
 لطالب الدبلومات 
ى
ى- عام واحد )كشوف توزي    ع التدريب الميدان م2022 / 2021للعام الجامىع  (مهنية- عامي 

المذرفمالحظاتالذعبةنهع الدبلهمةاالسم م
ميمى نذأت.د 59مجمهعةلغة عربيةالعام الهاحداياه محدن صالح عبدالمتجلى1
ميمى نذأت.د 59مجمهعةلغة عربيةالعام الهاحدايمان احمد كمال دمحم2
ميمى نذأت.د 59مجمهعةلغة عربيةالعام الهاحدايمان احمد دمحم دمحم3
ميمى نذأت.د 59مجمهعةلغة عربيةالعام الهاحدايمان سليمان مرطفى دردير4
ميمى نذأت.د 59مجمهعةلغة عربيةالعام الهاحدايمان على فرج مرجان5
ميمى نذأت.د 59مجمهعةلغة عربيةالعام الهاحدايمان مهسى احمد حدن6
ميمى نذأت.د 59مجمهعةلغة عربيةالعام الهاحدايمن دمحم فخرى جادالكريم7
ميمى نذأت.د 59مجمهعةلغة عربيةالعام الهاحدايو ابهالعدب على عبيد8
ميمى نذأت.د 59مجمهعةلغة عربيةالعام الهاحدايو احمد حدن ابه زيد9
ميمى نذأت.د 59مجمهعةلغة عربيةالعام الهاحدايو سمير حدين محمهد 10
ميمى نذأت.د60مجمهعةفلدفةالعام الهاحداميمو على صديق احمد1
ميمى نذأت.د60مجمهعةفلدفةالعام الهاحدايرين اسعد لطيف غالى 2
ميمى نذأت.د60مجمهعةفلدفةالعام الهاحدايمان دمحم عبدالاله شحاه 3
ميمى نذأت.د60مجمهعةفلدفةالعام الهاحدايو الديد مرطفى دمحم4
ميمى نذأت.د60مجمهعةفلدفةالعام الهاحدتريزه رسمى كترين جندي5
ميمى نذأت.د60مجمهعةفلدفةالعام الهاحددينا عبدالرووف محمهد رشهان 6
ميمى نذأت.د60مجمهعةفلدفةالعام الهاحدريمهندا اسعد حبيب مددارى7
ميمى نذأت.د60مجمهعةفلدفةالعام الهاحدسيام ثابو احمد سعدهللا8
ميمى نذأت.د60مجمهعةفلدفةالعام الهاحدسيام محمهد فاوى احمد9
ميمى نذأت.د60مجمهعةفلدفةالعام الهاحدشينده دمحم عبدالحفيظ ابراهيم10
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زينب دمحم عكاشة. م61مجمهعةاجتماعالعام الهاحدانهار محمهد دمحم عبدالعال1
زينب دمحم عكاشة. م61مجمهعةاجتماعالعام الهاحداياه شهرى دمحم عبدالمجيد2
زينب دمحم عكاشة. م61مجمهعةاجتماعالعام الهاحدايمان على دمحم محمهد3
زينب دمحم عكاشة. م61مجمهعةاجتماعالعام الهاحدايو رفعو محمهد دمحم4
زينب دمحم عكاشة. م61مجمهعةاجتماعالعام الهاحدبدمو جابر احمد سليمان 5
زينب دمحم عكاشة. م61مجمهعةاجتماعالعام الهاحدبدمو دمحم عبدالقادر سعيد احمد 6
زينب دمحم عكاشة. م61مجمهعةاجتماعالعام الهاحدجميلو جهده سليمان يهسف7
زينب دمحم عكاشة. م61مجمهعةاجتماعالعام الهاحدجياد دمحم محمهد حدن8
زينب دمحم عكاشة. م61مجمهعةاجتماعالعام الهاحدجياد دمحم نرارى على 9
زينب دمحم عكاشة. م61مجمهعةاجتماعالعام الهاحدحنان عبدالاله حدن احمد10
زينب دمحم عكاشة. م62مجمهعةاللغة االنجليزيةالعام الهاحدمادونا عاطف راضى ساويرس1
زينب دمحم عكاشة. م62مجمهعةاللغة االنجليزيةالعام الهاحدمارينا رافو مينى عجايبي2
زينب دمحم عكاشة. م62مجمهعةاللغة االنجليزيةالعام الهاحدمارينا كمال شفيق مكديمهس3
زينب دمحم عكاشة. م62مجمهعةاللغة االنجليزيةالعام الهاحدمحدن ممدوح صالح الدين مرسي4
زينب دمحم عكاشة. م62مجمهعةاللغة االنجليزيةالعام الهاحددمحم احمد دمحم عطاى5
زينب دمحم عكاشة. م62مجمهعةاللغة االنجليزيةالعام الهاحددمحم سيد فتحى فيمي6
زينب دمحم عكاشة. م62مجمهعةاللغة االنجليزيةالعام الهاحددمحم عبد الرافع عبدهللا حدن7
زينب دمحم عكاشة. م62مجمهعةاللغة االنجليزيةالعام الهاحددمحم عبدالحميد عبدالحى دمحم8
زينب دمحم عكاشة. م62مجمهعةاللغة االنجليزيةالعام الهاحددمحم عبدهللا سيد يهسف9
زينب دمحم عكاشة. م62مجمهعةاللغة االنجليزيةالعام الهاحددمحم غزالى ابه المجد دمحم10
زينب دمحم عكاشة. م63مجمهعةاللغة الفرنديةالعام الهاحدميدهن دمحم يهسف محمهد1
زينب دمحم عكاشة. م63مجمهعةاللغة الفرنديةالعام الهاحدناىد فاروق احمد ادم2
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زينب دمحم عكاشة. م63مجمهعةاللغة الفرنديةالعام الهاحدندرين ابهالهفا على دمحم 3
زينب دمحم عكاشة. م63مجمهعةاللغة الفرنديةالعام الهاحدنعيمو دمحم عبدالرحيم حدن4
زينب دمحم عكاشة. م63مجمهعةاللغة الفرنديةالعام الهاحدنيال احمد خيرى احمد5
زينب دمحم عكاشة. م63مجمهعةاللغة الفرنديةالعام الهاحدنيال دمحم نبيل عالم يهسف6
زينب دمحم عكاشة. م63مجمهعةاللغة الفرنديةالعام الهاحدنهرىان عبدالمنعم الدمان عبدالعال7
زينب دمحم عكاشة. م63مجمهعةاللغة الفرنديةالعام الهاحدنهرىان ناجى عبد الراضى خليل 8
زينب دمحم عكاشة. م63مجمهعةاللغة الفرنديةالعام الهاحدىاجر جمال العادلى مرطفى 9
زينب دمحم عكاشة. م63مجمهعةاللغة الفرنديةالعام الهاحدوسام عاشهر تهفيق امبابى10
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