
 (33جلــنة رقــم )

 طرقة فصول الدور الخامس : المكانالخاصة في التربية                                     :الدبلوم   
 :  المادة (52) :عدد الطالب  
 م5252/   /    التارٌخ:  

 هالدظات الحْلٍع االسن رلن الجلْش

   االء صابر علً دمحم 8001

   االء كامل احمد ٌوسف 8002

   االء دمحم دوادٍ دمحم 8003

   االء مؤمن زكرٌا عبدالحمٌد 8004

   ابحسام دسٌٍي عبذالعاطً ادوذ 8005

   ابراٍُن دجازي ٌْسف دجازي 8006

   ابْالذسي دمحم ابْالماسن دمحم 8007

 ابوبكر محمود دمحم موسى 8008
 

 

 احمد السٌد عثمان عوض 8009
 

 

 ادوذ بكري ادوذ بكري 8010
 

 

 احمد جاد دمحم جاد 8011
 

 

   ادوذ صالح ادوذ دمحم 8012

   ادوذ عاصن زكً دسب 8013

   احمد عبدهللا احمد 8014

   احمد عالء الدٌن دمحم عبدالكرٌم 8015

   ادوذ فرغلً طاُر ادوذ 8016

 ادوذ دمحم شذاجَ عبذهللا 8017
 

 

   السٌداحمد دمحم كمال  8018
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   احمد دمحم هاشم عبدالراضً  8019

   ارٌج عصام ٌوسف عبدالاله 8020

   اسراء احمد ٌاسٌن عبدالرحٌم 8021

   اسراء بخٌت حسٌن علً  8022

   اسراء خالد صالح عبدالحمٌد 8023

   اسراء خلف احمد دمحم 8024

   اسراء خٌري دمحم همام 8025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (33جلــنة رقــم )

 الدور الخامس 222فصل :المكان : الخاصة في التربية                                    الدبلوم   
 :  المادة (22) عدد الطالب:  
 م5252/    /    التارٌخ:  

 هالدظات الحْلٍع االسن رلن الجلْش

   اسراء سٍذ علً ادوذ 8026

   دمحم هماماسراء ناصر عباس  8027

   اسالم دمحم دمحم ابوالحسن 8028

   اسماء جمال احمد دمحم 8029

   اسماء سالمان ابوالحسن عبدالعال  8030

   اسماء عبدالعاطً عبداللطٌف ابراهٌم 8031

   اسماء عبدالعال احمد حامد 8032

 احمد اسماء علً دمحم 8033
 

 

 اسماء علً دمحم احمد علً معوض 8034
 

 

 اسوَ علً ادوذ دساًٍي  8035
 

 

 امانً اشرف عبدالحمٌد احمد 8036
 

 

   امانً صبحً برٌز بنود 8037

   امانً عصمت دمحم محمود 8038

   امنٌة عبد اللطٌف ابوالحمد 8039

   امٌره جمال محمود عبدالرحٌم   8040
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 (33جلــنة رقــم )

 الدور الخامس 225فصل :المكان : الخاصة في التربية                                    الدبلوم   
 :  المادة (22) عدد الطالب:  
 م5252/    /    التارٌخ:  

 هالدظات الحْلٍع االسن رلن الجلْش

   امٌره شرلاوي حسن محمود 8041

   ادرٌسامٌمه دمحم الوردانً  8042

   امٌن عصمت دمحم احمد 8043

   انطون رافت حلمً ٌوسف 8044

   اٌرٌنى اٌوب بخٌت نخله 8045

   اٌمان البدري دمحم شعبان  8046

   اٌمان النجار فاٌز علً 8047

 اٌمان دسولً احمد عثمان 8048
 

 

 اٌواى سعٍذ هاجذ عطٍَ 8049
 

 

 اٌمان سٌد ابوالحسن احمد 8050
 

 

 اٌمان سٌد سمٌر فوزي 8051
 

 

