
1من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

ناجحناجحليس لديهناجحناجحناجحناجحناجحناجحابتسام حسن السيد سيد أحمد10201

ناجحناجحليس لديهناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحلم يرسلناجحناجحناجحناجحابراهيم عربي سيد محمد عزب10202

ناجحناجحناجحناجحلم يرسلناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأحمد السيد عبد العليم أحمد10203

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأحمد السيد عليوة محمود10204

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأحمد عبد المنعم عبد العزيز10205

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأحمد عصمت بسيوني ابراهيم10206

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأحمد مجدي عبد الفتاح موسي10207

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأحمد مصطفي شوقي محمد10208

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



2من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأحمد نصر صبحي عبد الشكور10209

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحالشيماء أحمد محمد السيد طاهر10210

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحالشيماء مصطفي أمين علي10211

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحألهام علي عبد الحكم10212

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاآلء حسام الدين فوزي محمود10213

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحلم ترسلناجحلم يرسل سناجحناجحلم يرسلناجحلم يرسلاآلء حمدي عبد اهللا محمد اغا10214

ناجحلم ترسلناجحلم يرسل سناجحناجحلم يرسلناجحلم يرسل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاآلء محمد رضا عبد العليم تهامي10215

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء ابراهيم أحمد السيد الجندي10216

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



3من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحلم يرسلناجحناجحناجحاسراء ابراهيم عبد العظيم السيد10217

ناجحناجحناجحناجحناجحلم يرسلناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء السيد عبد الرشيد سالم10218

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء حمدي محمدي محمد10219

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء عاطف سعيد السيد شامة10220

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء مجدي أحمد مرسي حسين10221

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء محسن السيد محمود10222

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء محمد محمد أحمد10223

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء هيثم عبد الرازق نبهان10224

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



4من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء ابراهيم الدسوقي السيد10225

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء أحمد محمد ابراهيم10226

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء أمين محمد رشاد10227

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء ايمن عبد العزيز مراد10228

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء جمال عبد المجيد السيد10229

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء حسين عبد الشافي السيد10230

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء سعيد محمد أحمد أحمد10231

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء صبحي كامل عيد القزم10232

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



5من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء فايز عبد القادر عبد اهللا10233

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء نصر السيد محمد شاطية10234

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأشرف حمدي عبد المنعم محمد10235

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأماني عزت محمد عبد العزيز10236

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاماني محمد جابر علي عبد الحكم10237

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأمل سامي مصطفي عبد المقصود10238

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأمنية أيمن رشدي مصطفي10239

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأميرة سعيد يوسف عبد النبي10240

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد
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         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأميرة عالء الدين أحمد غنيمي10241

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحلم ترسلناجحلم يرسل سلم يرسللم يرسللم يرسللم ترسللم يرسلأميرة عيد أبو الفتوح عبد اهللا10242

ناجحلم ترسلناجحلم يرسل سلم يرسللم يرسللم يرسللم ترسللم يرسل

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأميرة فؤاد عبد الحميد جودة10243

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأميرة يسين حسيني أحمد10244

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأميرة منير شاكر شعبان10245

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأمينة أحمد عبد الرحمن عبد العال10246

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأمينة خالد أحمد خيري محمود10247

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأمينة محمود محمود عابدين10248

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد
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نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحانتصار محمد السيد شلبي10249

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحانجي موسي سليمان موسي10250

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحانطونيوس أمير برسوم عطا اهللا10251

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحأنوار عبد الرحمن حسين محمد10252

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآيات عبد الخالق شوقي عبد الخالق10253

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية ابراهيم أحمد السيد10254

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية أحمد عبد اللطيف عبد الغفار10255

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية أشرف فاروق عراقي العتر10256

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



8من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية ايهاب علي ابراهيم10257

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبآية جمال مدبولي اسماعيل10258

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسب

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية حسن محمد عبد المعطي10259

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية صالح أحمد عبد الخالق10260

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية عادل حسن حسانين10261

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية عبد العاطي السيد عبد الرحمن10262

