
2021/2020الفرقة االولي تعليم اساسي للعام الجامعى 

شعبة دراسات اجتماعية

كلية التربية 

قسم شئون طالب

االضُ رتاعٝ رقم الجلوسم

1
اترٙاي اترا١ُ٘ ِذّذ اٌط١ذ دّاد1201ٖ

2
ادّذ اترا١ُ٘ دطٓ ِثرٚن1202

3
ادّذ فٛزٜ ِذّذ اترا1203ُ١٘

4
ادّذ ِذّذ جٛدج اٌط١ذ ِذّذ1204

5
ادّذ ِذّذ طٗ ِذّذ1205

6
اضراء اترا١ُ٘ عثذ اٌّج١ذ1206

7
اضراء ادّذ جٛدٖ ادّذ اتٛض١ف1207

8
اضراء ادّذ صاتر اٌعشّا1208ٞٚ

9
اضراء ج١ًّ ِذّذ رِضاْ عثذاٌرد1209ُ١

10
اضراء رِضاْ زوٝ فرج1210

11
اضراء ضع١ذ ٌطفٝ ادّذ1211

12
اضراء شعثاْ عثذاٌثارٜ عثذاٌذ1212ُ١ٍ

13
اضراء عاطف دطٓ عٛاد1213

14
اضراء ِذّذ اترا١ُ٘ ِرٌٛٝ خضر1214ٖ

15
اضراء ِذّذ ادّذ ِذّذ د٠اب1215

16
اضالَ ِذّذ ٔج١ة عثذ اٌعاي ِذّذ اٌخ1216ٌٝٛ

17
اضّاء اضاِح رجة اٌط١ذ عثذاٌردّٓ ١٘ى1217ً

18
اضّاء عثذاٌٍط١ف عثذاٌذ١ّذ عثذاٌٍط١ف1218

19
اضّاء عثذهللا عثذاٌذ١ّذ ِذّذ1219

20
اضّاء ِصٍخ عثذاٌج١ًٍ ت1220ِٟٛ١

21
االء اٌط١ذ اضّاع١ً ِذّذ1221

22
االء اٌط١ذ ت١ِٛٝ غر٠ة1222

23
االء ضاِٝ خ١ًٍ ِجا٘ذ خ1223ً١ٍ

24
االء عرتٟ ِذّذ عثذاٌخاٌك1224

25
االء ِذّذ ٠ص عثذٖ لٍش1225
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26
اٌش١ّاء اٌط١ذ ٠طٓ عثذاٌٛ٘اب1226

27
اٌٙاَ ِذّذ عثذاٌٙادٜ دط1227ٓ

28
اِأٝ عاطف عثذاٌّإِٓ ِذّذ1228

29
اِأٝ عثذاٌغفار دطٓ اٌطثاعٝ اٌع١ّر1229ٜ

30
اِأٝ عّاد جٛدج ِذّٛد1230

31
اِأٝ ِذّذ ِذّٛد عثذاٌثالٝ اٌذضٛل1231ٝ

32
اًِ عثذ إٌع١ُ عثذ اٌٙادٜ عط1232ٗ١

33
ا١ِٕح ِذّذ ادّذ اٌط١ذ عٍٝ لر1233ٗ

34
ا١ِٕح ِذّٛد ِذّذ خ١ٍفٗ طاد1234ْٛ

35
ا١ِٕٗ عادي ِخرار اٌغ1235ّٝ١ٕ

36
ا١ِرٖ اشرف عثذهللا عثذاٌذف١ظ1236

37
ا١ِرٖ اشرف عثذهللا عثذاٌذ١ّذ اد1237َ

38
ا١ِرٖ خ١رهللا عّر دط1238ٓ١

39
ا١ِرٖ ِذّٛد ِذّذ عثذإٌّعُ خطاب1239

40
ا١ِرٖ ٚجذٜ عثذاٌفراح ٠ٛٔص1240

41
ا٠اخ عثذاٌفراح عثذاٌعاي عثذهللا فرج1241

42
ا٠ّاْ اٌط١ذ ِذّذ عثذاٌعظ١ُ عثذاٌعاي1242

43
ا٠ّاْ ذٙاِٝ ادّذ ذٙاِٝ ادّذ1243

44
ا٠ّاْ دطٓ خضر اترا١ُ٘ اتٛإٌصر1244

45
ا٠ّاْ ِجذٜ ت١ِٛٝ دط1245ٓ

46
ا٠ّاْ ِذّذ اضّاع١ً ِذّذ عثذاٌذ١ّذ1246

47
ا٠ّاْ ِخرار فاضً ض١ٍّا1247ْ

48
ا٠ّاْ ٠اضر رضا اٌجٕذ1248ٜ

49
ا٠ّٓ صفٛخ ِذّذ ِذّذ اٌذضر1249ٜ

50
ا٠ٕاش اترا١ُ٘ اٌط١ذ عثذإٌّع1250ُ
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51
ا٠ٕاش ٔث١ٗ ض١ٍُ ض1251ُ١ٍ

