
 (21) جلــنة رقــم

   الثالث(  الدور 023) فصلالمكان:      التعليمية دارةوالتربية المقارنة واإلأصول التربية الدبلوم: الخاصة  

 ( المادة : )                                     ( 22عدد الطالب )     

 م1311 التاريخ:         /         /     

 التوقيع املقرر االختياري االسم رقم اجللوس

  التربية المقارنة والتربية الدولية اهيرج هيخائيل عسهٔ 5001

  التربية المقارنة والتربية الدولية اًْار علٔ الطيذ علٔ 5002

  التربية المقارنة والتربية الدولية ايوي ايْب تخيد ًخلَ 5003

  التربية المقارنة والتربية الدولية عثذالذويذ ادوذدلْذِن ادوذ  5004

  التربية المقارنة والتربية الدولية دوادٍ عثذالردين هِراى عثذالٌعين 5005

  التربية المقارنة والتربية الدولية عورّ هذوْد عثذالوطلة ادوذ 5006

  الدوليةالتربية المقارنة والتربية  كيرلص عطيح هللا عجايثٔ اًذراّش 5007

  التربية المقارنة والتربية الدولية دمحم عثاش ادوذ اتْزيذ   5008

  التربية المقارنة والتربية الدولية مصطفى حممود راغب دمحم 5009

  التربية المقارنة والتربية الدولية ابوعمره جربيل على ابراهيم 5010

  والتربية الدوليةالتربية المقارنة  ادوذ عثذالعال خلف عثذالعال 5011

  التربية المقارنة والتربية الدولية ادوذ دمحم ادوذ ادوذ يْضف 5012

  التربية المقارنة والتربية الدولية اضاهَ ادوذ صذقٔ دمحم 5013

  التربية المقارنة والتربية الدولية اضاهَ دمحم هذوْد عثذالعاطٔ 5014

  المقارنة والتربية الدوليةالتربية  اسراء السيد صابر اهلم 5015

 

 

 

 

 

 

 

 حضور غياب العدد
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 (20) جلــنة رقــم

   الثالث(  الدور 032) فصلالمكان:      التعليمية ةوالتربية المقارنة وإال دارأصول التربية الدبلوم: الخاصة  

 ( المادة : )                                     ( 22عدد الطالب )     

 م1311 التاريخ:         /         /     

 التوقيع املقرر االختياري االسم رقم اجللوس

  التربية المقارنة والتربية الدولية اسراء رجب صربه امساعيل 5016

  التربية المقارنة والتربية الدولية اشراق الجويل عثذالعال غاًن 5017

  المقارنة والتربية الدوليةالتربية  اهيرٍ تركاخ الطيذ عثذالردين 5018

  التربية المقارنة والتربية الدولية اياخ خضرٓ دافظ فاضل 5019

  التربية المقارنة والتربية الدولية ذغريذ ادوذ هُْْب ضليواى 5020

  التربية المقارنة والتربية الدولية حازم دمحم سعد الدين امحد 5021

  المقارنة والتربية الدوليةالتربية  زيٌة دطيي هذوْد ادوذ 5022

  التربية المقارنة والتربية الدولية ضارٍ هذوْد ادوذ هذوْد دمحم 5023

  التربية المقارنة والتربية الدولية ضاهيَ عثذهللا شاكر دطاًيي 5024

  التربية المقارنة والتربية الدولية شريي رجة قذرٓ علٔ  5025

  المقارنة والتربية الدوليةالتربية  صاتر جاد الرب هذوْد 5026

  التربية المقارنة والتربية الدولية صفاء هذوْد عثذالثاضظ 5027

  التربية المقارنة والتربية الدولية عثيرفراج عطاهللا ضلين 5028

  التربية المقارنة والتربية الدولية علٔ الطيذ دمحم عثواى 5029

  والتربية الدوليةالتربية المقارنة  علٔ دمحم اهيي علٔ 5030

  

 حضور غياب العدد

22   



 

 (21) جلــنة رقــم

   الثالث(  الدور 030) فصلالمكان:      التعليمية ةوالتربية المقارنة وإال دارأصول التربية الدبلوم: الخاصة  

 ( المادة : )                                     ( 22عدد الطالب )     

  م1311 التاريخ:         /         /     

 حضور غياب العدد

22   

 التوقيع املقرر االختياري االسم رقم اجللوس

  التربية المقارنة والتربية الدولية فاذي اتْالذُة جاتر هذوْد 5031

  التربية المقارنة والتربية الدولية فاذي جاتر خلف اضواعيل 5032

  التربية المقارنة والتربية الدولية دمحم خلف ادوذ صالخ 5033

  المقارنة والتربية الدوليةالتربية  دمحم هذوْد ادوذ هذوْد 5034

  التربية المقارنة والتربية الدولية هذوْد ادوذ عثذالردين ادوذ 5035

  التربية المقارنة والتربية الدولية هذوْد العرياى علٔ دمحم 5036

  التربية المقارنة والتربية الدولية هٌَ هللا دمحم جالل 5037

  التربية المقارنة والتربية الدولية هْضي ضليواى عثذالعسيس ضليواى  5038

  التربية المقارنة والتربية الدولية ًجالء الطيذ داهذ هذوْد 5039

  التربية المقارنة والتربية الدولية جنالء عبدالرمحن دمحم عزالدين 5040

  التربية المقارنة والتربية الدولية نفيسه السيد حسن دمحم 5041

  التربية المقارنة والتربية الدولية عثذالالٍُاجر القذرٓ  5042

  التربية المقارنة والتربية الدولية ُالَ دمحم الجالص ادوذ 5043

  التربية المقارنة والتربية الدولية ُذٓ الطيذ عثذالردوي عثذاللطيف 5044

  التربية المقارنة والتربية الدولية ُذٓ عثذالِادٓ عثاش ذوام 5045



 

 (22) جلــنة رقــم

   الثالث( الدور 033 -033) فصلالمكان:      التعليمية ةوالتربية المقارنة وإال دارأصول التربية الدبلوم: الخاصة          

 ( المادة : )                                     ( 22عدد الطالب )     

 م1311 التاريخ:         /         /     

 

 حضور غياب العدد

22   

 التوقيع املقرر االختياري االسم رقم اجللوس

  التربية المقارنة والتربية الدولية ُشام ادوذ دمحم دمحم 5046

  التربية المقارنة والتربية الدولية ُشام عثذالفراح دمحم 5047

  التربية المقارنة والتربية الدولية ُوص هذوْد دطيي 5048

  التربية المقارنة والتربية الدولية ٌُاء ضليواى داهذ ادوذ 5049

  التربية المقارنة والتربية الدولية دمحمٌُاء دمحم ادوذ  5050

  التربية المقارنة والتربية الدولية ّائل صالح عثذالالٍ ادوذ 5051

  التربية المقارنة والتربية الدولية وفاء على عبدالسالم امحد 5052

  التربية المقارنة والتربية الدولية ّالء عْض عثذالذلين دمحم 5053

  التربية المقارنة والتربية الدولية عثاش ّالء هذوْد كاهل 5054

  التربية المقارنة والتربية الدولية ّليذ جوال الطيذ دمحم 5055

  التربية المقارنة والتربية الدولية يارا تركاخ زغلْل تغذادٓ 5056


