تقرير عن طالب سنة دراسية

كلية التربية
شئون الطالب

الفرقة أولى  -التربية الخاصة  -اللغة العربية
للعام االكاديمي () ٢٠٢٢ - ٢٠٢١

م
 ١اروي ابراهيم السيد ابراهيم سمرة
 ٢اسراء احمد عبد الرحمن جاد
 ٣اسراء حسن عبداهلل سالم سعد
 ٤اسماء فوزى محمد البسيونى
 ٥االء ابراهيم سادات محمد المتولى رمضان
 ٦امال محمد فوزى البسيونى الحبشى
 ٧ايمان محمد صادق عبده جوهر
 ٨ايمان مصطفى ابراهيم الشيوخى
 ٩ايه ابراهيم ابوالفتوح الحصى
 ١٠حبيبه محمد عبد العزيز الحديدى
 ١١حنان عبد القادر اسماعيل محمد سيد احمد عوض
 ١٢حنان علي مصطفي ابراهيم الزهداني
 ١٣حنين ياسر عبد القادر محمد البسطويسى
 ١٤رحمه الشحات حامد عامر
 ١٥رحمه محمد فوزى سليمان الجزار
 ١٦رميساء محمد احمد رمضان عصر
 ١٧رنيم احمد عبد الفتاح حسن ابو حجازى
 ١٨روان أحمد السيد بدر بركات
 ١٩زينب كمال محمد احمد الفقى
 ٢٠ساره ابراهيم حسن فرغلى
 ٢١ساره عيد عبد اهلل محمد خليفه
 ٢٢ساره محمد ناصف رخا
 ٢٣سلمي صافي محمد محمد الشرباصى
 ٢٤سماح إيهاب محمد جاد األديب
 ٢٥شروق ماجد طاهر أحمد شبانه
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نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ  ١٢:٠٦ ٢٠٢١/١٠/١٤ص

االسم

تقرير عن طالب سنة دراسية

كلية التربية
شئون الطالب
م
 ٢٦شروق محمد محمد طلبه الجبالى
 ٢٧شهد امين امين على مسمار
 ٢٨شهد طارق محمد محمد زهران
 ٢٩شهد عبد اهلل درويش السويدى
 ٣٠شهد محمد جابر طه عبد العزيز
 ٣١عال عبد الحميد عبد الحميد عبد الصمد
 ٣٢عمر يحيى رجب التابعي اللبان
 ٣٣مريم حامد صالح حامد الخياط
 ٣٤مريم عادل النبوى محمد خضر
 ٣٥مريم فاروق عبد الباقى محمد عبد العزيز
 ٣٦مريم كامل محمد كامل التيتى
 ٣٧مريم محمد راغب حسن
 ٣٨مريم نعيم سمير الزرقاوى
 ٣٩منه اهلل جمال حامد عبد الخالق سراج
 ٤٠منه اهلل عطيه جمعه محمد عبدالواحد
 ٤١موده اهلل أحمد محمود احمد حسن
 ٤٢ندا اشرف محمد فرج المجدى
 ٤٣ندى احمد فهيم حسين
 ٤٤ندى احمد محمد شمس الدين
 ٤٥ندى معتز طه احمد السؤالى
 ٤٦نورهان محمود محمد حسن الشربينى
 ٤٧هاجر جمال مصطفى غانم
 ٤٨هاجر سامى محمود على كركر
 ٤٩هنا وحيد الطنطاوى العوضى
 ٥٠هيام على الحسينى العوادلى

الفرقة أولى  -التربية الخاصة  -اللغة العربية
للعام االكاديمي () ٢٠٢٢ - ٢٠٢١

()٢

نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ  ١٢:٠٦ ٢٠٢١/١٠/١٤ص

االسم

تقرير عن طالب سنة دراسية

كلية التربية
شئون الطالب
م
 ٥١ياسمين حماده عبد اهلل حسن االمير
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