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية عبد النبي محمد خالد10263

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية محمد السيد محمد ابراهيم10264

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



9من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية مسعد السيد أحمد شحاتة10265

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحآية موسي صبري محروس10266

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان أحمد حافظ أحمد قمر10267

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان شريف عبد الفتاح النحاس10268

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان عبد الرؤوف محمد محمد10269

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان عبد السميع محمد هنداوي10270

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان عبد الوهاب عبد العظيم محمد10271

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان عبد العظيم فتحي الحاج10272

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



10من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان محمود السيد العيسوي10273

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايناس بدر الدين علي عبد العليم10274

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايناس جوهر أحمد حسين10275

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايناس عصام أبو زيد عبد الواحد10276

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبدر ابراهيم علي سيد10277

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسمة السيد حسين السيد محمد10278

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسمة الطوخي عبد النعيم الطوخي10279

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسمة سعد عبد المجيد سالم10280

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



11من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسمة صالح محمود حسيني10281

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسنت عمر ابراهيم خالد10282

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحتسنيم سامي فتحي حسن10283

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحتقي عادل علي محمد10284

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحتقي عبد الخالق طاهر أحمد10285

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجهاد أشرف عبد الخالق شحاتة10286

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجهاد رضا عبد الشكور محمد10287

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحلم ترسللم ترسللم يرسللم يرسللم يرسللم يرسللم ترسللم يرسلجهاد ياسر فتحي ابراهيم متولي10288

ناجحلم ترسللم ترسللم يرسللم يرسللم يرسللم يرسللم ترسللم يرسل

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



12من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجوليا بطرس مرقص فارس كرام10289

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحلم ترسلناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيهان عبد السالم أحمد محمد10290

ناجحلم ترسلناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححسام بكر محمد أحمد حسن10291

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححمزة حسام السيد عبد الهادي10292

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

غيابناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحخزنة معضد مشعان زعار رويشد10293

غيابناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحداليا ابراهيم الشافعي10294

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدعاء رضوان سالمة محمد10295

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

10296
دعاء سمير عبد النبي محمود 

شريف
ناجحناجحليس لديهناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحليس لديهناجحناجحناجحناجحناجحناجح

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



13من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدعاء عادل محمد مرعي10297

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحلم يرسلناجحناجحناجحناجحدنيا رجب عطية محمد نافع10298

ناجحناجحناجحناجحلم يرسلناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدنيا زغلول أحمد ابراهيم النحاس10299

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلم ترسلناجحدنيا هشام محمد سالمة10300

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلم ترسلناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدينا أحمد صبحي أحمد سالمة10301

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدينا أحمد محمد محمد شلبي10302

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدينا ياسر السيد عبد اهللا والي10303

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرانيا طارق حسن عواد10304

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



14من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرانيا محمد أحمد محمد10305

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرباب محمد ابراهيم أحمد الديب10306

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرحاب حسن عبد الهادي ابراهيم10307

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرحاب رمضان مصطفي عبد الرازق10308

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرحاب محمد عبد السالم محمد10309

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرشا ابراهيم حسب النبي مصطفي10310

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرغدة ايهاب محمود الحسيني10311

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرنا رجب حسنين عبد السميع10312

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



15من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرانا محمد السيد محمد الشرقاوي10313

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحروان مجدي أحمد السعيد10314

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحريهام هشام عبده سالمة علي10315

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحلم يرسل طناجحناجحلم يرسلناجحناجحزينب رمضان سيد أحمد منصور10316

ناجحناجحناجحلم يرسل طناجحناجحلم يرسلناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحزينب طارق محمد خضر علي10317

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسارة الدسوقي أمين عطية شقران10318

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسارة حامد محمد مسعود سيد10319

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسارة حمدي شحات السيد10320

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



16من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسارة سمير محمود مصطفي10321

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسارة عبد الرؤوف الحسيني حلفاوي10322

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسارة محمد السيد علي10323

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسارة مصطفي عبد الحافظ مصطفي10324

