

  
 

 

        

 

 2461 سلطان عصام خضرى شحات مستجد

 2462 سها صابر ابوالحمد عصمان مستجد

 2463 سهٌله سعٌد عبد العاطى مغربى مستجد

 2464 سهٌله دمحم ابراهٌم ابراهٌم مستجد

 2465 محمود دمحمشرٌف شاذلً  مستجد

 2466 شهد خالد عبدالعزٌز عبدالفتاح مستجد

 2467 شهد عالءالدٌن حسن دمحم مستجد

 2468 شٌماء رجب دمحم عبدالراضى مستجد

 2469 صباح دمحم تاٌه دمحم مستجد

 2470 عبدالمادر محمودصفاء ابراهٌم  مستجد

 2471 صفٌه سمٌر حسن عبدالعال مستجد

 2472 صالح الدٌن مصطفى ٌسن دمحم مستجد

 2473 ضحى بغدادى سعد احمد مستجد

 2474 طاٌع ٌاسر عثمان خلٌل مستجد

 2475 ٌم احمد ابراهٌمعبدالرحمن ابراه مستجد

 2476 عبدالرحمن امدح محمود دمحم مستجد

 2477 عبدالرحمن طارق رمضان سعد  مستجد

 2478 عبدالرحمن دمحم امٌن مزمل مستجد

 2479 عبدالرحمن دمحم عبده احمد مستجد

 2480 الرحمن دمحم ٌاسٌن حامدعبد مستجد

 2481 عبدالرحمن ٌوسف جبرٌل سٌد مستجد

 2482 عبدهللا احمد فاٌز احمد مستجد

 2483 عبدهللا خالد خلٌل ابراهٌم مستجد

 2484 عبدهللا محمود سٌد محمود مستجد

 2485 عبدالمنعم ابراهٌم دمحم ابراهٌم مستجد

 2486 عبدالمنعم ناصر دمحم احمد مستجد

 2487 عثمان كمال عبد العظٌم جاد مستجد

 2488 عزه شفٌك على دمحم مستجد

 2489 عال عالء عبدالمادر دمحم مستجد

 2490 علً مصطفً نوبً احمد جدمست

 2491 علٌاء ابراهٌم على عبدالغنى مستجد

 2492 عمرو عزالدٌن صالح محمود مستجد
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 2493 غاده احمد حجازى دمحم مستجد

 2494 فاطمة طارق احمد عبدالعزٌز مستجد

 2495 فاطمه زٌن العابدٌن محمود احمد مستجد

 2496 فاطمه محمود عبده خلٌل مستجد

 2497 لبنى رمضان هول ابراهٌم مستجد

 2498 لوئٌس صموائٌل مٌشٌل جورجٌوس مستجد

 2499 لٌدٌا فوزى خلبوص روبٌل مستجد

ستجدم  2500 مؤمن صالح عطٌة تمام 

 2501 مؤمن عبدالحلٌم دمحم مراد مستجد

 2502 دمحم ابوالماسم احمد ذكى مستجد

 2503 دمحم احمد صالح ابراهٌم مستجد

 2504 دمحم اسامه فاروق دمحم مستجد

 2505  الحسن منصور دمحم مهديدمحم مستجد

 2506 دمحم حسٌن على حسٌن مستجد

 2507 دمحم شكرى ربٌع عبدالحافظ مستجد

 2508 دمحم صالح منصور صالح مستجد

 2509 دمحم عبدالغفار دمحم احمد  مستجد

 2510 على بٌر سعددمحم  مستجد

 2511 دمحم عنتر السٌد حسن مستجد

 2512 دمحم فتحى دمحم على مستجد

 2513 دمحم محمود فتحى الطاهر موسى مستجد

 2514 دمحم مصطفى فرج دمحم مستجد

 2515 دمحم منتصر حسن ٌوسف مستجد

 2516 دمحم نادى عرٌبى ابراهٌم مستجد

 2517 دمحم نصرالدٌن احمد خلٌفه مستجد

 2518 دمحم ٌونس عبدالعزٌز فضل مستجد

 2519 محمود اٌمن زكرٌا دمحم مستجد

 2520 محمود حسن حسٌن محمود مستجد

 2521 مروه حسن دمحم حسٌن مستجد

 2522 مرٌم ابراهٌم نصٌر سٌدهم مستجد

 2523 مرٌم اٌمن خٌر عزٌز مستجد

 2524 مرٌم عبدالوارث ابوالماسم عبدالرحٌم مستجد
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 2525 مرٌم على دمحم احمد مستجد

 2526 مرٌم مورٌس ٌعموب ٌسً مستجد

 2527 مصطفى اٌمن حسٌن اسماعٌل مستجد

 2528 مصطفى عمر عبده لرمانى مستجد

 2529 مفٌد مجدى ونٌس ابراهٌم مستجد

 2530 ملن عبدالحمٌد عالءالدٌن عبدالحمٌد مستجد

 2531 منار ابراهٌم احمدالركابى حسٌن مستجد

 2532 منه هللا اشرف عبدالرحٌم علً مستجد

 2533 نانسً اسحك بطرس اسحاق مستجد

 2534 ندى ابوالحسن على ابراهٌم مستجد

 2535 ندى عبدالرازق ابوالحجاج دمحم مستجد

 2536 ندى عبداللطٌف مرسى دمحم مستجد

 2537 ندى مغازى ابراهٌم دمحم مستجد

 2538 نهى عبدالحكٌم سعد حسنٌن مستجد

 2539 نورالدٌن دمحم نورالدٌن محجوب مستجد

 2540 ننوران حسن احمد حس مستجد

 2541 هاجر عبدالمنعم جعفر دمحم مستجد

 2542 هاجر منصور عبدالحفٌظ حسٌن مستجد

 2543 هاشم على احمد عوض مستجد

 2544 هبه احمد طواب على محمود مستجد

 2545 هشام دمحم عبدالحمٌد دمحم مستجد

 2546 هٌام احمد صالح عبدالظاهر مستجد

 2547 وسام االمٌر الطاهر احمد مستجد

 2548 وسام جمال عبدالناصر محمود مستجد

 2549 والء خالد علً سٌد مستجد

 2550 ولٌد عالء هالل احمد مستجد

 2551 ٌاسمٌن عادل عبدالحلٌم احمد مستجد

 2552 ٌوأنس اشرف فرٌد بشٌر مستجد

 2553 ٌوسف عطاهللا لمعً بولس مستجد

 2554 ٌوسف فتح هللا دمحم محمود مستجد

 2555 ٌوسف محسن علً موسً مستجد

 2556 ٌوسف محمود عطٌتو ٌوسف مستجد
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 2557 ٌونس صابر ٌونس احمد مستجد

 2558 احمد جمال سٌد على / لم ٌسجل باق

 2559 مصطفى منصور ابو ضٌف سلٌمان باق

 2560 هاد عوض صالح دمحمم باق
 

                                                        

 

كشف بأسماء الفرقت الثالثت تخلف الفرقت الثانيت المادة /التفكير والبحث العلمى )  

 ارقام جلوس اسن الطالب حالت القيذ الرقم القومي

البدري دمحم عبد المعساحمد  مستجد ۰1۰1٥1٥۰٨116۰٩  3309 
حسين احمد عيد نصرهللا مستجد ۰100۰۰۰۰٨11٧00  3311 
 3330 ايمن جود هللا ابوزيد وهب هللا مستجد ۰111٨0۰۰٨11٩0٥
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