
 

 الحضور  المجموعة  المشرف

  4244/ 5/  42 – 42  من  (3) الثانية  د / وليد خليفة 
 

 نالمتدربو

 الخميس األربعاء الثالثاء التخصص االسم م

    جغرافيا ابتسام عصام محمود مهدي  .1

    جغرافيا احمد عبد الجواد احمد عبد المطلب  .2

    جغرافيا احمد عبدالجواد على خليفه  .3

    جغرافيا اسيه البدري الليثي محمود  .4

    جغرافيا ايمان عبد العليم حسن امين  .5

    جغرافيا ايه السيد محمد عثمان  .6

    جغرافيا ايه عبدالرحيم ابوالوفا عبدالرحيم  .7

    جغرافيا تيسير فيصل محمد عبدالرحمن  .8

    جغرافيا حسام محمد عبدالمبدى عثمان  .9

11.  
 عبدالحافظخلود قدرى حلمى 

    جغرافيا

11.  
 داليا احمد علي عبد الكريم

    جغرافيا

    جغرافيا دينا احمد عبداللطيف على  .12

    جغرافيا رانيا ابراهيم نورالدين خليل  .13

    جغرافيا رغده رجب عبدالعال ابوالحسن  .14

    جغرافيا روفيدا على احمد محمد محمد  .15

    جغرافيا سالمه  جمال عمر عبد المجيد  .16

    جغرافيا سهام هاشم صبره ابو العال  .17

    جغرافيا شيماء حمدى عبدالدايم السيد  .18



 نالمتدربو

 الخميس األربعاء الثالثاء التخصص االسم م

    جغرافيا عبد الرحمن محمود اسماعيل  .19

    جغرافيا عبد الهادي حسان احمد عبد الهادي  .21

21.  
 علياء علي محفوظ عثمان

    جغرافيا

22.  
 عمر جمال محمد عيسي

    جغرافيا

    جغرافيا عبدالمنطلبقمر عبدالقادر عبدالغنى   .23

    جغرافيا مارينا امجد سميع عبدالسيد  .24

    جغرافيا محمد ابوبكر احمد محمد عيسى  .25

    جغرافيا محمد حلمي جيالني شحاته  .26

    جغرافيا محمود احمد محمود محمد  .27

    جغرافيا محمود عالء محمود هاشم  .28

    جغرافيا مريم ظريف حبيب عيسى  .29

31.  
 محمود يوسف منارمحمد

    جغرافيا

31.  
 منال السيد ابراهيم احمد

    جغرافيا

32.  
 مني محروص رمضان محمد

    جغرافيا

33.  
 مي عبد الجابر سيد علي

    جغرافيا

34.  
 نجوى محمد احمد محمد

    جغرافيا

35.  
 نورهان فيصل محمد علي

    جغرافيا

36.  
 هبه ماهر احمد ابراهيم

    جغرافيا

37.  
 شرقاوىهبه منصور عبدالعزيز 

    جغرافيا

38.  
 هند محمد شعبان علي

    جغرافيا

39.  
 والء جمال على ابو الفتوح

    جغرافيا



 نالمتدربو

 الخميس األربعاء الثالثاء التخصص االسم م

41.  
 ويصا بنيامين ويصا جورجى

    جغرافيا

41.  
 ياسمين محمد صابر محمد

    جغرافيا

42.  
 يسر احمد يونس اسماعيل

    جغرافيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درجاتال  المجموعة  المشرف

 الثانيالفصل الدراسي   (3) الثانية  د / وليد خليفة 
 

 نالمتدربو

 الحضور التخصص االسم م

55 

 العرض

42 

 النشاط

55 

 المجموع

52 

     جغرافيا ابتسام عصام محمود مهدي 5

     جغرافيا احمد عبد الجواد احمد عبد المطلب 4

     جغرافيا احمد عبدالجواد على خليفه 3

     جغرافيا البدري الليثي محموداسيه  2

     جغرافيا ايمان عبد العليم حسن امين 5

     جغرافيا ايه السيد محمد عثمان 2

     جغرافيا ايه عبدالرحيم ابوالوفا عبدالرحيم 7

     جغرافيا تيسير فيصل محمد عبدالرحمن 8

     جغرافيا حسام محمد عبدالمبدى عثمان 9

52 
 حلمى عبدالحافظخلود قدرى 

     جغرافيا

55 
 داليا احمد علي عبد الكريم

     جغرافيا

     جغرافيا دينا احمد عبداللطيف على 54

     جغرافيا رانيا ابراهيم نورالدين خليل 53

     جغرافيا رغده رجب عبدالعال ابوالحسن 52

     جغرافيا روفيدا على احمد محمد محمد 55

     جغرافيا عمر عبد المجيدسالمه  جمال  52

     جغرافيا سهام هاشم صبره ابو العال 57

     جغرافيا شيماء حمدى عبدالدايم السيد 58



 نالمتدربو

 الحضور التخصص االسم م

55 

 العرض

42 

 النشاط

55 

 المجموع

52 

     جغرافيا عبد الرحمن محمود اسماعيل 59

     جغرافيا عبد الهادي حسان احمد عبد الهادي 42

45 
 علياء علي محفوظ عثمان

     جغرافيا

44 
 عيسيعمر جمال محمد 

     جغرافيا

     جغرافيا قمر عبدالقادر عبدالغنى عبدالمنطلب 43

     جغرافيا مارينا امجد سميع عبدالسيد 42

     جغرافيا محمد ابوبكر احمد محمد عيسى 45

     جغرافيا محمد حلمي جيالني شحاته 42

     جغرافيا محمود احمد محمود محمد 47

     جغرافيا محمود عالء محمود هاشم 48

     جغرافيا مريم ظريف حبيب عيسى 49

32 
 منارمحمد محمود يوسف

     جغرافيا

35 
 منال السيد ابراهيم احمد

     جغرافيا

34 
 مني محروص رمضان محمد

     جغرافيا

33 
 مي عبد الجابر سيد علي

     جغرافيا

32 
 نجوى محمد احمد محمد

     جغرافيا

35 
 علينورهان فيصل محمد 

     جغرافيا

32 
 هبه ماهر احمد ابراهيم

     جغرافيا

37 
 هبه منصور عبدالعزيز شرقاوى

     جغرافيا

38 
 هند محمد شعبان علي

     جغرافيا



 نالمتدربو

 الحضور التخصص االسم م

55 

 العرض

42 

 النشاط

55 

 المجموع

52 

39 
 والء جمال على ابو الفتوح

     جغرافيا

22 
 ويصا بنيامين ويصا جورجى

     جغرافيا

25 
 ياسمين محمد صابر محمد

     جغرافيا

24 
 يسر احمد يونس اسماعيل

     جغرافيا

 

 