   اٌمان عاطف عبدالحفٌظ احمد 8052

   اٌمان عبدالفتاح بهٌج عبدالداٌم 8053

   اٌمان عبدالمادر زكً عبدالرحٌم 8054

   اٌمان عزالعرب عبدالممصود 8055
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 (33جلــنة رقــم )

 الدور الخامس 222فصل :المكان : الخاصة في التربية                                    الدبلوم   
 :  المادة (22) عدد الطالب:  
 م5252/    /    التارٌخ:  

 هالدظات الحْلٍع االسن رلن الجلْش

   اٌمان فاٌك حسٌن طوسن 8056

   اٌناس عبدهللا ابراهٌم بباوي 8057

   اٌه السٌد صابر خلٌفه 8058

   عبدالرحٌم خلٌفهاٌه خلٌفه  8059

   اٌَ عارف ابراٍُن دمحم 8060

   اٌه عبدالحمٌد عبدالعاطً عبدالعزٌز 8061

   اٌه عبدالمحسن البدري ابوالمكارم 8062

 اٌه محمود علً اسماعٌل 8063
 

 

 اٌَ هخلْف ادوذ عبذٍ 8064
 

 

 اٌه ٌحٌى عبداللطٌف شحاته 8065
 

 

 بسوَ جوال دسًٌ عابذٌي 8066
 

 

   بهجت عبدالحمٌد احمد سلٌمان 8067

   بٍشْي صبري شذاجَ رفلَ 8068

   جرٌفٌٍٍا ساهخ ًٌٌ بذّاًً 8069

   تهانً دمحم عبدالهادي عبدهللا 8070

 

 

 

 حضور غياب العدد
52   



 (33جلــنة رقــم )

 الدور الخامس 225فصل :المكان : الخاصة في التربية                                    الدبلوم   
 :  المادة (22) عدد الطالب:  
 م5252/    /    التارٌخ:  

 هالدظات الحْلٍع االسن رلن الجلْش

   جْهاش ًاجً شْلً عبذالوالن 8071

   جماالت محمود احمد 8072

   جهاد عالء احمد محمود 8073

   جٌهاد عبدالاله محمود  دمحم 8074

   حازم عبده عزالدٌن علً 8075

   حامد عبدالعال عثمان هرون 8076

   دجاج المرشً دمحم ُّب هللا 8077

 حسام فاروق حامد رسالن 8078
 

 

 دكوث عبذالوْلً هصطفى عبذالوْلى 8079
 

 

 دالٌا جابر صدٌك مهران 8080
 

 

 دعاء زغلول فؤاد عبدالعال 8081
 

 

   دعاء عرفه حافظ عبدالخالك 8082

   فٍِندهٍاًَ فٍلٍب اسذاق  8083

   دٌنا السٌد عالم مرسً 8084

   دٌنا مدحت دمحم محمود 8085
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 (33جلــنة رقــم )

 الدور الخامس 225-225فصل :المكان : الخاصة في التربية                                    الدبلوم   
 :  المادة (52) عدد الطالب:  
 م5252/    /    التارٌخ:  

 هالدظات الحْلٍع االسن رلن الجلْش

   رانٌا كمال عبدالمالن شنوده 8086

   ربٍع عبذالالٍ عبذالٌظٍر السواى 8087

   رحاب احمد رشاد محمود 8088

   رحاب جمعه دمحم احمد 8089

   رحاب صالح صالح ابراهٌم 8090

   رشا عبدالعزٌز عبدالجواد احمد 8091

   عبذهللا السٍذرشا دمحم  8092

   الرشٍذ رهضاى ادوذ البربري 8093

   رومانً مرٌد بطرس عطٌه  8094

   رٌم خلف خلٌفه علً  8095

   رٌهام احمد دمحم دمحم 8096

   رٌهام لناوي عبدالحلٌم عبدالموجود 8097

   زمزم فوزي صابراحمد 8098

   الزهراء حمدى عبداللطٌف عثمان 8099

   محمود احمد علًالزهراء  8100

   زٌنب ابوالسعود احمد علً 8101

   زٌنب احمد عبدالشافً ابوزٌد 8102

   زٌنب عصام علً سعٌد 8103
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   زٌنب كمال الدٌن ٌوسف ابوالماسم 8104

