جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطالب
كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2021/2020مستجد()1
م

رقم الجلوس

1

 14271ابانوب ٌوحنس سام خله

2

 14272ابرار ابراهٌم محمد االنوار عبد الفتاح

3

 14273ابراهٌم محمد احمد سٌد مصطفى

4

 14274ابراهٌم محمد صالح محمد

5

 14275احمد ابراهٌم احمد حسنٌن

6

 14276احمد السٌد محمود احمد الشرقاوى

7

 14277احمد حسن احمد عبد الحمٌد

8

 14278احمد خالد علٌوه السٌد

9

 14279احمد زكرٌا فتحى التهامى

10

 14280احمد زٌاد نور الدٌن سوٌلم

11

 14281احمد سامى عبد الفتاح السٌد

12

 14282احمد صالح الدٌن احمد محمد مرسى

13

 14283احمد عبد النبى احمد محمد نور الدٌن

14

 14284احمد محمد ابراهٌم محمود

15

 14285احمد محمد حسن سلٌمان

16

 14286اسراء احمد احمد بٌومى

17

 14287اسراء احمد عبد اللطٌف السٌد

18

 14288اسراء احمد على السٌد شاهٌن

19

 14289اسراء اشرف عبدالحمٌد

20

 14290اسراء السٌد بٌومى غرٌب

21

 14291اسراء امام محمد امام منسى

22

 14292اسراء بشٌر محمد شحاته

23

 14293اسراء جمال هاشم محمود

24

 14294اسراء جمٌل عبد المغنى عبد العزٌز

25

 14295اسراء جوده عبد الكرٌم عبد السمٌع
المختص

االسم

المراجع

مالحظات

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطالب
كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2021/2020مستجد()2
م

رقم الجلوس

االسم

26

 14296اسراء شعبان عبد الهادى

27

 14297اسراء عادل ٌوسف محمد

28

 14298اسراء عبد الستار محمود

29

 14299اسراء عبد الفتاح ابو سرٌع محمد

30

 14300اسراء محمد السٌد متولى بدر

31

 14301اسراء محمد عبد العزٌز محمد عفٌفى

32

 14302اسراء محمد مصطفى السٌد

33

 14303اسراء مصطفى عبد المعبود سالم

34

 14304اسماعٌل شعبان سعٌد حسن

35

 14305اسالم السٌد جودة محمود السٌد

36

 14306اسالم عبد الجلٌل عبدالجلٌل

37

 14307اسالم محمد فاروق مصطفى

38

 14308اسماء ابو حسٌن محمد محمد

39

 14309اسماء احمد فرج منصور

40

 14310اسماء خالد عبده عطٌه الجوهرى

41

 14311اسماء رفعت ابو الغٌط رزق

42

 14312اسماء رمضان منشاوى عبد السالم

43

 14313اسماء عبد هللا حسنى السٌد حمزة

44

 14314اسماء محمد عبد الغفار عبد الحمٌد

45

 14315اسماء محمود فؤاد محمد

46

 14316اسماء نبٌل حسٌنى عبد الفتاح

47

 14317اسماء نبٌل محمد ابوالنور

48

 14318اسماء نزٌه محمد زكى عبد الهادى

49

 14319اشرف عبدهللا محمد شعبان

50

 14320االء محمد عبد المنعم احمد ابراهٌم
المختص

المراجع

مالحظات

جفرافٌا العام الجدٌد ت1

طرق تدرٌس( )1ت1
رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطالب
كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة(اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2020/2021مستجد()3
م

