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B3.000A4.000B3.000A-3.666C+2.333B3.000A-3.666A-3.666B-2.6663863.22285.78Bمستجداسراء ايهاب حممد مسري حممود مصطفي2001

-C+2.333A-3.666C2.000B3.000B3.000B+3.333B-2.666B-2.666B3.0003632.85280.67Bمستجداسراء عزت شحاته عفيفي2002

+C2.000C2.000C+2.333B+3.333C2.000C+2.333C-1.666B-2.666B3.0003302.37073.33Cمستجدامساء امحد موسي قطب علي2003

B3.000A-3.666C+2.333B-2.666B-2.666B3.000A-3.666A-3.666B-2.6663703.03782.22Bمستجدامساء عطيه عبدالوهاب عطيه2004

+B+3.333A4.000B3.000A4.000B+3.333B+3.333A4.000A-3.666B+3.3334083.55590.67Bمستجدامساء عالء الدين حممد الشاطيب رجب2005

+C2.000C+2.333C+2.333B3.000B-2.666B3.000B3.000B3.000C+2.3333392.62975.33Cمستجدامساء علي حسن حممود فرحات2006

-C+2.333B-2.666B3.000A-3.666B-2.666B+3.333B-2.666B-2.666B3.0003612.88880.22Bمستجدامساء حمروص عامر عبداحلليم حممد2007

-C+2.333C+2.333B3.000B+3.333B-2.666B3.000C+2.333B3.000B-2.6663542.74078.67Bمستجدامساء حممد السعيد ابراهيم عاشور2008

C2.000A4.000B+3.333A4.000B3.000B3.000C2.000B-2.666B+3.3333713.03782.44Bمستجدافنان السيد زين العابدين السيد الطيب2009

B3.000B-2.666B+3.333B-2.666B+3.333B+3.333A-3.666B-2.666B+3.3333763.11183.56Bمستجداالء اسامه حممود الفخراين2010

C-1.666C2.000C2.000C+2.333C+2.333B3.000C2.000B-2.666C2.0003162.22270.22Cمستجداالء جابر عبدالعزيز حممد الكفوري2011

-C+2.333C+2.333B-2.666B+3.333B-2.666B3.000B3.000B-2.666B-2.6663472.74077.11Bمستجداالء حسن حسن مصطفي2012

-C+2.333C+2.333B3.000B-2.666B3.000B+3.333B3.000A-3.666B-2.6663602.88980.00Bمستجداالء مسري فتح حممد مصطفي2013

-C2.000C2.000C+2.333A-3.666B-2.666B3.000B-2.666B3.000B3.0003522.70378.22Bمستجداالء حممد ابراهيم حممد حرب2014

B3.000B+3.333B+3.333A-3.666B3.000B3.000A-3.666C+2.333B3.0003773.14883.78Bمستجداماين حسن علي عبداحلميد السيد2015

+C-1.666C+2.333B-2.666B3.000B-2.666B-2.666C2.000B-2.666C-1.6663252.37072.22Cمستجداماين عصام حممد عبده املصيلحي2016

-C+2.333B+3.333B3.000B+3.333B3.000C2.000B+3.333B+3.333B3.0003662.96381.33Bمستجدامل يوسف فؤاد حممود البيسي2017

-B3.000C+2.333B-2.666B3.000B+3.333B+3.333C+2.333B3.000C+2.3333592.81579.78Bمستجدامريه حممد ممدوح العجمي2018

B3.000A-3.666B3.000B3.000B3.000B+3.333A4.000B+3.333B3.0003903.25986.67Bمستجداميان امين حسن السيد بدرالدين2019

+C2.000C2.000B-2.666A-3.666C+2.333B3.000C2.000B3.000B3.0003462.62976.89Cمستجداميان محدي رمضان سعيد ابويوسف2020

+C+2.333C2.000B3.000A-3.666B-2.666B-2.666C-1.666B3.000B-2.6663412.62975.78Cمستجداميان حممد رضا عبدهللا الصباغ2021

+C-1.666B-2.666C2.000B3.000C+2.333B3.000C+2.333C+2.333B-2.6663312.44473.56Cمستجداميان ممدوح حممود حممد دايب2022

-B-2.666B-2.666B-2.666B+3.333B-2.666B3.000B3.000B+3.333B3.0003652.92681.11Bمستجداهلام حممود خضر علي الفقي2023

