
 

 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

 

(1) 

 
 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 اللغة االنجلٌزٌةشعبــة 
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  عبدالمحسن سلٌماناحالم عادل  1021 1

  احمد السٌد احمد محمد 1020 0

  احمد هشام فوزى محمد 1023 3

  احمد محمود السٌد محمد 1024 4

  االء حمدان حسٌن محمد 1025 5

  االء نصرالدٌن زغلول 1026 6

  اسراء ابوطالب محمد 1021 1

  اسراء العزب مغاورى 1028 8

  اسراء رمضان سٌداحمد 1029 9

  احمد عٌسوه اسراء ضٌاء 1012 12

  اسراء عبدالحمٌد محمود 1011 11

  اسراء عبداللطٌف عبدالعزٌز 1010 10

  اسراء عٌد حموه حماد 1013 13

  اسراء سٌد نداضؤة 1014 14

  اسراء مختار سعٌد مصطفى 1015 15

  اسراء مصطفى عبدهللا محمد 1016 16

  كمالاسالم محمد مصطفى  1011 11

  اسماء احمد وفاء عبدالحلٌم 1018 18

  اسماء اسامة رفعت فهمى 1019 19

  اسماء السٌد عبدالرحمن محمد 1002 02

  سعدعبدهللا محمداسماء  1001 01

  اسماء سٌد احمد محمد سٌد 1000 00

  عامرعبدالوهاب محمد دسوقى اسماء 1003 03

  اسماء عبدالقادرعبدالسمٌع 1004 04

  الشٌماء احمد عبدالرحمن سالم 1005 05
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 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

 
(0) 

 

 
 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 اللغة االنجلٌزٌة شعبــة
 0201/0202الجامعــــــً للعام

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  اصالة حمدى محمد اسماعٌل 1006 06

  امانى جمٌل ابوالفضل الباجورى 1001 01

  امل رضا عطٌة جبر 1008 08

  امل محمد محمد االعصر 1009 09

  امنٌة اشرف احمد مروان  1032 32

  امنٌة محمد عبدهللا محمد 1031 31

  امنٌة ناجى بدوي عٌد 1030 30

  عبدالعاطىامٌرة السٌد ابراهٌم  1033 33

  حسنى حسن حسنىامٌرة  1034 34

35 1035 
 امٌرة سامى محمد حجازى 

( وتدرٌبات لغوٌة 1فونولوجى)
 ()مادة واحدة(1)

  امٌرة عابدٌن سعد عبدالسمٌع 1036 36

  امٌرة محمد زعلول موسى 1031 31

  امٌرة مختار محمد محمد محمد 1038 38

  امٌرة ولٌد عبدالحمٌد صابر 1039 39

  اٌة جمال احمد فؤاد قطب 1042 42

  اٌة خالد محى الدٌن عبدهللا  1041 41

  اٌة صابر محمود محمد فوده 1040 40

  اٌة عاطف احمد مغاورى 1043 43

44 1044 
 اٌة عبدالرؤف صبحى شلبى

(وتدرٌبات 1فونولوجى)
 ()مادة واحدة(1لغوٌة)

  اٌة عبدالمجٌد محمد سمره 1045 45

  اٌة عربى حامد عبدالحمٌد 1046 46

  اٌة عصام السٌد عبدالحمٌد 1041 41

  قناوى صابر الشال اٌة  1048 48

  اٌة محمد رفعت عبدالمجٌد 1049 49

  اٌة محمد سعٌد السٌد مجاهد 1052 52
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 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

 

  
  

(3) 

 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 اللعة االنجلٌزٌة شعبــة
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  اٌة محمد على شاكر البحراوى 1051 51