رقم الجلوس

االسم

51

 14321االء منٌر الدسوقى بٌومى

52

 14322االء ٌاسر هاشم على الدٌن القال

53

 14323الزهراء احمد متولى محمد

54

 14324السٌد جمال السٌدعبد الحافظ

55

 14325السٌد محمد السٌد الشحات

56

 14326الشٌماء محمد محمود عبد الرحمن

57

 14327امال اشرف السٌد محمد خلف هللا

58

 14328امال ممدوح جالل بدر السٌد

59

 14329امانى رضا عبد المجٌد سٌد احمد

60

 14330امانى فتحى محمد احمد ابو الرٌش

61

 14331امانى محمد عبد العظٌم محمد احمد

62

 14332امانى هندى شدٌد عبد الفتاح

63

 14333امتٌثال فكرى احمد جبر سالم

64

 14334امل جمال ابراهٌم سٌد احمد

65

 14335امل طارق عبد المنعم عبد الحمٌد

66

 14336امل عبد العزٌز السٌد احمد الزنٌنى

67

 14337امل محمد عبد النبى قاسم

68

 14338امنٌة جمال حسن محمد الشعراوى

69

 14339امنٌة فوزى ابراهٌم احمد االصبح

70

 14340امٌرة ابراهٌم حسن طه الدسوقى

71

 14341امٌرة احمد عبد الحمٌد جاب هللا

72

 14342امٌرة احمد عٌسى عبد الفتاح ٌحٌى

73

 14343امٌرة السٌد حامد ٌوسف الشامى

74

 14344امٌرة السٌد عطاٌا السٌد

75

 14345امٌرة سامى احمد على مندور
المختص

المراجع

مالحظات

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطالب
كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2021/2020مستجد()4
م

رقم الجلوس

االسم

76

 14346امٌرة سعٌد محمود عمارة

77

 14347امٌرة عادل ابراهٌم محمد عوالى

78

 14348امٌرة عادل عبد الخالق هندي

79

 14349امٌرة ممدوح محمد الطوخى اسماعٌل

80

 14350امٌرة نادى شحاته فاكٌوس

81

 14351امٌمة خالد حسن محمد حامد

82

 14352انجً أحمد عبد الرحمن احمد محمد

83

 14353انجً فرج عبد العزٌزمحمد

84

 14354اهداء متولً جابر سالم

85

 14355اٌة ابراهٌم علً مرسً محمد

86

 14356اٌة السٌد محمد عفٌفً مصطفً

87

 14357اٌة أحمد شعبان عمارة

88

 14358اٌة جابر جمٌل سلٌمان

89

 14359اٌة جمال كامل ابراهٌم

90

 14360اٌة حسن حسن أحمد عرابً

91

 14361اٌة رمزي عبد هللا ابراهٌم

92

 14362أٌة فؤاد ٌوسف سعد

93

 14363اٌة شحتة عبد الرشٌد ابراهٌم

94

 14364اٌة صبحى زاهر احمد اغا

95

 14365اٌة طه أحمد محمد ابراهٌم الصٌاد

96

 14366اٌة عبد الفتاح عفٌفً عبد الفتاح

97

 14367اٌة محمد ابراهٌم مرسى

98

 14368اٌة محمد عبد العلٌم محمد أبو النصر

99

 14369اٌة محمد عبد اللطٌف سٌد احمد

100

 14370اٌة محمد محمود البهٌدي
المختص

المراجع

مالحظات

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطالب
كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2020/2021مستجد()5
م

رقم الجلوس

االسم

101

 14371اٌة مختار السٌد احمد حسن ٌاسٌن

102

 14372اٌة مختار محمد عوض هللا محمد

103

 14373اٌة هشام زكرٌا حسن

104

 14374اٌالرٌة ٌوسف فهمً سلٌمان

105

 14375اٌمان ابراهٌم عطا ابراهٌم السٌسً

106

 14376اٌمان احمد ابراهٌم محمود

107

 14377اٌمان السٌد ابراهٌم السٌد ندا

108

 14378اٌمان السٌد عبد الحمٌد ابراهٌم

109

 14379اٌمان امام محمود احمد

110

 14380اٌمان امٌن عبد هللا عٌش

111

 14381اٌمان جالل محمد محمود متولً

112

14382

113

 14383اٌمان سمٌر نعٌم اللمدانى

114

 14384اٌمان صابر السٌد على حسن

115

 14385اٌمان صبحى مهدى احمد صبٌح

116

 14386اٌمان عبد المنعم فرج عبد المنعم

117

 14387اٌمان عبدالناصر احمد

118

 14388اٌمان عٌسى عبده عبد الخالق سعد

119

 14389اٌمان مؤمن محمود مؤمن خاطر

120

 14390اٌمان ٌوسف عبد هللا محمد عبد الحمٌد

121

 14391اٌناس ابراهٌم عبد الحمٌد الحضرى

122

 14392اٌناس عبد الحمٌد متولى محمد العنانى

123

 14393اٌهاب حاتم على عبد النبى

124

 14394براء السٌد مدٌح مصطفى

125

 14395براء مجدى عبد الفتاح حسن بحٌرى
المختص

مالحظات

اٌمان سمٌر عبد الحمٌد صالح

المراجع

(جفرافٌا العام الجدٌد+فروق فردٌة)ت1

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطالب
كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2021/2020مستجد()6
م