   زٌنب محرم ابوالمجد دمحم 8105

   سارة عالء احمد محمود 8106

   ساره على ٌسن على 8107

   عبدالنعٌم عبدالنبًساره ٌسري  8108

   سالً نشات فهمً شنوده 8109

   سامٌه السٌد علً عبدالرحٌم 8110

   سامٌه ودٌع ودٌع نصر 8111

   سعاد دمحم محروس عشري مرسً 8112

   سلوى محمود همام ٌوسف 8113

   سماح عطٌة فرغلً دمحم 8114

   سور دسي هذوْد دسٍي 8115

 

 

 

 

 

 

 



 (33جلــنة رقــم )

 الدور الخامس  2قاعة :المكان : الخاصة في التربية                                    الدبلوم   
 :  المادة (22) عدد الطالب:  
 م5252/    /    التارٌخ:  

 هالدظات الحْلٍع االسن رلن الجلْش

   سمر دمحم امٌن عبدالغفار 8116

   عبدالراضً خلٌلسمٌحه عمر  8117

   سمٌره ماهر احمد ابراهٌم 8118

   سناء عالم زناتى ابوالحسن 8119

   سهام اشرف رمزي زخاري 8120

   سهٌر دمحم امام دمحم 8121

   سٌد عبدالاله هرٌدي عبداللطٌف 8122

   شهد مصطفى دمحم احمد 8123

   شٌماء احمد ابراهٌم احمد 8124

   محمود دٌابشٌماء صفوت  8125

   شٌماء عادل صبري عثمان 8126

   شٌماء عبدالرحٌم احمد دمحم 8127

   الشٌماء دمحم جبرٌل دمحم علً 8128

   شٌماء دمحم عبدالعلٌم دمحم 8129

   صابرٌن ثابت دمحم حافظ 8130

   صباح احمد خلٌل عبدالحمٌد 8131

   صفاء الهراس عبدالرحمن دمحم 8132

   كمال عبدالعزٌز جودهصفاء  8133
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   طه احمد عبدالرحمن السٌد 8134

   عبدالرحٌم دمحم عبدالجواد عبدالرحٌم 8135

   عبدهللا خلف دمحم سلٌم 8136

   عبٌر عبدالاله الباسل ابوالٌزٌد 8137

   عبٌر عوض هاشم عوض 8138

   عصام بسٌونً منصورابوحلمه 8139

   عصام موسى عبدالاله دمحم 8140

   عالء بسٌونً احمد هرٌدي 8141

   علٌاء علً احمد زاٌد 8142

   عماد الفً ٌوسف بولس 8143

   غادة مصطفى دمحم توفٌك الحكٌم  8144

   غادٍ خٍري اًْر ُرٌذي 8145

   غادٍ فؤاد ادوذ صذٌك  8146

   فاتن حسن ضاحً دمحم 8147

   فاطمه ابوالسعود احمد علً 8148

   احمد دمحم احمدفاطمه  8149

   فاطمه عبدالستارعبدالجلٌل عبدالفضٌل 8150

   فاطمه دمحم ثابت احمد 8151

   فاطوَ دمحم هذوْد ابراٍُن 8152

   فاطوَ ٌْسف هذوْد عبذالعسٌس 8153

   فاٌزه دمحم بدري سٌد 8154

   فٌروز دمحم رافت احمد 8155

   كرم خٌري ابوالحمد  محمود 8156

   كرٌمه السٌد عبدالعال علم الدٌن 8157



   كرٌمه عبدالعزٌز محمود رشوان 8158

   كمال صالح علً احمد 8159

   لوٍاء جابر دوذاى خلٍفة 8160

   لٌلً دمحم سمٌر دمحم احمد 8161

   ماجد عمر حسان صدٌك 8162

   مارٌنا عاطف رجاء زكً 8163

   مارٌنا وجٌه فخرى شحاته 8164

   محروس خلٌل فهٌم بخات 8165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (34جلــنة رقــم )