  اٌة منصور سالم منصور 1050 50

  الخولىاٌة هشام فهمى محمد  1053 53

  اٌة ٌاسرفوزى السٌد الدسوقى 1054 54

  افض علىحاٌمان ابراهٌم عبدال 1055 55

 (+مدخل الى القصة)مادتٌن(1كتابة) اٌمان الطوخى  احمد محمد ابوالدهب 1056 56

  اٌمان الطوخى عبدالباسط عواد 1051 51

  اٌمان اٌمن السٌد ذكى 1058 58

  اٌمان سامى فتحى السٌد 1059 59

  اٌمان سعٌد احمد عٌد رمانه 1062 62

  اٌمان عبدالمطلب السٌد خلٌل 1061 61

  اٌمان مجدى ٌحى ابراهٌم غنٌم 1060 60

  اٌمان ناصر مغربى حسن  1063 63

  باسم محمد جمال محمد 1064 64

بدر محمد السٌد محمد عبدالقادر  1065 65
 موسى

(+مدخل 1(وتدرٌبالغوٌة)1فونولةجى)
 القصة)مادتٌن(الى 

  بسمة رفعت على محمد 1066 66

  بسمة عبدهللا ٌسن محمد امام 1061 61

  بسنت جالل محمود عطا على 1068 68

  بسنت محمد السٌد احمد نصٌر 1069 69

  تقى حمدان صدٌق حامد سالم 1012 12

  جنة محمد احمد عبدهللا 1011 11

  جهاد حامد مصطفى سٌد مصطفى 1010 10

  حنان محمد الطوخى على السٌد 1013 13

  خلود مصطفى جبالى جاد الرب 1014 14

  دعاء السٌد حسن محمد 1015 15
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 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

  (4) 
 

 
 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 اللغة االنجلٌزٌة شعبــة
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  دعاء عبدالمرضى محمد على 1016 16

  دعاء عٌد محمود منصورابراهٌم 1011 11

  دنٌا على بدر محمد على 1018 18

  ا فوزى فاروق السٌدنٌد 1019 19

  دٌنا سعد محمد الجدى 1082 82

  موسى محمد سالمةرحاب احمد  1081 81

  رحمة احمد السٌد على 1080 80

  رحمة رضا محمد عبدالحمٌد 1083 83

  رشا حمادة عطٌة احمد شعبان 1084 84

  رشا مجدى عبدالحلٌم محمد 1085 85

  رضوى صالح محمد محمد عبدهللا 1086 86

  رضوه حسنٌن محمد حسنٌن 1081 81

  رنا رمضان عبدالستار محمود 1088 88

  روان احمد احمد السٌد 1089 89

  على سالم فرجروان سالم  1092 92

  روان صالح سعٌد حسٌنى 1091 91

  روضة رضا شعبان مغاورى 1090 90

93 1093 
 زٌنب انور احمد عبدالفتاح

( وتدرٌبات 1فونولوجى)
 (+ مقررثقافى)مادتٌن(1لغوٌة)

  زٌنب اٌمن احمد عبدالمجٌد 1094 94

  زٌنب محمد عبدهللا والى 1095 95

  زٌنب محمد عبده محمود االصفر 1096 96

  سارة اشرف جودة محمد الشحات 1091 91

  سارة بكر محمد عبدالعلٌم 1098 98

  سارة بكرى محمد توفٌق 1099 99

  سارة غنٌم محمد غنٌم الشرقاوى 1322 122

 

 مدٌر شئون الطالب     عالمراج   مسئول الفرقة             

 
 



 

 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

(5) 
 

 
 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 اللغة االنجلٌزٌةشعبــة
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  سارة محمد عبدالعاطى محمد 1321 121

  سارة ناصر محمد العنانى 1320 120

  سارة هشام سعٌد رفاعى 1323 123

  سالمة عصام السٌد حسن سالم 1324 124

  ٌوسفسجود مروان مصطفى  1325 125

  سلمى احمد محمد بكرى 1326 126

  سلمى عرفة سعد الدٌن فرج 1321 121

  سماح على محمد الحلو 1328 128

  سمر خالد سٌد على 1329 129

 مدخل الى الدراما مرسىسهٌلة عبدهللا سالم  1312 112

 تارٌخ التربٌة والتعلٌم سهٌلة عبدهللا محمد حسنٌن زغلول 1311 111

  السٌد زعبل السٌد احمد سالم 1310 110

113 1313 
 شروق السٌد ٌوسف مصطفى

(+ 1( وتدرٌبات لغوٌة)1فونولوجى)
 ()مادتٌن(1كتابة )