االسم

رقم الجلوس

126

 14396بسمه سمٌر محمد جاد ابو زٌد

127

 14397بسنت احمد محمود مصطفى عامر

128

 14398بسنت محمد السٌد سعٌد السٌد

129

 14399بالل عز الدٌن صبحى حسٌن زاٌد

130

 14400تامر محمد المشهور محمود ٌونس

131

 14401تقى مسعد فتحى عبد الفتاح

132

 14402جهاد اٌمن رضوان محمود

133

 14403جهاد شحته عبد الباسط حسن

134

 14404جهاد عبد الرحمن محمد رضا

135

 14405جهاد ولٌد السٌد عبد العزٌز

136

 14406حسن طلعت جوده عبد العزٌز

137

 14407حسناء سعٌد عبد المنعم احمد مكى

138

 14408حسٌن مدحت حسٌن ابراهٌم

139

 14409خالدحسٌنى محمد جالل

140

 14410دالٌا احمد امٌن النادى عٌسوى

141

 14411دعاء محمد صالح خالد

142

 14412دٌنا حسانٌن محمد عبد الواحد

143

 14413دنٌا رافت احمد السٌد

144

 14414دنٌا ٌاسر صالح البشٌر احمد

145

 14415دٌنا أحمد عبد الحمٌد بخاطرة

146

 14416دٌنا عماد على محمدى شهاب

147

 14417دٌنا منٌر عبد الرازق جوده

148

 14418دٌنا ٌوسف على ٌوسف عبد الرحمن

149

 14419رانٌا فراج ناصف عوٌس محمد

150

 14420رانٌا محمد حسن محمد هٌكل
المختص

المراجع

مالحظات

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطالب
كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2021/2020مستجد()7
م

رقم الجلوس

االسم

151

 14421رانٌا نصر حسن منصور

152

 14422رضوى محمد على حسن رمضان

153

 14423رقٌة السٌد عبد الفتاح السٌد احمد

154

 14424رقٌة طلعت ابوالمعاطى البدوى

155

 14425رنا ابوحدٌد على اسماعٌل محمد

156

 14426رنا رضا عبداللة عبدالعزٌز

157

 14427رٌم ممدوح السٌد ٌسن

158

 14428رٌمون عادل كامل ابراهٌم

159

 14429رٌهام اشرف السٌد احمد عفٌفى

160

 14430رٌهام السٌد عبده على

161

 14431رٌهام سٌد صالح احمد

162

 14432رٌهام صابر على احمد

163

 14433رٌهام عزب ابراهٌم عزب ابراهٌم

164

 14434رٌهام ماهر فاروق عبد القادر

165

 14435رٌهام محمود سعٌد حجازى

166

 14436زٌنب السٌد ابو العال السٌد

167

 14437زٌنب طلعت حسن عبد العزٌز

168

 14438زٌنب ظهٌر عبد المعطى مرزوق

169

 14439زٌنب كمال عبد العزٌز ابراهٌم

170

 14440زٌنب نصر سالم حسٌن

171

 14441سارة احمد ابراهٌم احد نصٌر

172

 14442سارة جمال حسن محمد

173

 14443سارة رضا المحمدى محمد ابو حطب

174

 14444سارة صبحى عبد الخالق متولى

175

 14445سارة صبحى محمود محمد القلوٌبى
المختص

المراجع

مالحظات

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطالب
كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2021/2020مستجد()8
م