-C+2.333B3.000B-2.666B+3.333C+2.333B3.000B3.000B3.000C+2.3333542.77878.67Bمستجدايه امحد سالمه الشرقاوي2024

+B3.000C2.000C+2.333B3.000C+2.333B3.000B3.000D+1.333B-2.6663352.51874.44Cمستجدايه عثمان فريد الشرباخييت2025

هنى حممود زارع. م/ هند إبراهيم عبدالرسول . د

"لبرنامج اعداد أخصائي التدخل المبكر" كشف نتيجة إمتحان المستوى الثاني 

نظام الساعات المعتمدة  - 2018/2017فصل الخريف للعام الجامعي 
روجعت من حيث القيد والسداد
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مسية طه مجيل. د.أجنات عبد الغين إبراهيم البكاتوشي. د.أرشا حممود حسني. د
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"لبرنامج اعداد أخصائي التدخل المبكر" كشف نتيجة إمتحان المستوى الثاني 
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 ساعات2- الخاصة 
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+B3.000C2.000C-1.666B+3.333B3.000B3.000C-1.666C2.000B-2.6663312.48173.56Cمستجدايه حممد اجليوشي حممد ابراهيم خليفه2026

+C+2.333C-1.666C2.000A-3.666C2.000C+2.333B-2.666B+3.333C+2.3333322.48173.78Cمستجدايه حممد عبدالصايف عطيه سلطان2027

+C2.000A-3.666D+1.333C+2.333C+2.333B-2.666D1.000B-2.666B+3.3333282.37072.89Cمستجدبسنت عادل احلصايف حممد غباشي2028

+B+3.333A-3.666A-3.666A4.000B3.000B3.000A4.000A-3.666A-3.6664043.55589.78Bمستجدتسنيم اسامه حممود حممد مصطفي2029

-C+2.333C+2.333B-2.666A-3.666B3.000B3.000B-2.666B+3.333B+3.3333652.92681.11Bمستجدجهاد علي السيد علي عبدهللا2030

-C+2.333C2.000B-2.666B-2.666B-2.666B+3.333C+2.333A-3.666B3.0003522.74078.22Bمستجدجهاد مصطفي عاشور حممد عبدهللا2031

+C-1.666C-1.666C+2.333B3.000B-2.666C+2.333C+2.333B-2.666C+2.3333232.33371.78Cمستجدحبيبه خالد عبدالرمحن حبريي2032

C+2.333B3.000B3.000B+3.333B3.000A-3.666B3.000A-3.666B3.0003793.11184.22Bمستجدخلود امحد صالح حنفي حممود2033

-C-1.666C-1.666B-2.666D+1.333C2.000C+2.333D+1.333C-1.666C-1.6662861.81463.56Cمستجدخلود سعيد حممد علي2034

+C+2.333C-1.666C-1.666C2.000B-2.666B3.000B+3.333B+3.333C+2.3333362.48174.67Cمستجدخلودطارق حسن حممود هبنسي2035

-D+1.333C-1.666C-1.666C+2.333C2.000C+2.333D+1.333D1.000C-1.6662801.70362.22Cمستجددعاء السيد حممد غنيم2036

+C-1.666C+2.333C-1.666C+2.333B3.000B3.000C+2.333B3.000C2.0003282.37072.89Cمستجددينا زايد حسنني مصطفي عصفور2037

+B3.000B3.000B3.000A-3.666B+3.333B3.000A4.000B+3.333A-3.6663943.33387.56Bمستجددينا سعيد رشدي منصور2038

C2.000C+2.333D1.000B+3.333C+2.333C+2.333C2.000C+2.333C+2.3333172.22270.44Cمستجدراندا امحد عبداملعز حسني حممد2039

+C-1.666B3.000C+2.333B3.000B-2.666B3.000C+2.333C+2.333B3.0003382.59275.11Cمستجدرانيا رزق السيد ابوالعنني الصياد2040

-C+2.333A-3.666C+2.333B+3.333C+2.333B+3.333A-3.666B-2.666B3.0003662.96381.33Bمستجدرانيا نبيل عبدهللا عبد املالك2041