52
ا٠ٗ اٌط١ذ در٠ٚش اٌط١ذ1252

53
ا٠ٗ اٌط١ذ عثذاٌذ١ّذ ِذّذ ِذّذ تذ١ر1253ٜ

54
ا٠ٗ هللا خاٌذ جّاي اٌذ٠ٓ اٌشرت1254ٕٝ١

55
ا٠ٗ جاضر عثذاٌعظ١ُ اضّاع1255ً١

56
ا٠ٗ جالي عثذاٌفراح ٠ٛضف غ1256ُ١ٕ

57
ا٠ٗ ض١ّر ِذّذ ضاٌُ ع1257ٍٝ

58
ا٠ٗ عاتذ٠ٓ عثذاٌعظ١ُ ِذّذ ضال1258ِٗ

59
ا٠ٗ عاطف شاور ِصطف1259ٝ

60
ا٠ٗ عثذاٌّعطٟ دط١ٓ ضاٌّا1260ْ

61
ا٠ٗ عٍٝ ِذّذ عٍٝ اتٛ ضعذ1261ٖ

62
ا٠ٗ عّر اٌط١ذ ِذّٛد خطاب1262

63
ا٠ٗ ِذّذ اضّاع١ً ِصطفٝ ضال1263ِٗ

64
ا٠ٗ ِذّذ جٛدج اٌط١ذ دافظ1264

65
ا٠ٗ ِذّذ ِذّذ فر٠ذ اٌرفاع1265ٝ

66
تطّح رضا اٌط١ذ عثذاٌّج١ذ فرخ هللا1266

67
تطّٗ دطٓ اترا١ُ٘ ض1267ُ١ٍ

68
تطّٗ رضا فرج عط1268ٗ١

69
تطٕد عّاد ِذّذ اِا1269َ

70
ت١رر ا٠ّٓ ا١ِٓ ف١ُٙ ٠ٛال1270ُ١

71
ذط١ُٕ دطٓ صالح اٌذ٠ٓ ِذّذ دطٓ اٌجٕذ1271ٜ

72
ذٙأٝ عثذاٌفراح اضّاع١ً عاِر1272

73
دطٕاء صثذٝ ِأِْٛ ع1273ٍٝ

74
دّادٖ عّاد عثذاٌٛ٘اب اٌط١ذ1274

75
دٕاْ ادّذ عثذاٌصادق عثذاٌرد1275ّٓ
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76
دٕاْ ادّذ ِذّذ عثذهللا1276