رقم الجلوس

االسم

176

 14446سارة عبد الحكٌم عبد الرحمن احمد

177

 14447سارة محمد امٌن خلٌل قمر

178

 14448سارة وائل عبدالقدر محمد

179

 14449سارة وجٌة عزاز موسى فراج

180

 14450سامى محمود فتحى محمد عطٌة

181

 14451سامٌة رافت ابراهٌم خلٌل

182

 14452سعاد حسٌن عبد العزٌز ساٌمان

183

 14453سعاد عصام عزت السٌد

184

 14454سعد جمال عبد المنعم محمد

185

 14455سعٌد نبٌه السعٌد احمد

186

 14456سلوى الشحات عباس سعٌد

187

 14457سماء عالء الحسٌنى زكرٌا منٌر

188

 14458سمر سامح سٌد محمد

189

 14459سمر زكرٌا السٌد اسماعٌل

190

 14460سهى سامح نصر الدٌن محروس

191

 14461سهٌر مجدى محمد ابراهٌم مصطفى

192

 14462سٌداحمد السٌد احمد شعبان

193

 14463سٌران اسامة اسماعٌل امام

194

 14464شروق احمد فتحى السٌد عامر

195

 14465شروق طارق متولى عفٌفى

196

 14466شروق طاهر احمد ابراهٌم

197

 14467شروق مجدى السٌد محمد عطٌه

198

 14468شروق مصطفى محمد محمد خضره

199

 14469شٌماء ابو المجد حسٌن ابراهٌم

200

 14470شٌماء جمال عبد العاطى مرسى
المختص

المراجع

مالحظات

(جفرافٌا العام الجدٌد+تارٌخ المغرب واالندلس)ت1

جفرافٌا العام الجدٌد ت1

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطالب
كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة(اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2021/2020مستجد()9
م

رقم الجلوس

االسم

201

 14471شٌماء جمال عبد العزٌز سلٌمان

202

 14472شٌماء سمٌر فهٌم الشحات

203

 14473شٌماء عاطف احمد السٌد الدٌب

204

 14474شٌماء عبد الستار محمد عبد الستار

205

 14475شٌماء عبد المؤمن عبد الغنى جودة

206

 14476شٌماء عماد حمدى ابراهٌم

207

 14477شٌماء محمد عبد الرؤف محمود

208

 14478عبد الرحمن رفٌق عبدالفتاح الخولى

209

 14479عبد الرحمن فرٌد عبد الرحمن

210

 14480عبد السالم عبد الحكٌم عبد المحسن

211

 14481عبد العلٌم فتحى عبدالعلٌم زكى

212

 14482عبداللة خلٌل ربٌع خلٌل الخرباوى

213

 14483عبداللة محمد عبد الحمٌد احمد متولى

214

 14484عبٌر احمد على احمد قربة

215

 14485عبٌر عمر عبد العزٌز فاٌد

216

 14486عثمان ٌاسر عثمان حبٌب

217

 14487عزة عبد الكرٌم عبدالرؤف عبده

218

 14488عال عبد الطٌف فتحى عبد السمٌع

219

 14489على محمود على احمد السٌسى

220

 14490عمر اٌمن بٌومى عبد الهادى

221

 14491عمر مختار الحسٌنى محمد

222

 14492عمرو عبدالقوى السٌد

223

 14493غاده حسٌنى ٌاسٌن حسٌنى

224

 14494فارس مصطفى عبد الرحمن عزٌز

225

 14495فاطمة احمد خمٌس عفٌفى السٌد
المختص

المراجع

مالحظات

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطالب
كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2021/2020مستجد()10
م

رقم الجلوس

االسم

226

 14496فاطمة الزهراء ابراهٌم عبدالعظٌم

227

 14497فاطمة الزهراء احمد عبد الرحمن

228

 14498فاطمة امٌن محمد محمد ٌوسف

229

 14499فاطمة سامى عبدهللا محمد عبدالنبى

230

 14500فاطمة سعٌد حسانٌن قاٌد باى

231

 14501فاطمة عماد عبدالغنى السٌد احمد

232

 14502فاطمة محمد عبدالحمٌد محمد موسى

233

 14503فؤاد رجب حسن الرفاعى

234

 14504كرم ناصر عبد الغفار احمد

235

 14505كمال احمد كمال احمد

236

 14506لمٌاء السٌد عبد المجٌد مصطفى

237

 14507مارلٌن فرج هللا عبد الملك كٌرلس

238

 14508مارٌان شوقى حلٌم بولسى

239

 14509مارٌان مٌالد عٌاد تادرس

240

 14510محمد احمد سٌد رفاعى عراقى

241

 14511محمد اشرف خلف هللا السٌد

242

 14512محمد السٌد فاٌق السٌد خلٌل

243

 14513محمد جمٌل ابراهٌم محمد عبد العزٌز

244

 14514محمد خالد محمد مشتهرى

245

 14515محمد سٌد حامد مصطفى

246

 14516محمد عبدربه محمد عبد ربه

247

 14517محمد عٌد احمد مسلم

248

 14518محمد مجدى محمد مرسى كساب

249

 14519محمد هانى عباس عبد ربه

250

 14520محمدعماد ٌاسٌن ابراهٌم حبرك
المختص

المراجع

مالحظات

جفرافٌا العام الجدٌد ت1

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطالب
كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2021/2020مستجد()11
م