-C+2.333C+2.333C-1.666B3.000B-2.666B3.000B3.000B+3.333B-2.6663462.66676.89Bمستجدرضوي رضا امحد مدبويل عبداجمليد2042

C2.000B+3.333C+2.333A-3.666B+3.333B3.000B-2.666B+3.333B+3.3333683.00081.78Bمستجدرقيه حسن شعبان امحد حسني2043

+C2.000B-2.666B3.000B-2.666C-1.666B3.000C2.000B3.000C+2.3333352.48174.44Cمستجدران حسام متويل مخيس شعالن2044

D+1.333C2.000C+2.333C+2.333C2.000C+2.333C+2.333C+2.333C-1.6663062.07468.00Cمستجدروان عزالدين فهمي حممد عبدالسالم2045

+B-2.666C-1.666C-1.666B3.000C+2.333B-2.666C2.000B-2.666B-2.6663292.37073.11Cمستجدروضة امين عزت عطا هللا2046

-C+2.333C2.000B3.000B+3.333B-2.666B3.000A4.000C+2.333B3.0003592.85279.78Bمستجدريهام حسين امحد عارف2047

-B-2.666C2.000C+2.333B3.000C+2.333B3.000B3.000C+2.333B+3.3333472.66677.11Bمستجدريهام حممود عبدالعزيز خاطر2048

-B-2.666B-2.666B-2.666A-3.666B-2.666B3.000C+2.333B3.000B-2.6663612.81480.22Bمستجدزينه اكرم حممد عبداحلكيم ابوعالم2049

+C+2.333C+2.333C+2.333B-2.666B-2.666B-2.666C+2.333D1.000B+3.3333292.40773.11Cمستجدساره امحد حممد امحد العجيلي2050

هنى حممود زارع. م/ هند إبراهيم عبدالرسول . د
قائم بعمل عميد الكلية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبرئيس الكنرتولعضو الكنرتول

مسية طه مجيل. د.أجنات عبد الغين إبراهيم البكاتوشي. د.أرشا حممود حسني. د
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نظام الساعات المعتمدة  - 2018/2017فصل الخريف للعام الجامعي 
روجعت من حيث القيد والسداد
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-C+2.333C+2.333C+2.333A4.000B+3.333B3.000A-3.666B3.000B-2.6663712.96382.44Bمستجدساره مجال حممد معوض امحد2051

C2.000C+2.333C2.000B-2.666C2.000B3.000F0B-2.666C+2.3333152.11170.00Cمستجدساره عماد نظري روفائيل جاد الكرمي2052

C-1.666C+2.333C+2.333B+3.333C2.000C+2.333B-2.666F0B3.0003192.18570.89Cمستجدسحر حممد سعد سعد عبدربه2053

+C+2.333C+2.333C+2.333B+3.333B-2.666B3.000C+2.333C+2.333C+2.3333422.55576.00Cمستجدسلسبيل طه عبدالعاطي طه الديب2054

+C+2.333B-2.666C+2.333C+2.333C+2.333C+2.333C+2.333B+3.333B3.0003402.55575.56Cمستجدسلمي عبدالوهاب قطب حممد ابوطري2055

-C2.000A-3.666B-2.666B3.000B-2.666B3.000C+2.333B+3.333B3.0003562.85279.11Bمستجدسلمي جمدي حممد عبدالرمحن ابوشوارب2056

-C+2.333B3.000B3.000B+3.333B3.000B3.000B+3.333B3.000B-2.6663702.96382.22Bمستجدسلمي حممد امحد حممد ابوبكر2057

+C-1.666B-2.666B3.000C+2.333B-2.666B3.000B3.000C+2.333C+2.3333392.55575.33Cمستجدمسيه حممد السيد صديق الشافعي2058

+D+1.333C2.000B-2.666B+3.333B3.000B-2.666B+3.333B3.000C+2.3333472.62977.11Cمستجدسندس امحد عبدالستار ابراهيم املرشدي2059

C2.000B3.000B+3.333B3.000B-2.666B3.000A-3.666B+3.333B3.0003703.00082.22Bمستجدسندس حممد حممود حممد عبدالعاطي2060

+C+2.333B-2.666B3.000B3.000B-2.666C2.000B3.000D+1.333C+2.3333332.48174.00Cمستجدسهيله مصطفي عبدالعزيز سليمان مصطفي2061

