
 

 لية التربيةك 

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(

 )مستجد( 0202/0201لعـــــــام الجامعــــــي لغة عربية شعبــة 

      االســـــــم رقم الجموس م
      إبراهيم راشد حسنين راشد عمم 10001 1
0 

      عبد الدايمأحمد عبد اهلل عبد المرضي  10002
3 

      أحمد عبد العال عبد المقصود عبد العال 10003

      أحمد محمد يحيي محمد يونس 10004 4

      أحالم محمد محمود عبد السالم 10005 5

      رفعت حسن محمد محمدأسراء  10006 6

      اسالم محمد عطية محمد 10007 7

      أمال محمد جودة متولي 10008 8

      أماني محمود صبحي شمبي 10009 9

      أمل سعد عمي محمود 10010 12

      أميرة كرم عبد السميع سميمان 10011 11

      أية ابراهيم سيد ابراهيم 10012 10

      أية بهاء السيد عبد الظاهر 10013 13

      أية جميل عبد الرحمن ابراهيم 10014 14

      محمد يوسفأية حسني  10015 15

      اية سعيد صالح عبد اهلل غراب 10016 16

      اية مجدي متولي عبد المقصود 10017 17

      ايمان عبد اهلل جودة محمود السيد 10018 18

      ايمان عاطف عمي سيد أحمد  10019 19

      ايمان فتحي عبد السميع العيسوي 10020 02

      فهمي محمود أحمدالسيد فارس  10021 01

      بسمة هشام ابراهيم سميمان 10022 00

      حسام الدين عبد الجواد محمد مرسي  10023 03

      حسناء أشرف محمد مصمحي 10024 04
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 كلية التربية 

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(

 )مستجد( 0202/0201للعـــــــام الجامعــــــي لغة عربية شعبــة 

      االســـــــم رقم الجموس م
      حنان أحمد عمي ابو المكارم موسي 10026 06

      حياة سعيد عبد الجميل حسين سالم 10027 07

      حسين قدري محمد عمي حرحور 10028 08

      داليا عبد اهلل محمد عبد الرازق  10029 09

      دينا عماد سالمة حسين غانم 10030 32

      رانيا فوزي عبد الودود عبد النبي 10031 31

      رضوي مصطفي أحمد محمد 10032 30

      ريهام رجب أبو زيد محمد 10033 33

      ريهام محمد عيد محمد  10034 34

      محمد عبد اهلل عطية بزين 10035 35

      سارة ابراهيم عبد الباسط طنطاوي 10036 36

      سارة مصطفي عبد الحميم سميمان 10037 37

      سجدة نيازي جبري بدير 10038 38

      سماح سيد أحمد جودة ليمان عمر 10039 39

      سمر فؤاد مهدي أمين حسن زايد 10040 42

      شرين أحمد السيد ابراهيم ابراهيم 10041 41

      شروق رضا السيد عبد المجيد اسماعيل 10042 40

      شروق طة السيد محمد  10043 43

      شيماء عبد العظيم عبد القادر عيسي 10044 44

      شيماء عيد سعيد عبد الهادي  10045 45

      صباح سيد عبد القادر عبد الفتاح  10046 46

      صفاء إبراهيم الدسوقي الصادق عمي 10047 47

      عبير الصادق حسين الصادق 10048 48

      عال عبد الرافع محمود مصطفي 10049 49

      الرحمنغادة ايمن عبد العاطي عبد  10050 52
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 كلية التربية

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(

 )مستجد( 0202/0201للعـــــــام الجامعــــــي  لغة عربية شعبــة 

رقم  م
 الجموس

      االســـــــم

      غادة ابراهيم عبد الجواد البكري 10051 51

      فاطمة عمي خطاب عمي ايوب 10052 50

      فاطمة محمد محمد الطيب 10053 53

      محمد سيد عاشور عواد 10054 54

      عبد الحميم عمي محمدمحمد مسعد  10055 55

      محمود طارق عالم محمد 10056 56

      محمود مرزوق عيسي محمد خالد 10057 57

      محمود يحيي شكري بيومي 10058 58

      مصطفي رزق راشد سيد أحمد 10059 59

      سماحة عبد السالم حشيشمريم  10060 62

      البهنسيمريم محمد عبد المقصود  10061 61

      منار رضا سعيد عبد الحكيم الغرباوي 10062 60

      ميرنا هشام محي الدين محمد بيومي 10063 63

      مي عصام عبد الرحمن عبد الفتاح 10064 64

      ندا حسن عبد الفتاح حسن منصور 10065 65

      ندي طمعت سعد محمد 10066 66

      محمد عبد المعز عمي يند 10067 67

      نرمين محمد عبد الحميد زعزع 10068 68

      نورا محمد محمد الكومي 10069 69

      وردة أحمد معوض محمد حسن 10070 72

      هايدي مجاهد الششتاوي محمد ابراهيم 10071 71

      ياسمين عصام عبد العزيز عبد المقصود 10072 70

      محمد عبد الستار السيد أحمد 10073 73
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 كلية التربية     

 

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(

 (باقي لإلعادة)  0202/0201للعـــــــام الجامعــــــي اللغة العربية  شعبــة

      االســـــــم رقم الجموس م
      آية محمد عبد السميع إبراهيم 11175 1

      سمر سامي عبد اهلل الشاعر 11176 2

      لبني صالح سالم حسن 1177 3

      ايمان محمد عبد الفتاح عبد المعطي 1171 4

 
 الثالثةسنـــــــــة مـــــــــن الخــــــــــارج للمـــــــــرة 

      عبد اهلل سميمان أحمد سميمان 11179 1
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 التربيةلية ك  

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(

 0202/0201للعـــــــام الجامعــــــي  اللغة العربية الباقون لإلعادةشعبــة 

رقم  م
 الجموسا

 مالحظات االســـــــم

(  ، 1التدريس )(  ، طرق 1األدب العباسي ) آية محمد عبد السميع إبراهيم 11112 1
 ( ترم أول1النحو والصرف )

الحديث الشريف والسنة النبوية ، طرق تدريس  إيمان محمد عبد الفتاح عبد المعطي 1171 2
 ( ، عبادات والمعامالت1)

(  ، 1(  ، طرق التدريس )1األدب العباسي ) سمر سامي عبد اهلل الشاعر 11113 3
 ( ترم أول1النحو والصرف )

بعذر مرضي بقرار  جميع مواد الترم األول لبني صالح سالم حسن 11114 4
  (380مجلس رقم )

 
 الثالثةسنـــــــــة مـــــــــن الخــــــــــارج للمـــــــــرة 

الحديث الشريف والسنة النبوية ، اآلدب  عبد اهلل سميمان أحمد سميمان 11115 1
( ، البالغة العربية ، العبادات 1العباسي )

( ، اختياري 0والمعامالت ، االدب العباسي )
فلسفة ، مهارات لغوية وكتابة ، الفروق 

( ، تربية وقضايا 0الفردية ، نحو وصرف )
 العصر
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