رقم الجلوس

االسم

251

 14521محمد محٌى الدٌن مرسى

252

 14522محمود اشرف محمود محمد

253

 14523محمود عاطف محمد عبدالكرٌم

254

 14524محمود عمر محمود مرزوق

255

 14525محمود عوض ٌوسف ابراهٌم

256

 14526محمود محمد الشحات شعبان

257

 14527محمود نصر عبد النبى محمد

258

 14528محمودجمال عبدالعال محمد

259

 14529مروة اسامه عبد اللطٌف عبد العال

260

 14530مروة انور شحاته ابراهٌم

261

 14531مروه شعبان عبد المحسن محمد سعٌد

262

 14532مروه عادل السٌد احمد محمد

263

 14533مرٌم محمد صالح سٌد

264

 14534مرٌم حسام حافظ السٌد

265

 14535مرٌم صفوت الدسوقى سلٌمان

266

 14536مرٌم عادل محمود عبدالغنى

267

 14537مصطفى ابراهٌم كامل ابراهٌم

268

 14538مصطفى صالح محمد مصطفى

269

 14539مصطفى عادل محمد عبدالحمٌد

270

 14540مصطفى عبد الرحمن محمد ابراهٌم

271

 14541مصطفى عبد الرشٌد سٌد عبد الرشٌد

272

 14542مصطفى محمد عبدالفتاح امٌن

273

 14543مصطفى وحٌد عبد الحمٌد نصر هللا

274

 14544معتز جمال شحاته عبدالواحد

275

 14545منار حسٌن محمد محمد
المختص

المراجع

مالحظات

فروق فردٌة ت1

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطالب
كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2021/2020مستجد()12
م

رقم الجلوس

االسم

276

 14546منار شوقى مصطفى سٌد احمد

277

 14547منار مجدى عبد الرحمن السٌد على

278

 14548منى مروان محروس فهٌم شاهٌن

279

 14549مى عامر عبد الغنى سعد ابراهٌم

280

 14550مى محمد ابراهٌم الدسوقى عفٌفى

281

 14551مٌاده اسالم السٌد زاٌد السٌد

282

 14552مٌاده اشرف محمد ابو النصر

283

 14553مٌار رضا عبد العاطى محمد خلٌفه

284

 14554مٌرا رافت عبد هللا اندراوس

285

 14555مٌرنا عبدهللا حسن محمد احمد

286

 14556مٌرنا محمد احمد السٌد

287

 14557مٌرنا محمد عوض وهدان

288

 14558مٌنا بشاره ابراهٌم ابراهٌم سبله

289

 14559نادر عبد السالم السٌد جمعه خلٌفه

290

 14560نادٌه صالح سعد السٌد سعد

291

 14561نارٌمان جمال محمدى محمد

292

 14562نارٌمان عالء سعٌد عباس على

293

 14563نبوٌه ابراهٌم عبدهللا متولى ابراهٌم

294

 14564ندا انور عبد الموجود عمرو

295

 14565ندا حسٌن السباعى حسٌن ابوصٌام

296

 14566ندا رضا عفٌفى السٌد

297

 14567ندا عبد العزٌز فتح هللا عبد العزٌز

298

 14568ندا عمران عبدالحمٌد محمدابوالعال

299

 14569ندى سمٌر بندارى عبد الباقى

300

 14570ندى ناصر ٌسن محمود عبد المجٌد
المختص

المراجع

مالحظات

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطالب
كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2021/2020مستجد()13
م