-B-2.666C-1.666B3.000B+3.333B-2.666B3.000B3.000B3.000C+2.3333532.74078.44Bمستجدسهيله منري حممود عثمان سليمان2062

+C-1.666B3.000C2.000C+2.333B-2.666B+3.333C+2.333B+3.333B-2.6663402.59275.56Cمستجدشاهنده امحد عبدالرسول مصطفي2063

-C+2.333B+3.333B3.000B3.000B-2.666C+2.333A-3.666D1.000B-2.6663482.66677.33Bمستجدشاهيناز حممد عبدالرمحن عبداجمليد االسكندراين2064

+C-1.666C2.000C+2.333B3.000B3.000C+2.333B3.000B-2.666C+2.3333332.48174.00Cمستجدشهد حممد حممود بدير مرسي2065

-B-2.666C-1.666C+2.333B3.000B3.000B3.000A-3.666B+3.333B-2.6663542.81478.67Bمستجدشريي جرجس مرقص مينا شحاته2066

-C+2.333B3.000C+2.333B3.000B-2.666B-2.666B-2.666B3.000B-2.6663482.70377.33Bمستجدعائشه عبدالفتاح ابراهيم عبداجمليد حسن2067

+C+2.333C2.000B-2.666B+3.333C+2.333B3.000C+2.333B3.000C-1.6663372.51874.89Cمستجدعال شعراوي حسن حممد2068

-B-2.666C+2.333C+2.333B3.000B-2.666C+2.333B-2.666B3.000B3.0003442.66676.44Bمستجدعلياء جمدي شفيق السباعي2069

+C+2.333B3.000C+2.333B3.000B-2.666B3.000C-1.666D1.000B3.0003342.44474.22Cمستجدعلياء حممد رجب حامد ابراهيم2070

C-1.666C2.000C+2.333C+2.333C+2.333C+2.333C+2.333B3.000C+2.3333222.29671.56Cمستجدغاده السيد حممد حممد ابراهيم2071

F0C2.000B-2.666C+2.333B+3.333C+2.333B3.000B3.000C-1.6663222.25971.56Cمستجدغاده حلمي حممد عبدالرازق خليفه2072

C2.000B-2.666C2.000C+2.333C2.000C+2.333B-2.666C2.000C+2.3333212.25971.33Cمستجدفاطمه الزهراء مراد صفوت عبدالعزيز البيومي2073

C-1.666C2.000C+2.333C+2.333C+2.333B+3.333B3.000D1.000C+2.3333192.25970.89Cمستجدفاطمه هبي الدين امحد حممود عبدالواحد2074

+C+2.333C2.000B-2.666B3.000C-1.666C+2.333B3.000B-2.666C+2.3333302.44473.33Cمستجدكارين هبجت عزيز متياس2075

هنى حممود زارع. م/ هند إبراهيم عبدالرسول . د
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبرئيس الكنرتولعضو الكنرتول

مسية طه مجيل. د.أ جنات عبد الغين إبراهيم البكاتوشي. د.أرشا حممود حسني. د
قائم بعمل عميد الكلية

3 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  2/23/2018ناريخ الطبع 
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"لبرنامج اعداد أخصائي التدخل المبكر" كشف نتيجة إمتحان المستوى الثاني 

نظام الساعات المعتمدة  - 2018/2017فصل الخريف للعام الجامعي 
روجعت من حيث القيد والسداد

منهج االنشطة 

لذوى 

االحتياجات 

 2- الخاصة 

ساعات

األلعاب التربوية 

لذوى 

األحتياجات 

 2- الخاصة 

ساعات

برامج التربية 

الوالدية لذوى 

األحتياجات 

 2- الخاصة 

ساعات

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التربية البيئية 

لذوى 

األحتياجات 

 2- الخاصة 

ساعات

المعدل الفصلي
إســـم الطالب

لة
حا

ال

تنمية مهارات 

 2- التفكير 

ساعات

الثقافة الرياضية 

 ساعات2- 

األسس التربوية 

للتعليم المصغر 

لذوي االحتياجات 

 ساعات2- الخاصة 

قصص وحكايات 

 2- االطفال 

ساعات

مدخل لسيكولوجية 

ذوى األحتياجات 

 ساعات2- الخاصة 

+C+2.333C-1.666B-2.666B+3.333B3.000B-2.666B+3.333D+1.333C+2.3333362.51874.67Cمستجدمرمي امين حممد عبداملنعم الربهامي2076