 الدور الخامس  5قاعة :المكان : الخاصة في التربية                                    الدبلوم   
 :  المادة (22) عدد الطالب:  
 م5252/    /    التارٌخ:  

 هالدظات الحْلٍع االسن رلن الجلْش

   محروص عبداللطٌف احمد رشوان 8166

   محفوظ لاسم حسن عبدهللا 8167

   دمحم ابراهٌم محمود السٌد 8168

   دمحم ابْالذجاج هصطفى عبذالذوٍذ 8169

   دمحم احمد دمحم السٌد 8170

   دمحم احمد محمود السٌد 8171

   دمحم السمري حسن طلب 8172

 دمحم جمال عبداللطٌف احمد 8173
 

 

 دمحم رمضان حسنٌن السٌد 8174
 

 

 دمحم سٌد دمحم عبدالنبً 8175
 

 

 دمحم شعبان احمد عبدالرحمن 8176
 

 

   دمحم شعبان صدٌك ابوالحسن 8177

   دمحم عبدالشافً محمود عبدالشافً 8178

   دمحم كمال عبدالعزٌز عبدالرحمن 8179

   محمود احمد عوض موسى 8180

   بكر محمودمحمود صابر  8181

 محمود عبدالفتاح السٌد حسن 8182
 

 

    هذوْد دمحم ابراٍُن عبذهللا 8183
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   مدٌحه عبدالصبور مدنً عوض 8184

   مرثا لرلارشهٌد فام  8185

   مرفت صالح دمحم سلٌمان 8186

   مروة احمد خلف فهمً 8187

   مروه السٌد دمحم احمد 8188

   عبدهللا احمدمروه جمال الدٌن  8189

   هرٌن جوال فِوً علً 8190

   مرٌم دمحم عبدالمادر حسن 8191

   مصطفى رفعت دمحم دمحم 8192

   منار دمحم احمد سلٌمان 8193

   منال احمد ابراهٌم سٌد 8194

   منار احمد ابراهٌم عبدالعال 8195

   منال عبدالمبدي ابوطالب  حسن 8196

   دمحم عبدالالهمنة هللا احمد  8197

   منى احمد محمود عبدالمطلب 8198

   منى سعد عبدالسمٌع ابراهٌم  8199

   هِا صبري ادوذ فحذً 8200

   مها محمود دمحم احمد 8201

   مها محً الدٌن عبدالكرٌم 8202

   مونٌكا وجٌه دبٌس للته 8203

   هً جوال هذوْد ادوذ 8204

   عبدالباريمٌاده دمحم عبدالمجٌد  8205

   مٌرنا عاطف رجاء زكً 8206

    مٌرنا محسن نمرتادرس 8207



   مٌرنا نشأت لطفً عطا هللا 8208

   نانسً عطٌة بطرس عطٌة 8209

   ناهد احمد محمود عبدالمطلب 8210

   نجالء جمال سراج السٌد 8211

   ًجالء عبذالذلٍن عابذٌي عبذالردوي 8212

   محمود نجوى ثروت كمال 8213

   نجوى عاطف دمحم محمود 8214

   نهلة نورالدٌن رمضان السٌد 8215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (34جلــنة رقــم )

 طرقة اعضاء هيئة التدريس الدور الخامس:المكان                         : الخاصة في التربية  الدبلوم   
 :  المادة (52) عدد الطالب:  
 م5252/    /    التارٌخ:  