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسليمان أشرف عبد النعيم سليمان10325

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسميحة خالد جالل محمد الصافوري10326

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسمير خالد عبد المنعم عبد الوهاب10327

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحالسيد عربي سيد محمد10328

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



17من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

غيابناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسامية مرزدق مضحي الغريب10329

غيلبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحلم يرسل طناجحناجحناجحناجحناجحشاهيناز جمال سعد محمد10330

ناجحناجحناجحلم يرسل طناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشروق عبد الكريم أحمد محمد خليل10331

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشروق عبد اهللا عبد العزيز موسي10332

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشرين رضا سيد أحمد ابراهيم10333

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء ابراهيم أحمد سيد أحمد10334

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء أمين سعيد أمين بربش10335

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء السيد محمد نصير10336

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



18من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء حمدي مختار السيد10337

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء عبد اللطيف اسماعيل عامر10338

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء فاضل عبد الحميد خطاب10339

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء ناصر صبحي ابراهيم10340

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحليس لديهناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء نشأت رجب محروس10341

ناجحناجحليس لديهناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحصابرين سيد حسن علي محمد10342

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

10343
عبد السالم صبري عبد السالم جاد 

اهللا
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

10344
عبد الحميد محمود عبد الحميد 

البالط
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعبد اهللا محمد عبد اهللا بندق10345

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



19من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعبير عامر عبد الفتاح عبد الحميد10346

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعبير هاشم عبد السميع محمد10347

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعزة محمد أبو الخير أحمد10348

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعكاشة يسري عكاشة عكاشة10349

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعالء الدين طارق ابراهيم بيومي10350

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعلياء فريد محمد أمين خطاب10351

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعماد هشام عبد المقصود أحمد10352

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعمر سالم سعيد سالم حبيب10353

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعمر نادي حسين10354

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمة الزهراء محمد حسن أحمد10355

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمة صالح عبد الفتاح محمد10356

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمة طارق مغاوري ابراهيم10357

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



20من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمة عبد النبي ماهر مهدي10358

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمة علي عزت علي نور الدين10359

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفريدة ابراهيم أحمد علي عيسوي10360

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفيبي عادل مسيحة فهمي مسيحة10361

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحكريم مبارك شعبان يحيي10362

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحكريمة محمد عطية10363

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحماري ساري ناجي مهني10364

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد أحمد محمد عبد الفتاح10365

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد أشرف أحمد محمد10366

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد حسن سعد الدين عبد اهللا10367

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد خيري عامر سليمان10368

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد رأفت جمعة عبد الفتاح10369

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد
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         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد شوقي جابر ابراهيم10370

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحلم يرسلناجحناجحناجحناجحمحمد عبد الصادق أبو الفتوح10371

ناجحناجحناجحناجحلم يرسلناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد عبد اهللا محمد محمد حسن10372

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد عبد الناصر ابراهيم دسوقي10373

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد مجدي عبد المنعم عبد الحميد10374

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمدي محمد حامدي عبد الخالق10375

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمود أحمد ابراهيم المرزوقي10376

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمود رضا شفيق محمد10377

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحميرنا يوسف كيرلس يوسف10378

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمروة محمد محمد ابراهيم10379

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمروة نصر ابراهيم أحمد عرابي10380

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد
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         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمروة يوسف عبده أحمد رزق10381

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمريم صالح عبد السيد جلديوس10382

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمريم ناجح جاد الرب بستان10383

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمصطفي صالح مصطفي هنداوي10384

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمصطفي محمد علي عويضة10385

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمصطفي نبيل عبد الظاهر10386

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنار مجدي خضر نصار يوسف10387

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنار ممدوح محمود ابراهيم10388

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنة اهللا جودة عبد الفضيل10389

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمني سيد حنفي سيد شعراوي10390

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمي عاطف أحمد مهدي مسعود10391

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمي عبد العزيز حامد محمد جمعة10392

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد
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         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمي ناصر عبد السالم عبد المقصود10393

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنادية أحمد محمد حمود10394

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنادية سامح عبد التواب عبد الوهاب10395