-C-1.666C2.000B3.000A-3.666B3.000B3.000B-2.666B+3.333B-2.6663492.77777.56Bمستجدمرمي رجب رمضان السيد رمضان2077

+C-1.666C+2.333C+2.333C+2.333C+2.333B3.000C+2.333C+2.333C+2.3333252.33372.22Cمستجدمرمي زكراي حممد جاد2078

-C-1.666C+2.333C+2.333B+3.333B-2.666B3.000B+3.333B3.000B-2.6663502.70377.78Bمستجدمرمي سامح عبدالسيد علي حممد مجعه2079

-C+2.333C-1.666D1.000B3.000C+2.333C+2.333C+2.333F0F02931.66665.11Cمستجدمرمي طارق حممد نصر حممد2080

+C2.000B3.000C2.000C+2.333B3.000B-2.666C+2.333B-2.666B-2.6663372.51874.89Cمستجدمنه هللا سعد نصر موسي اجلمل2081

+C2.000C-1.666C+2.333A-3.666B-2.666B3.000D+1.333B3.000B3.0003322.51873.78Cمستجدمنه هللا صربي حممود الفيل2082

-B3.000C2.000C+2.333A-3.666B+3.333B3.000A-3.666B3.000B-2.6663642.96380.89Bمستجدمنه هللا حممد مسعان عبدهللا انصف2083

+C-1.666B-2.666C-1.666B+3.333B-2.666B3.000B3.000B3.000B-2.6663392.62975.33Cمستجدمنه هللا حممود حممد ابوزيد2084

-C2.000C2.000C+2.333B+3.333C+2.333B3.000B+3.333B3.000B-2.6663462.66676.89Bمستجدمونيكا كامل نسيم كامل2085

-B3.000C-1.666C+2.333B3.000B3.000B-2.666B3.000B3.000B-2.6663452.70376.67Bمستجدميار خالد حممود حممود عمار2086

+C+2.333C+2.333C+2.333B3.000C+2.333B-2.666B+3.333B-2.666C2.0003392.55575.33Cمستجدميار هشام عبدالعزيز علي شعبان2087

+C2.000B3.000C+2.333B+3.333C+2.333B-2.666B-2.666B3.000C+2.3333412.62975.78Cمستجدمرياي مصطفي كامل عبداحلميد متراز2088

+C+2.333B-2.666C+2.333B3.000C2.000C+2.333B-2.666B-2.666C+2.3333352.48174.44Cمستجدمريان حسام مصطفي مصطفي خبيت2089

+C+2.333C+2.333C+2.333B+3.333B-2.666B-2.666C+2.333B3.000B-2.6663402.62975.56Cمستجدمريان رؤف وليم ميخائيل فرج2090

B3.000B+3.333B3.000B+3.333B3.000B3.000B+3.333B3.000B3.0003763.11183.56Bمستجدمريان حممد فرغلي علي حممد2091

-C+2.333C2.000C+2.333B3.000B3.000B3.000A-3.666B3.000B-2.6663502.77877.78Bمستجدميسره سامي حممد حممد جوجو2092

B+3.333B+3.333B3.000A-3.666B3.000B3.000A-3.666B-2.666B3.0003803.18584.44Bمستجدجناة حممد شوقي امحد ابوالنجا2093

B3.000B+3.333B3.000A-3.666C+2.333B-2.666A-3.666B-2.666B3.0003703.03782.22Bمستجدندا عبدهللا عبدالستار علي جرب2094

-C+2.333C+2.333B-2.666B+3.333B3.000B-2.666B3.000B3.000B-2.6663552.77778.89Bمستجدندي ابراهيم السيد عيد2095

-C-1.666C+2.333C+2.333B3.000B3.000B3.000A-3.666B3.000B3.0003502.77877.78Bمستجدندي ابراهيم خليفه علي امحد2096

-C2.000B3.000B-2.666B-2.666B3.000B+3.333C+2.333B-2.666B-2.6663452.70376.67Bمستجدنرمني شعبان حممد عبدالراضي2097