رقم الجلوس

االسم

301

 14571ندى نبٌل محمد محمود القرنفلى

302

 14572نرمٌن البكرى رمضان بكرى

303

 14573نرمٌن انور فهمى عبدالهادى محمد

304

 14574نرمٌن جاب هللا امان عطٌه حجر

305

 14575نرمٌن عزٌز الدٌن عبد الحمٌد

306

 14576نسمه صالح شعبان فهمى سالم

307

 14577نسمه محمد عبداللطٌف محمد الخطاب

308

 14578نعمه عبد هللا منصور حسن سلطان

309

 14579نور اشرف سعد وهبه

310

 14580نورا عبدهللا ابراهٌم على ابراهٌم

311

 14581نورا محمد رضا محمد الطوخى شرٌف

312

 14582نورا ٌاسر احمد عبد العزٌز

313

 14583نورانبٌل فتحى محمود على

314

 14584نوره عبد الغنى ابراهٌم عبد الغنى

315

 14585نورهان على محمد مدبولى

316

 14586نورهان عماد احمد مسند

317

 14587نورهان مسعد الطوخى السٌد

318

 14588نورهان موسى مرسى

319

 14589نٌره جمال حسٌنى ابراهٌم

320

 14590هاجر البدوى سٌد محمد

321

 14591هاجر السعٌد السعٌد طه

322

 14592هاجر حامد سٌد حسن نصر الزٌبق

323

 14593هاجر خالد عبدهللا عبد العلٌم

324

 14594هاجر عادل محمود عبد الغنى

325

 14595هاجر عاطف محمود حسانٌن
المختص

المراجع

مالحظات

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطالب
كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2021/2020مستجد()14
م

رقم الجلوس

االسم

326

 14596هاجر محمد عبد المنعم عبد الفتاح

327

 14597هاجر محمد عبدهللا محمدالبروٌشى

328

 14598هاجر محمدى ابراهٌم محمدى محمد

329

 14599هاجر نبٌل صبحى ابو جمٌل خلٌفه

330

 14600هاجر وجٌه عبدالعزٌز عبد هللا

331

 14601هاله هانى حلمى

332

 14602هاٌدى محمد عبد الرزاق عبد العال

333

 14603هادٌر احمد محمود على

334

 14604هبه خالد كمال الدٌن محمد محمود

335

 14605هبه عٌد عبدالغنى

336

 14606هاجر عزت عبدالهادى محمد شاهٌن

337

 14607هدى شفٌق كمال عبد الوهاب

338

 14608هدٌر محمد فهمى احمد محمد

339

 14609همت حمدى عبدالهادى كامل

340

 14610همس حمدى عبدالرازق احمد

341

 14611هناء السٌد السٌد

342

 14612هناء فاٌز محمود عطوه

343

 14613هٌام احمد السٌد فواز

344

 14614وفاء حسنى جاد الرب عطٌه سالمه

345

 14615والء سعد عبدهللا عبد العزٌز الشٌخ

346

 14616والء طارق حسٌن محمد حسٌن

347

 14617والء عادل احمد ابراهٌم العفٌفى

348

 14618والء عبدالرحمن غرٌب على

349

 14619والء محمد عبد المنعم

350

ٌ 14620ارا رجب عبد الستار اللٌثى
المختص

المراجع

مالحظات

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطالب
كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2021/2020مستجد()15
م

رقم الجلوس

االسم

351

ٌ 14621اسمٌن ابراهٌم جمعه شكر

352

ٌ 14622اسمٌن خالد محمود عبد الرحمن

353

ٌ 14623اسمٌن سعٌد صبحى بصٌالن

354

ٌ 14624اسمٌن مجدى احمد على

355

ٌ 14625اسمٌن محمد احمد عبد الحمٌد جمعه

356

ٌ 14626اسمٌن ٌحٌى عبد الرازق ابراهٌم

المختص

المراجع

مالحظات

رئٌس القسم

المراجع

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطلبة
كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة (اساسى)16
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2021/2020الباقون لالعادة)
م

االسم

رقم الجلوس

 14627 357أحمد عادل سعد الدٌن محمد

مالحظات
ا(لمناهج +جفرافٌا العمران+خرائط التوزٌعات +التقوٌم التربوى) ت+1طرق
تدرٌس()3()1ت1

358

14628

رٌم عبد السالم محمد عبد السالم

جمٌع مواد الترم الثانى ماعدا (تدرٌب مٌدائى)