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندا خالد عباس عبد الحميد حبيش10396

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندا محمد عبد الفتاح أحمد حبشي10397

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنفين محمد حسن أحمد10398

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنهال عادل سعيد رمضان10399

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنور عبد الواحد فوزي عبد الواحد10400

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورا كمال عبد الفتاح عبد الحليم10401

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنوران مصطفي متولي ابراهيم10402

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورهان أحمد محمد منصور10403

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد
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         شعبة التاريخ            
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     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورهان أسامة عبد الستار محمد10404

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلم ترسلناجحنورهان حمدي فتحي عبد السميع10405

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلم ترسلناجح

ناجحناجحناجحناجحلم يرسلناجحناجحناجحناجحنورهان سامح اسماعيل حامد10406

ناجحناجحناجحناجحلم يرسلناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورهان عبد المجيد علي عبد المجيد10407

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورهان ناصر السيد سالمة10408

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهبة شعبان عمر عبد العزيز شعالن10409

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

10410
هبة عبد الحميد عبد العزيز عبد 

الحميد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاجر سمير صالح مجاهد10411

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاجر عادل السيد طة10412

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاجر ماهر فتحي تهامي محمد10413

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



25من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاجر محمد عبد السميع طه بيومي10414

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاجر محمد جودة محمد مجاهد10415

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهالة سمير عبد الجبار عبد الجواد10416

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهدي سعيد أحمد سليمان سراج10417

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهدير عبد الرسول عرفة عبد الباقي10418

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

10419
هدير عبد المنعم محمد ابراهيم 

عطية
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهدير عبد ربة ىمحمد حسن الصباغ10420

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهدير محمد توفيق علي الليثي10421

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهناء رفعت فكري حكيم10422

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهانم رضا محمد امام10423

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهند حامد علي عبد الجواد10424

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد



26من27    
              
         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهند محمد يسن10425

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحياسمين سامي أحمد أحمد10426

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحياسمين خالد عبد الفتاح ابراهيم10427

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحياسمين شعبان أحمد عبد العاطي10428

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحياسمين نعيم عبد اهللا ابراهيم10429

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحيوسف حسن السيد محمد السيد10430

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

143131117961431477068100ميار ممدوح عبد الهادي حسنين10431

ملجـجـمجـجـجـ جـم
ناجحناجحإعفاءناجحناجحناجحناجحناجحإعفاءاسراء مسعد سيد سليمان10432

ناجحناجحإعفاءناجحناجحناجحناجحناجحإعفاء

90909596901437169.598أحمد عاطف محمد السيد10441
ملجـجـلجـللل

9010095881001226069.595رنا سمير السيد محمود10442
مللللجـللل

95103958990155616560عهد فهد معتق العازمي10443
لللجـلجـللل

غلم يرسللم  يرسللم يرسللم يرسل لم يرسللم يرسللم ترسللم يرسلأحمد جمال ابراهيم10444

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد
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         شعبة التاريخ            

نتيجة الفصل الدرا االول

2020 /  2019

     جامعة بنها
بية   كلية ال

ول الفرقة الثالثة (عام)    كن

س
لو

ج
 ال

قم
ر

التدريب اسم الطالب
الميدا 

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

ي 150150150125150200100100100النهاية الك

9090907590120606060النهاية الصغري

سيكولوجية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة طرق 
تدريس ذوي 

بية  ال
وقضايا 

الع

جغرافيا 
الوطن العر 

م االسالمية

مقرر 
اختياري 
نصوص 
تاريخية 

االيوبي 
والمماليك

الفروق الفردية

العالقات 
ق  ب ال
والغرب  
العصور 

غلم يرسللم يرسللم يرسللم يرسللم يرسللم يرسللم يرسللم يرسل

وكيل شئون طلبه             
أ.د مجدي الشحات              
            
     عميد الكلية      
 أ.د ايمان عبد الحق

رئيس شعبه 
ويدا أنور د.
ول  رئيس كن
أ.د رضا توفيق

  رصد د. نجالء أحمد

 راجع أ.ريهام عبدالحميد


