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

المشرفمالحظاتالشعبةنهع الدبلهمةاالسم م
عبد الناصر أحمد دمحم.د99مجمهعة عامةالعام الهاحدصفيو محمهد ابهزيد دمحم1
عبد الناصر أحمد دمحم.د99مجمهعة عامةالعام الهاحد طارق خالد دمحم الصغير2
عبد الناصر أحمد دمحم.د99مجمهعة عامةالعام الهاحدطو دمحم اسماعيل خليل3
عبد الناصر أحمد دمحم.د99مجمهعة عامةالعام الهاحد عبد الرحمن دمحم محمهد4
عبد الناصر أحمد دمحم.د99مجمهعة عامةالعام الهاحد عبدالراضى محمهد عمر5
عبد الناصر أحمد دمحم.د99مجمهعة عامةالعام الهاحد عبدالرحمن عبدالرحيم6
عبد الناصر أحمد دمحم.د99مجمهعة عامةالعام الهاحد عبير عبدالسالم عزالدين7
عبد الناصر أحمد دمحم.د99مجمهعة عامةالعام الهاحدعلى سعد على جاد8
عبد الناصر أحمد دمحم.د99مجمهعة عامةالعام الهاحد علياء عبدالناصر دمحم9
عبد الناصر أحمد دمحم.د99مجمهعة عامةالعام الهاحدعمر انهر على الدعبيسى10
عبد الناصر أحمد دمحم.د100مجمهعة اجتماعالعام الهاحدمنار دمحم احمد اسماعيل1
عبد الناصر أحمد دمحم.د100مجمهعة اجتماعالعام الهاحدمنى احمد امين عبدالفتاح2
عبد الناصر أحمد دمحم.د100مجمهعة اجتماعالعام الهاحد منى عبد الرازق الصغير3
عبد الناصر أحمد دمحم.د100مجمهعة اجتماعالعام الهاحد منى عبدالمقصهد على4
عبد الناصر أحمد دمحم.د100مجمهعة اجتماعالعام الهاحدميا محمهد دمحم امين5
عبد الناصر أحمد دمحم.د100مجمهعة اجتماعالعام الهاحدميار دمحم على دمحم محفهظ6
عبد الناصر أحمد دمحم.د100مجمهعة اجتماعالعام الهاحدميرا ايياب عدلى يكن7
عبد الناصر أحمد دمحم.د100مجمهعة اجتماعالعام الهاحد ميرنا مشيل مصرى8
عبد الناصر أحمد دمحم.د100مجمهعة اجتماعالعام الهاحدناىد على عالم على9
عبد الناصر أحمد دمحم.د100مجمهعة اجتماعالعام الهاحدنبيلو سيد دمحم دمحم10
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لمياء دمحم عبد اللطيف.  م101مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدشيماء على السيد دمحم1
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م101مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدصباح صالح دمحم حفنى2
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م101مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدصباح منتصر عطا عمر3
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م101مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدصفاء حسين دمحم حسانين4
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م101مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحد صفاء عبدالمجيد محمهد5
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م101مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدصالح حمدى احمد دمحم6
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م101مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحدطارق حمدى وشهان احمد7
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م101مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحد عائشو عز الدين على8
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م101مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحد عبد الحليم محمهد على9
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م101مجمهعة لغة عربيةالعام الهاحد عبد الغنى عبد المقصهد10
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م102مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةساره احمد سيد حسين1
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م102مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية ساره سيداحمد ابراهيم2
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م102مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية ساره صالح ابه القاسم3
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م102مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية ساره محمهد عبدالمهجهد4
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م102مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةساندى وجيو اليشع عازر5
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م102مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةسحر حسن محمهد عثمان6
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م102مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةسحر كمال عبدالمعين دمحم7
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م102مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية سماىر جمال حسن8
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م102مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةسمر كمال فيمى عشرى9
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م102مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةسميره احمد دمحم احمد10
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م103مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةسميره صبرى بييج احمد1
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م103مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية سيير جعفر عمر2
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م103مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةشاىنده على دمحم على3
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م103مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةشياب عهض دمحم احمد4
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لمياء دمحم عبد اللطيف.  م103مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةشيماء فهزى دردير حسن5
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م103مجمهعة ادارة مدرسيةالمينية شيماء منصهر6
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م103مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةشيماء يهسف سالم يهسف7
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م103مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةصابرين على  دمحم احمد8
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م103مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةصابرين ممدوح دمحم احمد9
لمياء دمحم عبد اللطيف.  م103مجمهعة ادارة مدرسيةالمينيةصالح ابهبكر بكير علي10
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محسوب الضوى.د.أ
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