359

14629

شٌماء مسعد مدبولى ابراهٌم زاٌد

ا(لمناهج +جفرافٌا العمران+خرائط التوزٌعات +التقوٌم التربوى) ت+1طرق
تدرٌس()3()1ت1

360

14630

نادر صابرزاهرسعد

تدرٌب مٌدائى

361

14631

أسماء محمد سٌد ابراهٌم

التقوٌم التربوى ت1

362

14632

شٌماء محمد عاشور محمد

االصول االجتماعٌة والفلسفٌة+نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة)ت2

363

14633

هاجر ربٌع فتحى محمد

جفرافٌة افرٌقٌا وحوض النٌل +نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة )ت2

364

ٌ 14634اسمٌن رشاد على سالم

خرائط التوزٌعات ت1

سنة من الخارج للمرة االولى
 14635 365ابراهٌم متولى شفٌق ابو العز

جمٌع مواد الترم االول والثانى+تارٌخ مصر االسالمٌة ()3

 14636 366محمد عادل محمد السٌد

خرائط التوزٌعات+التقوٌم التربوى)ت+1نظام التعلٌم واالتجاهات المعاصرة

 14637 367منار سعٌد محمد حسن

خرائط التوزٌعات ت1

سنة من الخارج للمرة الثالثة
 14638 368دٌنا رضا عبد الستار

(جفرافٌا مصر+علوم متكاملة)ت2

 14639 369رانٌا صابر السٌد

جفرافٌا مصرت1

سنة من الخارج للمرة الثامنة
370

 14640أمٌرة محمد امام

المختص

جمٌع مواد الترم االول والثانى

المراجع

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطلبة
كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة (اساسى)17
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2021/2020الئحة قدٌمة
م
371

رقم الجلوس

14641

االسم

امانى عبد هللا عبد الفتاح

مالحظات
الخرائط+تارٌخ مصر الحدٌث+جفرافٌة افرٌقٌا وحوض النٌل ت)1ت+1عالقات الشرق
والغرب+تقوٌم واحصاء+جفرافٌا اقلٌمٌة ت 2

 14642 372انتصاراحمد عبد العظٌم

الخرائط ت+1جفرافٌا مصر ت+2جفرافٌا طبٌعٌة()3ت1

 14643 373سماح محمد عزت

جفرافٌة افرٌقٌا وحوض النٌل ت+1جفرافٌا اقلٌمٌة ت2

 14644 374مرفت محمد سٌد احمد

تارٌخ مصر الحدٌث+تارٌخ الدولة العباسٌة+جفرافٌا الوطن العربى ت1

 14645 375هدى رضا عبد الفتاح ابراهٌم

الخرائط+مناهج التعلٌم االبتدائى ت1

 14646 376ودٌدة ممدوح عبد العزٌز

جفرافٌا طبٌعٌة ()3ت1

المختص

المراجع

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطلبة
كشف باسماء طالب الفرقة الثالثة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2020/2019مستجد
م

رقم الجلوس

االسم

مالحظات

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
المختص

المراجع

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطلبة
كشف باسماء طالب الفرقة الثالثة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2020/2019مستجد
م

رقم الجلوس

االسم

مالحظات

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
المختص

المراجع

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطلبة
كشف باسماء طالب الفرقة الثالثة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2020/2019مستجد
م

رقم الجلوس

االسم

مالحظات

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
المختص

المراجع

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطلبة
كشف باسماء طالب الفرقة الثالثة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2020/2019مستجد
م

رقم الجلوس

االسم

مالحظات

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
المختص

المراجع

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطلبة
كشف باسماء طالب الفرقة الثالثة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2020/2019مستجد
م

رقم الجلوس

االسم

مالحظات

326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
المختص

المراجع

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطلبة
كشف باسماء طالب الفرقة الثالثة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2020/2019مستجد
م

رقم الجلوس

االسم

مالحظات

351

رئٌس القسم

المختص
المراجع

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطلبة
كشف باسماء طالب الفرقة الثالثة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2020/2019مستجد
م

رقم الجلوس

االسم

مالحظات

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

17

18

المختص

المراجع

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطلبة
كشف باسماء طالب الفرقة الثالثة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2020/2019مستجد
م

رقم الجلوس

االسم

مالحظات

19
20
21
22
23
24
25

26
27

المختص

المراجع

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطلبة
كشف باسماء طالب الفرقة الثالثة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2020/2019مستجد
م