  رى مصٌلحىشروق صالح صب 1314 114

  محمد ابراهىم محمدشروق  1315 115

  شرٌن ربٌع سلٌمان على سالم 1316 116

  شرٌن محمد موسى محمد 1311 111

  ابراهٌم عبدالجوادشٌماء ابراهٌم  1318 118

  شٌماء اشرف عبدالفتاح 1319 119

  عفٌفى عبدالعاطى اشرف محمدشٌماء  1302 102

  شٌماء السٌد صالح السٌد 1301 101

  سٌد معروف عبد اللطٌفشٌماء  1300 100

  شٌماء شرٌف على شرٌف سالم 1303 103

  شٌماء عالء سعدالدٌن ابوبكر 1304 104

  شٌماء محمود فهمى محمد 1305 105

 مدٌر شئون الطالب     عالمراج    مسئول الفرقة             

 

 

 



 

 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

                                              (6) 

 

 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 للغة االنجلٌزٌةا شعبــة
 0102/0202للعـــــــام الجامعــــــً 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  صابرٌن سامح حسن عالم 1306 106

  صفا ٌوسف عبدهللا ٌوسف 1301 101

 (1(وتدرٌبات لغوٌة )1فونولوجى) صالح محمود فتحى محمد 1308 108

  عائشة طارق سٌد مجاهد 1309 109

  عبدالرحمن محروس السٌد حسن 1332 132

  عبدالرحمن هانى عبدالرحمن 1331 131

  عبدهللا رجب طلعت محمود 1330 130

  عبدهللا محمد ٌسن محمد 1333 133

 (1(وتدرٌبات لغوٌة)1)فونولوجى  عبداللطٌف محمد عبدالخالق منصور 1334 134

  عبٌرعبده عطا سٌد شهاب 1335 135

 تارٌخ التربٌة والتعلٌم عزة احمد كمال مغازى 1336 136

  عال ابراهٌم سٌد احمد ابراهٌم 1331 131

  على وجبه عبدهللا محمد 1338 138

  هاللىعلٌاء عادل عبدالوهاب  1339 139

  غادة اشرف محمد عمرٌة 1342 142

  غادة كرم عبدالمحسن بٌومى 1341 141

  فاطمة السٌد عزت حسانٌن 1340 140

  فاطمة الطوخى احمد عبدالقادر 1343 143

  فاطمة حامد محمد على 1344 144

  فاطمة سامى محمد ٌحى 1345 145

  فاطمة طه على على زاٌد 1346 146

  فاطمة محفوظ محمد عبدالعال 1341 141

  مهدى محمد فاطمة محمد 1348 148

  فاطمة مسعد السٌد فوزى مدبولى 1349 149

  فداء حسن عبدالسمٌع محمد 1352  152

 مدٌر شئون الطالب     عالمراج    مسئول الفرقة             

 

 

 



 

 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

 
(1) 

 
 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 0201/0202الجامعــــــً للعـــــــام اللغة االنجلٌزٌة شعبــة 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  عبدالحمٌدمحمود  كرٌم محمد  1351 151

  لطفى عبدالفتاح لطفى الصٌاد 1350 150

  لمٌاء سامى احمد سلٌمان السٌسى 1353 153

 تارٌخ التربٌة والتعلٌم مارتٌنا مٌنا شٌعا حنا 1354 154

  صبرى معوضملك عماد الدٌن  1355 155

 (0اللغة االنجلٌزٌة ت) محمد اشرف السٌد محمد السٌد 1356 156

  محمد حسنى محمد محمد غنٌمى 1351 151

  محمد مسعد محمد ابراهٌم 1358 158

  محمد طارق السٌد على فوده 1359 159

162 1362 
 محمد طه عبدالعلٌم محمد

(+ 1(وتدرٌبات لغوٌة)1فونولوجى )
 ()مادتٌنمدخل الى القصة 

161 1361 
 محمد عبداللطٌف مصطفى محمدى

مدخل الى القصة +تارٌخ التربٌة والتعلٌم 
 مواد( 3()0(+ حقوق االنسان ت)1ت)