-C2.000B-2.666C+2.333B+3.333C+2.333B-2.666B+3.333B-2.666B-2.6663492.66677.56Bمستجدنسرين عبدالباسط بدير عبدالباسط حممد2098

+C+2.333C2.000C+2.333B3.000C+2.333C+2.333B-2.666B+3.333C-1.6663282.44472.89Cمستجدهنال طارق ابراهيم ابراهيم مصطفي2099

C-1.666C2.000C-1.666B+3.333C+2.333C+2.333C2.000C+2.333C+2.3333202.22271.11Cمستجدنور طارق توفيق حممد فهمي2100

هنى حممود زارع. م/ هند إبراهيم عبدالرسول . د
قائم بعمل عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالبرئيس الكنرتولعضو الكنرتول

مسية طه مجيل. د.أجنات عبد الغين إبراهيم البكاتوشي. د.أرشا حممود حسني. د

4 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  2/23/2018ناريخ الطبع 
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"لبرنامج اعداد أخصائي التدخل المبكر" كشف نتيجة إمتحان المستوى الثاني 

نظام الساعات المعتمدة  - 2018/2017فصل الخريف للعام الجامعي 
روجعت من حيث القيد والسداد

منهج االنشطة 

لذوى 

االحتياجات 

 2- الخاصة 

ساعات

األلعاب التربوية 

لذوى 

األحتياجات 

 2- الخاصة 

ساعات

برامج التربية 

الوالدية لذوى 

األحتياجات 

 2- الخاصة 

ساعات

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التربية البيئية 

لذوى 

األحتياجات 

 2- الخاصة 

ساعات

المعدل الفصلي
إســـم الطالب

لة
حا

ال

تنمية مهارات 

 2- التفكير 

ساعات

الثقافة الرياضية 

 ساعات2- 

األسس التربوية 

للتعليم المصغر 

لذوي االحتياجات 

 ساعات2- الخاصة 

قصص وحكايات 

 2- االطفال 

ساعات

مدخل لسيكولوجية 

ذوى األحتياجات 

 ساعات2- الخاصة 

-C+2.333C+2.333C+2.333B-2.666C+2.333B3.000A-3.666B+3.333B-2.6663492.74077.56Bمستجدنوران مجال حسن حممد الفخراين2101

+C-1.666C2.000C+2.333B3.000C+2.333B3.000B3.000B-2.666B3.0003372.55574.89Cمستجدنورهان حييي فتح هللا مصطفي2102

-B3.000C+2.333B-2.666B+3.333B-2.666B3.000B+3.333B-2.666B-2.6663572.85179.33Bمستجدهاجر سعيد سليمان الطايفي حممد2103

-C-1.666C+2.333C+2.333B-2.666B3.000B+3.333B+3.333B-2.666B-2.6663482.66677.33Bمستجدهبه امحد حسين امحد ابراهيم2104

-C+2.333B+3.333B-2.666B3.000B3.000B+3.333B-2.666B-2.666C+2.3333562.81479.11Bمستجدهبه فؤاد ابراهيم فؤاد خليل2105

+C2.000C-1.666C+2.333B-2.666C+2.333B3.000C+2.333B-2.666B-2.6663342.40774.22Cمستجدهند عوض عبدالكرمي عوض مصطفي2106

-B-2.666C+2.333B-2.666A4.000B-2.666B-2.666B3.000B-2.666B-2.6663542.81478.67Bمستجدايره حممد عبدالرازق علي2107

-B-2.666C+2.333C+2.333B3.000B3.000B3.000B-2.666B-2.666B-2.6663522.70378.22Bمستجدايمسني مصطفي حسني حممد احللو2108

+C-1.666C+2.333C2.000B-2.666C+2.333C+2.333C+2.333B-2.666B-2.6663272.33372.67Cمستجدايمسني حممد صبحي يوسف سعد2109

-C+2.333C-1.666B-2.666B+3.333B-2.666B3.000B+3.333B-2.666B-2.6663462.70376.89Bمستجديوستينا وهيب زكي عبداملالك2110

هنى حممود زارع. م/ هند إبراهيم عبدالرسول . د
قائم بعمل عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالبرئيس الكنرتولعضو الكنرتول

مسية طه مجيل. د.أجنات عبد الغين إبراهيم البكاتوشي. د.أرشا حممود حسني. د

5 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  2/23/2018ناريخ الطبع 