77
خاٌذ ِذّذ اترا١ُ٘ اٌط١ذ ِذّذ1277

78
خضر اٌط١ذ خضر ِذّذ عثذاٌفراح1278

79
خٍٛد ١ِٕر وّاي عثذاٌفراح ِرضٝ اٌعٛض1279ٟ

80
دا١ٌا صالح دطٓ طٗ اٌذضٛل1280ٝ

81
دا١ٌا ِاجذ ِذّذ ادّذ ع١ط1281ٟ

82
دعاء ضاِٝ اٌط١ذ ِذّذ اٌفم1282ٝ

83
دعاء ِذّذ فرذٝ ِذّذ ِذّٛد1283

84
دعاء ِذّٛد اٌط١ذ عثذاٌعس٠س عثذاٌعاط1284ٝ

85
د١ٔا عثذاٌفراح عسب عثذاٌفراح ِطعٛد1285

86
د٠ٕا عثذهللا عثذاٌذ١ٍُ اٌٙٛر1286ٕٝ٠

87
رداب ِطعذ ادّذ عثذ اٌّعطٝ ِذّذ1287

88
ردّح ِذّذ ِذّٛد عسب ِذّذ1288

89
ردّٗ دطٓ اترا١ُ٘ ض١ذ1289

90
ردّٗ ِذّذ اترا١ُ٘ ِذّذ شعال1290ْ

91
ردّٗ ِذّذ اٌط١ذ عثذاٌظا٘ر1291

92
رضٜٛ عصاَ دّذٜ غ1292ُ١ٕ

93
رضٜٛ ِذة عثذاٌرازق ِذّذ1293

94
رغذ ِذّذ ض١ذ اٌطع١ذ اٌط١ذ1294

95
رٔا اشرف شٍّٝ عثذاٌغٕٝ اٌسغث1295ٝ

96
رٚاْ عصاَ اٌط١ذ عاِر1296

97
ر٠ُ ِذّذ عثذ اٌٙادٜ ِٙذٜ اِا1297َ

98
ر٠ٙاَ جّاي ِرٌٛٝ شا١٘ٓ اٌط١ذ1298

99
ر٠ٙاَ صاتر ادّذ اٌذطا١ٔٓ دط1299ٓ

100
ضارج جّاي ِذّذ صاٌخ ت١ا1300ْ
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101
ضارٖ اضاِٗ ِذّٛد اٌط١ذ اٌشر٠ف1301

102
ضارٖ جّاي عثذاٌعس٠س غا1302ُٔ

103
ضا١ِح ا٠ّٓ ِذّذ ِذّذ ض١ٍّا1303ْ

104
ضع١ذ ادّذ ضع١ذ ادّذ ِذّذ دط1304ٕٗ

105
ضٍّٝ ِذّذ اٌط١ذ ِذّذٜ رضٛا1305ْ

106
ضٍّٝ ِصطفٝ اضّاع١ً عثذاٌجٛاد1306

107
ضّاح ِذّذ فرذٝ عثذهللا1307

108
ض١ٍٙٗ تذر ِذّذ ِذّٛد1308

109
شرٚق ا٠ٙاب عثذإٌّعُ ع1309ٍٟ

110
شرٚق عثذاٌرؤف جٛدٖ ِذّذ1310

111
شرٚق عٍٝ ِذّذ اضّاع١ً خضر1311

112
شّص ٔصر اٌذ٠ٓ ِذّذ ِذّذ1312

113
شٙذ ا١ِٓ ِٙذٜ اترا1313ُ١٘

114
شٙذ رفعد ِذّذ اٌصادق1314

115
ش١ّاء  ِا٘ر عثذاٌظا٘ر ِذّذ ٔع1315ُ١

116
ش١ّاء ادّذ دطٓ ِذّذ دط1316ٓ

117
ش١ّاء ادُ٘ شذاذٗ ادّذ شر٠ف1317

118
ش١ّاء دّادٖ ع١ذ اترا1318ُ١٘

119
ش١ّاء لذرٜ ِذّذ ِذّٛد1319

120
صاتر٠ٓ عسخ أٛر اترا1320ُ١٘

121
ضذٝ ٚج١ٗ زوٝ ض١ٍّاْ ضعذ1321ٖ

122
عائشح ا٠ّٓ عثذاٌردّٓ ِذّذ إٌجار1322

123
عس٠سج داِذ ادّذ ِذّذ1323

124
عال ادّذ ِذّذ ادّذ جاد1324

125
عٍٟ ٔثٛٞ عثذاٌغٕٟ ع1325ٍٟ
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126
ع١ٍاء رت١ع خاطر ِذّذ خاطر1326