  محمد كرم حامد محمد احمد 1360 160

  محمود جمال عبدالمنعم خمٌس 1363 163

  محمود رافعت محمود عبدالمقصود 1364 164

  عبدالمعطى مروة احمد ابراهٌم 1365 165

  مروة اشرف صابر زهو 1366 166

  مروة بكرعطٌة عبدالحمٌد 1361 161

  مروة سامى عبدالسمٌع الجوهرى 1368 168

  السباعى  محمد مهمروة محمد اد 1369 169

  مرٌم زهٌر حسن ابراهٌم ذكرى 1312 112

  مرٌم على محمود على عفٌفى 1311 111

  السٌدمرٌم محمد حلمى  1310 110

  مرٌم محمد عبدالمنعم سعٌد سرور 1313 113

  مرٌم وحٌد مغاورى دسوقى احمد 1314 114

  مصطفى جمال رحاب حسن 1315 115
 مدٌر شئون الطالب     عالمراج    مسئول الفرقة             

 

 

 



 

 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

 
(8) 

 
 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً اللغة االنجلٌزٌة شعبــة 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  منار قتحى محمد ٌوسف الصاوى 1316 116

  منار محمد عبدالرحمن رومٌل 1311 111

  منال ابودوح ابوالقاسم ابودوح 1318 118

  منة هللا عبدالفتاح احمد حسن محمد 1319 119

  منة هللا عبدالرؤف عبدالبدٌع سعد 1382 182

  منة هللا ٌاسر طه محمود 1381 181

  منى ابراهٌم احمد احمد بٌومى 1380 180

  منى هانى رمضان العقباوى 1383 183

 (0مدخل الى الشعر ت ) مها عثمان عبدالنبى محمد عثمان 1384 184

  مودة محمد سعٌد متولى دروٌش  1385 185

  عاطف محمد محمودمى  1386 186

  نبٌله خالد اسماعٌل محمود منصور 1381 181

  نجوى ممدوح الدمرداش السٌد 1388 188

  ندا اشرف عبدالفتاح عفٌفى 1389 189

  ندا عاطف عبدالمجٌد السٌد 1392 192

  ندا جمال محمد محمد عفٌفى عجاج 1391 191

  ندا محمود اسماعٌل محمد 1390 190

  محمود فرج محمد ندا 1393 193

  ندى على على عبدالسمٌع 1394 194

  ندى عٌد احمد محمود 1395 195

  ندى محمد على المصرى 1396 196

  ندى محمود عبدالشافى محمود على 1391 191

 تارٌخ التربٌة والتعلٌم حسٌن خالد دىندى ولٌد رش 1398 198

  نرمٌن عادل محمد عبدالمنعم 1399 199

  نرمٌن كامل ٌوسف شرف الدٌن 1422 022

 مدٌر شئون الطالب     عالمراج    مسئول الفرقة             

 

 
 
 
 



 

 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

(9) 
 

 عام() الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً اللغة االنجلٌزٌة  شعبــة

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  نرمٌن مالك فؤاد نصر 1421 021

  نسمة سالمة عبدالمطلب عبدالخالق 1420 020

  نهلة انور سلٌمان عبداللطٌف سالم 1423 023

024 1424 
 نهى حسام عبدالرحٌم ابراهٌم البوص

( وتدرٌبات 1فونولوجى)
 (1لغوٌة)

  نهى محمد عبدالموجود متولى 1425 025

  توفٌق عبدالحلٌمنورا السٌد العربى  1426 026

 (وتدرٌبات لغوٌة1فونولوجى) نورا سامى عبدالرحٌم خلٌفة 1421 021

  نورا صبحى السٌد البربرى 1428 028

  نورا فكرى عبدالحمٌد احمد 1429 029

  نورالهدى عبدالنعم محمد احمد 1412 012

  نورهان رشٌد جابر على سامر البدوى 1411 011

  عبدالمنعم ابراهٌم علىنورهان  1410 010

  نٌرة شفٌقرالطوخى عبدالحمٌد على 1413 013

  هاجرخالد فرٌد عبدالعزٌزالنجار 1414 014

  هاجرعلى اسماعٌل على 1415 015

  هاجرمحمد مرزوق عبدالرحمن  1416 016

  هاجر منصور احمد منصور احمد 1411 011

  هالة سامى محمد عواد سٌد 1418 018

  هبة بالل احمد امٌن 1419 019

  جٌنٌدىهدٌر محمد احمد عباس ال 1402 002

  هٌام بغدادى محمد بغدادى 1401 001

  محمود حسنوسام جمال عبدالحمٌد  1400 000

  وفاء نجٌب محمد محمد 1403 003

  السٌدٌارا السٌد عبدالحمٌد  1404 004

  عبدالغنى اللٌثىٌاسمٌن جمال  1405 005
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 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