رقم الجلوس

االسم

مالحظات

المختص

المراجع

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطلبة
كشف باسماء طالب الفرقة الثالثة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2020/2019مستجد
م

رقم الجلوس

االسم

مالحظات

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
المختص

المراجع

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطلبة
كشف باسماء طالب الفرقة الثالثة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2020/2019مستجد
م

رقم الجلوس

االسم

مالحظات

24
25
26
27
28
29

المختص

المراجع

رئٌس القسم

جامعة بنها
كلٌة التربٌة
شئون الطلبة
كشف باسماء طالب الفرقة الثالثة (اساسى)
شعبة الدراسات للعام الجامعى  2020/2019مستجد
م

رقم الجلوس

االسم

مالحظات

1
2

المختص

المراجع

رئٌس القسم

كفرابو جمعة-القلٌوبٌة

242299169

2.98121E+13

مٌت العبسى-قوٌسنا

1206438536

2.99081E+13

كفر شكر

1552654677

2.99051E+13

طوخ

1022364812

2.981E+13

تفهنا-زفتى

1069631329

2.99091E+13

بنها

1012174607

2.99092E+13

بطا-بنها

1282355938

2.99122E+13

بطا

1099200129

3.00013E+13

كفرالشموت-بنها

1114824046

2.99062E+13

زفتى

122097638

2.99022E+13

طوخ

1225866682

2.99092E+13

العنوان

رقم التلٌفون

الرقم القومى

منٌة السباع

1159544822

2.99121E+13

عزبة النخل-القلٌوبٌة

1158731209

2.98103E+13

المنوفٌة

1062919800

2.99021E+13

عزبة زكرٌا -كفرشكر

1015949136

2.99031E+13

بنها

1067490563

2.98033E+13

القليوبية

1154843563

2.99012E+13

الباجور

1153124700

2.9904E+13

بنها

1002756880

2.99073E+12

مشتهر-طوخ

1276566834

2.99041E+13

الرمله

1212261282

طوخ

1093490783

2.99082E+13

زفتى

1153124700

2.99091E+13

منصورة-نامول-طوخ

1024612761

2.9901E+13

كفرشكر

1204188988

2.99101E+13

طوخ

1202062464

كفرشكر

1015823906

2.99041E+13

القلوبٌة

1028625383

2.99011E+13

طوخ

1026173536

2.99063E+13

كفرشكر

1026849341

2.99052E+13

مرصفا-بنها

1013348857

2.9911E+13

طوخ

1204518142

3.00011E+13

بطا-بنها

1142026686

2.9903E+13

بنها

1119537091

2.98102E+13

القلٌوبٌة

1212375211

2.90216E+11

بنها

1207654479

2.99091E+13

فرسٌس-زفتى

114505906

2.99042E+13

زفتى

1120469852

2.99072E+13

طوخ

1203165024

2.98082E+13

مٌت الرخا-زفتى

1143107743

2.99062E+13

طوخ

1017140531

2.99082E+13

بنها

1150254809

2.99122E+13

طوخ

1288231426

2.99083E+13

طوخ

1212943392

2.98103E+13

ش/ابو الخٌر-قوٌسنا

1063178853

2.99041E+13

بطا
اسنٌت

1063826766
1122044711

2.99052E+13
2.99103E+13

كفرشكر

1286245939

2.99062E+13

دجوى

1154421466

2.99082E+13

مٌت راضى-بنها

1021471504

2.9711E+13

كفرالجزار-بنها

1067714298

2.98052E+13

كفرشكر

1273959360

3.0002E+13

القليوبية

1026259450

العنوان

رقم التلٌفون

رقم القومى

منٌة السباع-بنها

1122213258

2.99111E+13

قوٌسنا

1068678605

2.9908E+13

البنك الزراعى-طوخ

1210490245

2.99031E+13

بطا

1277324683

2.98122E+13

مصطاى-قوٌسنا

1030515307

القاهرة

1128240253

2.98102E+13

بنها

1284072844

2.99011E+13

بنها

1030113705

2.99011E+13

زفتى

1026038934

2.99021E+13

شبٌن القناطر

1009514165

2.99091E+13

بنها

2.99091E+13 0110 4136014

طوخ

1282890732

2.98073E+13

طوخ

12102890732

2.98073E+13

