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

ف الطجطهعةالشعبةنهع الدبلهمةاالسم م المشر

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د22مجطهعة جغرافياالعام الهاحدندى عبدالدايم عبدالدايم شلبى 1

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د22مجطهعة جغرافياالعام الهاحدىالو محطهد دمحم على2

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د22مجطهعة جغرافياالعام الهاحدهبو ابهالطعارف دمحم االمير احطد3

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د22مجطهعة جغرافياالعام الهاحدىدير دمحم فاوى محطهد4

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د22مجطهعة جغرافياالعام الهاحدورده احطد امبارك مسعهد5

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د22مجطهعة جغرافياالعام الهاحدياسطين عبد الاله دمحم حسن6

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د22مجطهعة جغرافياالعام الهاحدياسطين ياسر جامع حسظين7

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د23مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدديظا دمحم السيد احطد1

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د23مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدرانا نبيل راغب جهرجى2

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د23مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدرانيا محطهد حسين حسن3

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د23مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدرانيو على مصطفى علي4

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د23مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدرحاب جبريل احطد عبد الطهلى5

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د23مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدرحاب عادل عالم دمحم6

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د23مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدرحطو دمحم سعد عبد الجليل7

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د23مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدرضهى دمحم عبد الراضى محطهد 8

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د23مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدرقيو ابه بكر دمحم احطد9

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د23مجطهعة اللغة االنجليزيةالعام الهاحدرييام كرم حسين محطهد10

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د24مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحددميانو جاد صدقى جاد1

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د24مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدرانيا محطهد مظتصر جادهللا2

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د24مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدرانيا نصرهللا خلو عبدالطالك3

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د24مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدرباب عالء دمحم على4

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د24مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدرحاب عبدالفتاح دمحم مهسي5

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د24مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدرحطو حطدان دمحم سليم6

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د24مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدرضا ابهالطعارف دمحم ابهالسعهد7

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د24مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدرضهى سيد كامل امين 8

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د24مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدرويده خالد طاىر بكير9

عبد الطظعم دمحم دمحم أحطد.  د24مجطهعة اللغة الفرنسيةالعام الهاحدرويس مسدارى رمان شييد10

االثظين                           / مدير مدرسة فاططة الزىراء الثانهية        اليهم 

عميد الكلية

محسوب الضوى.د.أ

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

عصام الطيب.د.أ

رئيس قسم المناهج

حسن حمدى.د.أ
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ى
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ف الطجطهعةالشعبةنهع الدبلهمةاالسم م المشر

االثظين                           / مدير مدرسة فاططة الزىراء الثانهية        اليهم 

ىظد دياب نهر الدين. م.م25مجطهعة عامةالعام الهاحداليام دمحم عبدالعزيز دمحم1

ىظد دياب نهر الدين. م.م25مجطهعة عامةالعام الهاحدام كلثهم محطهد طو دمحم2

ىظد دياب نهر الدين. م.م25مجطهعة عامةالعام الهاحدامانى عبدالرازق عبدالراضى احطد3

ىظد دياب نهر الدين. م.م25مجطهعة عامةالعام الهاحدامانى دمحم على احطد4

ىظد دياب نهر الدين. م.م25مجطهعة عامةالعام الهاحدامانى مرتضى ابهالطجد احطد5

ىظد دياب نهر الدين. م.م25مجطهعة عامةالعام الهاحدامانى مظصهر خليفو عباس 6

ىظد دياب نهر الدين. م.م25مجطهعة عامةالعام الهاحدامل صالح دمحم السيد7

ىظد دياب نهر الدين. م.م25مجطهعة عامةالعام الهاحدامل عبده مصطفى احطد8

ىظد دياب نهر الدين. م.م25مجطهعة عامةالعام الهاحدامل دمحم سليم احطد9

ىظد دياب نهر الدين. م.م25مجطهعة عامةالعام الهاحدامظو جطال دمحم دمحم10

ىظد دياب نهر الدين. م.م26مجطهعة تاريخالعام الهاحدزىراء حسظى عبدالطهجهد كطال الدين1

ىظد دياب نهر الدين. م.م26مجطهعة تاريخالعام الهاحدزىراء كرم احطد محطهد2

ىظد دياب نهر الدين. م.م26مجطهعة تاريخالعام الهاحدزيظب مرزوق دمحم على3

ىظد دياب نهر الدين. م.م26مجطهعة تاريخالعام الهاحدساره مصطفى جاد يهسف 4

ىظد دياب نهر الدين. م.م26مجطهعة تاريخالعام الهاحدساميو عبد الهىاب الليسى فرحات5

ىظد دياب نهر الدين. م.م26مجطهعة تاريخالعام الهاحدساميو محى عبدالصبهر عبدالرحيم6

ىظد دياب نهر الدين. م.م26مجطهعة تاريخالعام الهاحدسعيده عيد على حسين7

ىظد دياب نهر الدين. م.م26مجطهعة تاريخالعام الهاحدسلطى عهض على احطد8

ىظد دياب نهر الدين. م.م26مجطهعة تاريخالعام الهاحدسطر عالءالدين ضاحى مهسى9

ىظد دياب نهر الدين. م.م26مجطهعة تاريخالعام الهاحدسطيحو عبد الراضى احطد معهض 10

ىظد دياب نهر الدين. م.م27مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحدهلجر بركاه ابوالسعود على1

ىظد دياب نهر الدين. م.م27مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحدهمام احمد همام رسالن2

ىظد دياب نهر الدين. م.م27مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحدهٌثم دمحم كمال خضرى3

ىظد دياب نهر الدين. م.م27مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحدورده حسن دمحم مصطف4ً

ىظد دياب نهر الدين. م.م27مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحدوفاء عبدالاله الغول حران5

ىظد دياب نهر الدين. م.م27مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحدوفاء دمحم عزوز محمود6

ىظد دياب نهر الدين. م.م27مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحدوالء جاب هللا ضٌف هللا عل7ً

ىظد دياب نهر الدين. م.م27مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحدوالء صدٌق عرنوس نادي8

ىظد دياب نهر الدين. م.م27مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحدوالء محمود عطٌه دمحم9

عميد الكلية

محسوب الضوى.د.أ

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

عصام الطيب.د.أ

رئيس قسم المناهج

حسن حمدى.د.أ
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االثظين                           / مدير مدرسة فاططة الزىراء الثانهية        اليهم 

ىظد دياب نهر الدين. م.م27مجطهعة لغة عربيةالعام الهاحديارا حسن حمدان شحات10

عميد الكلية

محسوب الضوى.د.أ

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

عصام الطيب.د.أ

رئيس قسم المناهج

حسن حمدى.د.أ