(12) 
 

 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً االنجلٌزٌةاللغةشعبــة 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  عبدالحمٌد احمدٌاسمٌن عبدالفتاح  1406 006

  ٌاسمٌنا عصام محمد عبدالمنعم 1401 001

  ٌمنى صابرمحمد بٌومى القالع 1408 008

  ٌمنى محمد شبل عبدالمنعم طه 1409 009

  ٌاسمٌن السٌد عبدالفتاح 1432 032

 (1كتابة) ندى رفعت عبدالمنعم ابراهٌم صالح 1431 031

فاطمة خالد عبدالمعبود امٌن  1430 030
 الجندورى

 

 طالب محولون من كلٌات اخرى

1 1433 

 مرٌم محروس فهٌم بشارة

تارٌخ التربٌة والتعلٌم+  -مواد محملة:
لغة مبادئ علم نفس+مقرر ثقافى + 

 االنجلٌزٌة

تربٌة وقضاٌا العصر  -مواد معفى منها:
(+علم نفس اجتماعى )ثانٌة 0)ثالثة ترم 

 (       0ت 

0 1434 

 عبدالحلٌم حجازىندى احمد 

تارٌخ التربٌة والتعلٌم +  -مواد محملة:
+مقرر ثقافى + لغة مبادئ علم نفس

 انجلٌزٌة 

تربٌة وقضاٌا  -مواد معفى منها:
(+علم نفس اجتماعى 0العصر)ثالثة ت

 (0)ثانٌة ت
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 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

 (11) 

 
 
 

 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 الباقون لالعادة0201/0202لعـــــــام الجامعــــــً اللغة االنجلٌزٌة ل شعبــة

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

شحات  حنان عماد عبدالعاطى 1436 1
 ابراهٌم

+غائب جمٌع 0مدخل الى الشعر من اولى ت
 الترم الثانىمواد 

جهاد عبدالفتاح عبدالمعتمد  1431 0
 عوض

(+قصة +ادارة 0(+كتابة )0فونولوجً )
 مدرسٌة وصفٌة

 ادارة مدرسٌة وصفٌة سارة هرٌدى انور هرٌدى  1438 3

4 1439 
 شروق ناصراحمد محمد ابراهٌم

تارٌخ التربٌة والتعلٌمةمن اولى + 
 (0(+كتابة)0فونولوجى)

 (0كتابة) عبداللطٌف السٌدشٌماء صبرى  1442 5

 االداة المدرسٌة والصفٌة دٌنا خالد عصمت خالف 1441 6

 (+ االدارة المدرسٌة والصفٌة0كتابة) رنا اشرف محمد الصغٌر 1440 1

 غائب جمٌع مواد الترمٌن االول والثانى رٌم عبدهللا فتحى امٌن 1443 8

 (0كتابة) عماد محمد محمد مصطفى 1444 9

12 1445 
 عبدالحافظعبٌر مصطفى عبدهللا 

+ غائب جمٌع 0مدخل الى الشعر من اولى ت
 مواد الترمٌن االول والثانى

 (0كتابة) فاطمة محمد العزب 1446 11

 (0كتابة) لؤى مكرم السٌد خاطر 1441 10

 (0كتابة ) محمد عادل محمد عبدالرحٌم 1448 13

 مرٌم عبدالمنعم كامل خٌرى 1449 14
(+ االدارة المدرسٌة 0(+ كتابة )0)فونولوجى 

 والصفٌة
 (0كتابة ) هاجر عٌد حسن عبدالحمٌدعمرو 1452 15
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