127
ع١ٍاء عٍٝ ِذّذ ع1327ٍٝ

128
ع١ٍاء ٘شاَ ٠ذٝ ادّذ اضّاع1328ً١

129
عّر ادّذ ِذّذ ِذّذ ع1329ٍٟ

130
عّر طٗ شعثاْ ط1330ٗ

131
عّر ِذّذ اترا١ُ٘ عاتذ1331

132
فاذٓ فر٠ذ شٛلٝ جّعح1332

133
فاطّٗ اترا١ُ٘ ِذّذ اترا١ُ٘ صاٌخ1333

134
فاطّح ادّذ دطٓ عثذ اٌط١ّع دجاب1334

135
فاطّٗ اشرف عثذاٌرش١ذ اترا1335ُ١٘

136
فاطّٗ عثذاٌغفار ِذّذ اٌجس1336

137
فاطّٗ عٍٝ عثذاٌعس٠س عٍٝ ضال1337َ

138
فاطّٗ فىرٜ عاشٛر ِذّذ1338

139
فاطّٗ ِذّذ فٛزٜ عثذاٌخاٌك اٌجسار1339

140
فردح جٙاد عثذاٌفراح ِذّذ ٠عمٛب1340

141
فٛز٠ح عثذاٌط١ّع اٌط١ذ عثذاٌرش١ذ1341

142
ور٠ُ رِضاْ عثذاٌطالَ اٌصادق ت1342ِٝٛ١

143
١ٌٍٟ عثذإٌّعُ دطٓ ٔٛراٌذ٠ٓ دط1343ٓ

144
ِذّذ اترا١ُ٘ عثذاٌّعس  عسخ1344

145
ِذّذ ادّذ عثذ اٌعس٠س ِذّذ ع1345ٍٝ

146
ِذّذ ا٠ّٓ اترا١ُ٘ اٌط١ذ ضر1346ٗ

147
ِذّذ داِذ ِٕشاٜٚ عثذاٌغ1347ٕٝ

148
ِذّذ دّادٖ فرذٟ اٌط١ذ ع١ذ1348

149
ِذّذ عثذاٌٌّٟٛ عثذاٌٛادذ عثذاٌرد1349ّٓ

150
ِذّذ عفد طٗ عثذاٌعس٠س1350
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151
ِذّذ ِجذٜ ادّذ شعثا1351ْ

152
ِذّذ ِخرار جٛدٖ عثذاٌغفار ِٛض1352ٟ

153
ِذّذ ٔاصر عثذاٌعس٠س ِر1353ٌٝٛ

154
ِذّذ ٠ٛضف دافظ ٠ٛضف1354

155
ِذّٛد صالح اٌط١ذ ِذّٛد اٌط١ذ طٍث1355ٗ

156
ِذّٛد عثذاٌّمصٛد عثذإٌّعُ عثذاٌّمصٛد1356

157
ِذّٛد فرٛح اٌط١ذ ِذّذ ِٛض1357ٝ

158
ِراَ ِذّذ دط١ٕٓ ِذّذ لشط1358ٗ

159
ِرٖٚ اٌط١ذ عثذاٌذ١ّذ ِذّذ1359

160
ِرٖٚ ض١ذ ِصطفٝ ِصطفٝ غا1360ٌٝ

161
ِرٖٚ ِذّذ ادّذ صث١خ ِمٍذ1361

162
ِر٠ُ ادّذ ِذّذ واًِ ِطعٛد1362

163
ِر٠ُ ادّذ ِذّذ ِذّٛد دط1363ٓ١ٕ

164
ِر٠ُ عالء ِذّٛد ِذّذ ضا1364ٌُ

165
ِر٠ُ ِذّذ عثذاٌّمصٛد عٛاد ِصطف1365ٝ

166
ِر٠ُ ِصطفٝ عثذ اٌردّٓ دّاد دط1366ٓ١

167
ِصطفٝ ِذّذ ض١ذ ِذّذ1367

168
ٍِه اترا١ُ٘ اٌطٛخٝ اترا١ُ٘ دط1368ٓ

169
ِٕار صاتر عف١فٝ اترا١ُ٘ ض١ف1369

170
ِٕار عثذاٌذ١ّذ دطٓ عثذاٌذ١ّذ1370

171
ِٕٝ األٌفٝ ض١ّر عثذ اٌفراح عثذ اٌذا1371ُ٠

172
ِٕٝ اٌط١ذ عاتذ ِذّذ ِر1372ٌٝٛ

173
١ِٔٛىا ِاجذ ١ِش١ً دٕا1373

174
ِٝ ا١ِٓ رجة أ١ِٓ ِذّذ1374

175
١ِار رِضاْ دٕفٝ ِذّٛد ع١ذ1375
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176
١ِرٔا ِاجذ اٌط١ذ عثذهللا ع1376ٍٝ

