
2021/2020الفرقة االولي تعليم اساسي للعام الجامعى 

شعبة علوم مميز

كلية التربية   

قسم شئون الطالب

االسم رباعى رقم الجلوسم

1
احالم عبد هللا فتحى عفٌفى المشرفى601

2
احمد عراقى احمد عبدالرحمن602

3
اسراء اٌمن عٌد السٌد خمٌس603

4
اسراء متولى على زغلول604

5
اسراء محمد السٌد محمد الزٌات605

6
اسراء مسعد عبدالفتاح ابراهٌم السٌد606

7
اسراء وائل عطٌة امٌن607

8
اسماء عمر مصطفى خلٌل608

9
الشٌماء وحٌد ابراهٌم عبدالعال609

10
امنٌه اشرف السٌد عبدالعلٌم610

11
امنٌه محمود ملٌجى وصال هالل611

12
امٌرة السٌد ابراهٌم عبدالقادر رزق612

13
اٌة اشرف علً على عبداللطٌف613

14
اٌمان أحمد أحمد عاصم614

15
اٌمان رفعت محمد حسن هجرس615

16
اٌمان سمٌر عبد العزٌز متولى616

17
اٌمان عبدهللا فتحى على617

18
اٌمان مجدى عبد السمٌع محمد حماد618

19
اٌمان محمد ابراهٌم عبدالوهاب سعٌد619

20
اٌمان محمد الجوهرى محمد سٌد احمد620

21
اٌناس عبدالحمٌد سٌد احمد محمد التحٌوى621

22
اٌه احمد بكرى النجار622

23
اٌه احمد صالح محمود محمد623

24
اٌه مجدى محمد فرج عل624ً

25
اٌه محمد ابراهٌم السٌد الغزاوى625
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26
اٌه ٌاسر حامد عبدالسالم626

27
بر عادل على متولى الشهابى627

28
بسمله هانى محمد ماضى628

29
بسمه رفعت محمد حسنٌن ربٌع629

30
بسمه ٌاسر سعد حسن630

31
بسنت عصام رمضان الحمص631

32
تسنٌم رفعت عبدالمعبود جواد632

33
تسنٌم محمد عبدالوهاب حافظ السكوت633

34
جولٌانا جورج عزٌز جورج634ً

35
خلود اكرامً مسلم حسن مسلم635

36
خلود خالد عبدهللا محمد فرج حماد636

37
خلود ٌحى عبدالكرٌم محمد637

38
دعاء احمد صالح عبدالقادر638

39
دعاء السٌد محمود محمد حسٌن639

40
دعاء مصطفى حسن زٌادة640

41
دنٌا على عادل على مرسى641

42
دنٌا وائل ابراهٌم محمد642

43
دٌنا ابراهٌم عبدالرشٌد على643

44
رانا محمد السٌد محمد644

45
رحاب ٌسرى محمد القطان645

46
ردٌنه خالد عثمان محمد عثمان646

47
رضوة رافت محمد احمد جعفر647

48
رضوى منصور محمد الجزار648

49
رنا احمد ابراهٌم عبدالقادر649

50
رهف عبد العزٌز حامد حسن650
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51
روان طارق عبدالعظٌم ٌوسف بدر651

52
روان عبدالعزٌز محمود عبدالسمٌع652

53
روان ٌاسر احمد مصطفى الغلبان653

54
روان ٌاسر محمد عبدالفتاح654

55
رودٌنه رضا رضوان حافظ بشر655

56
رٌهام مصطفى محمد صدٌق656

57
زهرة ابراهٌم محفوظ احمد عامر657

58
زٌنب السٌد بسٌونى عبدالسالم658

59
زٌنب اٌهاب عبدالمنعم على659

60
زٌنه سطوحى محمد ناجى660

61
سارة مصطفى محمد الشحات جبر محمد661

62
ساره حسام زغلول 662

63
ساره حسن محمد كمال حسن االمام663

64
ساره محمد عبدالعزٌز دٌاب سالم664

65
سالى ممدوح عبدالحكٌم محمد665

66
سلمى سالم محمد على غنٌم666

67
سلمى طارق سعٌد عٌد الجزار667

68
سلمى عرفات وجٌه الفقى668

69
سلمى محمد السٌد عبدهللا669

70
سلمى هالل عبدالقادر هالل بٌومى670

71
سندس مجدى عبدالرحٌم سعد671

72
سها سامى أحمد الخولى672

73
شروق احمد غٌاض عٌد673

74
شروق اسامة محمد السٌد674

75
شروق شرٌف رشاد عبدالمعطى675
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76
شٌماء خالد رضا الطٌبى االزهرى676