 هالدظات الحْلٍع االسن رلن الجلْش

   نور احمد دمحم عباس 8216

   نوره احمد دمحم حسٌن 8217

   نورهان جمٌل احمد عبدالحلٌم 8218

   نورهان عصام حسانٌن 8219

   نورهان علً السٌد علً 8220

   نوفا جمال غالب احمد 8221

   ادوذ ًٍرٍ هوذّح هذوْد 8222

 هاجر شعبان عشري ادرٌس 8223
 

 

 هاجر دمحم بدري دمحم جاب هللا 8224
 

 

 ُالة عبذالِادي صذلً جابر 8225
 

 

 هالة عمر رشاد ابوزرٌد 8226
 

 

   هاله شرلاوي حسن محمود 8227

   الهام محروص عبداللطٌف احمد رشوان 8228

   الهام ناجح عوض فراج 8229

   احمد مصطفىهبةهللا دمحم  8230

   هبه حامد سٌد مزٌد 8231

 هبه خلف حسٌن ضٌف هللا  8232
 

 

   هبه عبدالحفٌظ محمود عبدالظاهر 8233
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    هبه دمحم شحاته دمحم حسن 8234

   هدى صالح امٌن احمد 8235

   هدى عبدالستار الصغٌر ابراهٌم 8236

  44/3/0404الغاء قيد  هدٌر احمد عبدهللا عساف 8237

   هناء عبدالراضً علً عبدالكرٌم 8238

   ٌُذ عبذالصبْر رشاد عٍسى 8239

   هند دمحم احمد دمحم 8240

   وفاء ابوالعال ابراهٌم احمد 8241

   وفاء السٌد عبدالعلٌم احمد 8242

   وفاء عالء احمد دمحم 8243

   وفاء منطلب السٌد دمحم 8244

   والء احمد ابوالفضل عبدالعزٌز 8245

   والء رفاعً عبدالغنً احمد 8246

   والء ضٌف هللا حسن 8247

   والء مصطفى صدٌك عبدالغنً 8248

   ّلٍذ دمحم عبذالالٍ علً 8249

   ٌاسر حمدي محمود عبدالموجود 8250

   ٌوستٌنا عاطف نظٌم الممص  8251

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (30جلــنة رقــم )

 الدور الخامس :طرقة أعضاء هيئة التدريسالمكان                       : الخاصة في التربية   الدبلوم   
 :  المادة (52) عدد الطالب:  
 م5252/    /    التارٌخ:  

 هالدظات الحْلٍع االسن رلن الجلْش

 الوصرّفات سدد  هاجر خلف خلٌفة خلف )عذر(  8252

 الوصرّفات سدد  )عذر( زٌنب محمود امٌن الشرٌف  8253

 الوصرّفات سدد  هدٌر خالد عبدالمنعم )عذر(  8254

 لم يسدد  الزهراء رٌاض عبدالنظٌر دمحم   8255 

 لم يسدد  مروه عبدالنبى السٌد عبدالنبى   8256 

 لم يسدد  دالٌا فواز محمود دمحم   8257

 لم يسدد  رٌهام عاطف عباس على   8258

 السٌد دمحم عبدالمولىرانٌا  8259 ق
 

 

ق   دعاء دسولى ابوحمادى عبدالمجٌد 8260
 

 

 هبه عادل ابراهٌم مصطفى 8261 ق
 

 

 نجالء عبدالرحمن دمحم عزالدٌن 8262 ق
 

 

   سلوى عبدالسمٌع محمود 8263 ق

ق     عمر عبدالوهاب احمد على 8264

   مرٌم عماد فؤاد 8265 ق

ق     ممدوح محمود احمد 8266

   هشام احمد دمحم فاوى 8267 ق
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 خالد عبدالحمٌد امٌن احمد  8268 ق  
 

 

   دمحم احمد عادل سلٌمان 8269 ق 

    8270 ق

    8271 ق

ق  8272    

    8273 ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