177
ٔا٘ذ عثذاٌذ١ٍُ ِذّذ ِٛض1377ٝ

178
ٔجٜٛ واًِ عثذاٌردّٓ اترا1378ُ١٘

179
ٔذا اضالَ دطا١ٔٓ عف١فٝ لٕذ1379ً٠

180
ٔذا عّاد ضاٌُ ادّذ اِثات1380ٝ

181
ٔذا ٘شاَ عثذاٌط١ذ عثذاٌٌّٛٝ شذاذ1381ٗ

182
ٔذٜ اٌط١ذ عثذاٌثارٜ شذاذٗ ع1382ٍٝ

183
ٔذٜ رضا فرذٝ ضرٚر1383

184
ٔذٜ ضع١ذ ِذّذٞ عٍٝ عاِر1384

185
ٔذٞ داِذ ِذّٛد عثذاٌثال1385ٟ

186
ٔر١ِٓ اترا١ُ٘ رش١ذ رزق1386

187
ٔر١ِٓ ٘أٝ ِذّذ إٌادٜ غ1387ُ١ٕ

188
ٔر٠ّاْ ٔاجٝ عثذاٌرازق ِذّذ1388

189
ٔغُ دٍّٝ دٍّٝ ادّذ اتٛر1389ٗ٠

190
ٔٙاي ٘أٟ عثذاٌّذطٓ شرت1390ٟٕ١

191
ٔٛر اٌٙذٜ اترا١ُ٘ ضع١ذ دطا١ٔٓ اٌصثاغ1391

192
ٔٛرا ِجذٜ دطٓ ِصطفٝ اٌصثا1392ْ

193
ٔٛر٘اْ اشرف شثأٗ اترا١ُ٘ شثا1393ٗٔ

194
ٔٛر٘اْ دّذٜ زوٝ فرج1394

195
ٔٛر٘اْ عادي عثذإٌّعُ اٌشافع1395ٝ

196
ٔٛر٘اْ ِّذٚح عثذاٌفراح ع1396ٍٝ

197
٘اجر اتٛ اٌطعٛد اترا١ُ٘ ِذّذ دٕف1397ٝ

198
٘اجر عٍٝ عثذاٌفراح ِص١ٍذ1398ٝ

199
٘اجر ِذّٛد صثذٝ ِذّٛد طث١خ1399

200
٘ثٗ أٛر ضع١ذ اِا1400َ
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201
٘ثٗ عٍٝ ِذّذ ِذّذ عثذ اٌرؤف1401

202
ٕ٘ذ عثذاٌذ١ّذ عثذاٌعس٠س عثذاٌذ١ّذ1402

203
ٚضاَ ادّذ عادي صذ٠ك ادّذ1403

204
ٚضاَ عثذإٌّعُ دٍّٝ تالت1404ً

205
٠اض١ّٓ دّذٞ فرذٟ عثذاٌط١ّع اٌعا٠ك1405

206
٠اض١ّٓ صاتر عثذاٌّمصٛد دجاز1406ٜ

207
٠اض١ّٓ عٍٝ فرج عثذاٌٙاد1407ٜ

208
٠اض١ّٓ ٠ذٝ دط١ٕٓ عثذإٌّعُ عثذاٌّمصٛد1408

209
٠ذ١ٝ جّاي ض١ذ ادّذ ِذّذ ض١ذادّذ ٠ذ1409ٝ

210
٠ذ١ٝ ِذّٛد ض١ذ ادّذ1410

211
٠ّٕٝ ا٠ّٓ ض١ّر عثذ اٌردّٓ دط1411ٓ

212
٠ٛأٔا ١ِالد ضاَ خٍح1412

213
فاطّٗ ض١ذ ادّذ ِذّذ ِذّذ1413

214
فرذ١ح ِجذٜ عثذ اٌّٛجٛد زو1414ٝ

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225
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االســـــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

اضراء دطاَ ع١طٝ دطٓ خ11494ً١ٍ

ا٠ّاْ عثذهللا عثذ اٌرد١ُ عثذ اٌذ١ّذ شر٠ف21495

ِذّذ عادي  ِذّذ ٠ٛضف31496

ِٕٗ رت١ع ِذّٛد عثذ اٌٍط١ف41497

ٔث١ٗ ِجذٜ ٌث١ة عثذ اٌذ١ّذ51498

٠ارا صثذٝ ٌطفٝ ض١ذ ادّذ اٌطىر61499ٜ

اضراء عٛض رفعد فض71500ً

8

9

10

اٌثالْٛ ٌالعادج

اللغة – الدين والحياه – اساسيات الرياضيات وجبر 

االنجليزية

 مواد الترم الثانى

مالحظات

لغة انجليزية– الدين والحياه – اللغه العربية وخط 

– اللغه العربية وخط – اساسيات الرياضيات وجبر 

اللغة االنجليزية– الدين والحياه 

سحب ملف

– اللغه العربية وخط – اساسيات الرياضيات وجبر 

اللغة االنجليزية

معالم – الدين والحياه – اساسيات الرياضيات وجبر 

التاريخ المصرى
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