77
شٌماء محمد حبٌب عامر الجمل677

78
ضحً مصطفً محمد العرٌان زك678ً

79
عاٌدة عطٌة عوض هللا ابراهٌم679

80
عبدالرحمن طلبه عبدالعزٌز شتات680

81
عبدالسمٌع عمر عبدالسمٌع عامر681

82
فاطمه احمد بدوى بٌومى682

83
فاطمه عبدالحمٌد هالل عبدالحمٌد683

84
فاطمه عٌد محمد احمد684

85
فاطمه محمد محمد عبدالحمٌد هجرس685

86
فٌرٌنا عرٌان جرجس ابراهٌم ٌوسف686

87
كرٌمه هانى عبدالرازق وهدان687

88
كٌرلس حمدى ودٌع فرج688

89
محمد رضا عبد النبى الدسوقى عامر689

90
مروه خالد مأمون  عفٌفى حجازى690

91
مرٌم هانى سعٌد نور الدٌن عالم691

92
منار اشرف محمد عبدالفتاح الشعراوي692

93
منار متوكل ابو قورة محمد693

94
منه اشرف محمد الصباحى694

95
منه هللا اشرف محمود ابراهٌم695

96
منى محمد السٌد عنٌتر696

97
منى محمود محمد سالم فرج697

98
منً مجدي عبدالحلٌم عبدالشافى698

99
مودة محمود عبدالبدٌع ذكى699

100
مى هالل عبدربه عامر700
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101
مٌار رافت عبدالوهاب دٌاب عبدالرحمن701

102
مٌار زكى ٌوسف محمد عبد اللـه702

103
مٌرنا حافظ اسماعٌل محمد السٌد703

104
نارٌمان محمد عبدهللا محمد704

105
نانسى امام السٌد محمد705

106
ندى ابراهٌم غنٌمى ابراهٌم706

107
ندى احمد فكرى ابراهٌم احمد707

108
ندى ربٌع عبدالفتاح عبدالسالم708

109
ندى محمد عبد الرازق محمود محمد709

110
نرمٌن مجدى محمد عطٌه بلوزة710

111
نورا اشرف محمد محمد711

112
نورهان احمد ابراهٌم محمد حاتم712

113
نورهان اسامه رمضان على موسى713

114
نورهان جمال عبدالفتاح السٌد عبدالفتاح714

115
نورهان مبروك سمٌر فؤاد حافظ715

116
نورهان محمد عبدالعزٌز عبدالرحمن طعٌمه716

117
هاجر سعٌد سعٌد محمدسالم717

118
هاجر محسن محمد محمد منصور718

119
هاجر محمد عبدهللا عٌد719

120
هانم عزت السٌد حسب النبى شحاته720

121
هبة هللا عبدالطٌف عٌسوى عواد721

122
هبة هللا ٌونس عثمان ٌونس القاضى722

123
هدٌر  عصام عبدالمحسن محمد سلطان723

124
هدٌر احمد متولى عبدالفتاح724

125
هشام هانً جوده عبدالحمٌد محمد العٌسوي725
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126
هنا حسن حسان حسن726

127
ٌاسمٌن احمد محمد اسماعٌل727

128
ٌاسمٌن تامر عبدالكرٌم دسوق728ً

129
ٌاسمٌن على محمد محمود شقران729

130
ٌسى عماد نعٌم بدروس730

131
قمر ٌاسر سمٌر محمد731

132
ندى ممدوح عبد الحسٌب منصور732

133
هاجر سعد عبد الرحمن زاٌد733

134
عبد الرحمن السٌد محمد احمد734

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150
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االســـــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

اٌمان ٌاسر احمد احمد1796

حازم محمد غنٌم محمد2797

سارة حسام الدٌن الدسوقى عوض3798

حبٌبة اشرف محمد عبد العزٌز4799

زٌنب حسنى احمد محمد وهبة5800

6

7

مواد الترم الثانى

الباقون لالعادة

مالحظات

سحب ملف

سحب ملف

مواد الترم الثانى– مواد الترم االول 

جغرافٌا – اللغة العربٌة والخط والدٌن والحٌاة 

– الرٌاضٌات والجبر - مصر وتارٌخ مصر 

جٌولوجٌا عامة
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