
 

 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

 
  

(1) 

 
 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــً رٌاضٌات  شعبــة

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

2 1222 
 احمد إٌهاب مولد موسى

رٌاضٌات متقدمة+ تارٌخ التربٌة والتعلٌم+  
 مقرر ثقافً اختٌاري

 رٌاضٌات متقدمة احمد سامح محمود على منصور 1220 0

 (2) تحلٌل رٌاضً زاحمد شكري عبدا لعزٌ 1223 3

 رٌاضٌات متقدمة احمد عماد حسن باشا 1224 4

  ىمحمد عبد المعط احمد عبد هللا 1225 5

 رٌاضٌات متقدمة رجب محمداحمد محمد  1226 6

 خواص مادة كهروبٌة ومغناطٌسٌة عبد المنعماحمد محمد رفعت  1227 7

  داحمد محمد صالح عبد الحمٌ 1221 1

  احمد محمد صالح مفتاح 1229 9

 (2استاتٌكا) احمد محمود احمد احمد القاضى 1222 22

 حول رٌاضٌات ممٌز احمد نبٌل محمد سعٌد السٌد 1222 22

  احمد ٌاسر محمد سلٌمان 1220 20

 (2رٌاضٌات متقدمة + استاتٌكا) احمد ٌاسر محمد حسن لٌمونة 1223 23

  اسراء بلٌغ حمدى  محمد 1224 24

  اسراء فتحى  محمد ٌوسف 1225 25

  اسراء محمد عٌد عبده 1226 26

 تارٌخ التربٌة والتعلٌم رٌاضٌات متقدمة + االء صبحى عبدالمنعم  عوض 1227 27

 (2رٌاضٌات متقدمة + تحلٌل رٌاضى) السٌد محمد فهمى  شحاته 1221 21

  امنٌة سٌد احمد الشحات 1229 29

  امٌر ابراهٌم ٌوسف سام 1202 02

 (2تحلٌل رٌاضى) امٌرة حمدى عزت عٌد 1202 02

 مقدمة فى  الحاسوب امٌرة سعٌد شوقى  على 1200 00

 رٌاضٌات متقدمة امٌرة  محمد ابراهٌم  البطراوى 1203 03

  افنان محمد عبدالحمٌد الجوهرى 1204 04

  اٌمان الشوربجى  ابراهٌم  علٌوه 1205 05
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(2) 

 
 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
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 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  و ى  اٌمان احمد محمود مرجا 1206 06

  اٌمان  محمد عبد الداٌم محمد  1207 07

  اسماعٌلاٌمان محمد عبدهللا  1201 01

 رٌاضٌات متقدمة اٌمان محمد فراج عبدهللا  1209 09

  اٌمان ٌاسر عرفات عبد المنعم 1232 32

 رٌاضٌات متقدمة اٌمن  محمود محمد ابراهٌم 1232 32

  فرجداٌة عادل عبد المقصو 1230 30

  اٌة عبدالرؤف عبدالحلٌم  محمود 1233 33

  اٌة  محمد محمد ندا جمعه  1234 34

  اٌة محمد نعٌم محمد 1235 35

  دتقى حمدى السٌد عبد الحمٌ 1236 36

  تقى  محمد احمد عٌسى 1237 37

 (2تحلٌل رٌاضى ) جمال هانى جمال محرم 1231 31

  حاتم محفوظ  ابراهٌم  خمٌس 1239 39

42 1242 
 عبد الخالق  رحبٌبة عبد الناص

رٌاضٌات متقدمة + تارٌخ التربٌة 
 والتعلٌم

  حسناء وائل محمد سامى 1242 42

 تارٌخ التربٌة والتعلٌم خلود محمد صالح سعد الجمل  1240 40

 (2رٌاضٌات متقدمة + استاتٌكا) مرسى  رخالد جمال عبد الظاه 1243 43

  دٌنا ابراهٌم شعبان رمضان 1244 44

  دعاء عصام محمد احمد 1245 45

  رضوى احمد جمال الدٌن السٌد 1246 46

 (2تحلٌل رٌاضى) رشاد خالد محمد رشاد الجعفرى 1247 47

41 1241 
 زٌاد احمد السٌد احمد 

رٌاضٌات متقدمة + خواص مادة 
 كهروبٌة ومغناطٌسٌة

  زٌاد محمود ابراهٌم رمزى عبده 1249 49

  زٌنب رضا ابراهٌم على 1252 52
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 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
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 والتعلٌمتارٌخ التربٌة  زٌنب محمود ابراهٌم محروس 1252 52

 مقدمة فى  الحاسوب سامٌة اشرف احمد البدوى 1250 50

 خواص مادة كهرومغناطٌسٌة سامٌة ٌاسر عبد الغنى الطوخى 1253 53

 (2رٌاضٌات متقدمة + تحلٌل رٌاضى) سعٌد طاهر سعٌد بٌومى 1254 54

  سعٌد محمود سعٌد محمود 1255 55

 (+ مقرر ثقافى اختٌارى2تحلٌل رٌاضى ) سلمى سعٌد عبد الرحمن ابراهٌم 1256 56

57 1257 
 سلمى  على  مرسى على 

مقدمة فى  الحاسوب + مقرر ثقافى  
 اختٌارى

 (  + مبادئ علم نفس2تحلٌل رٌاضى ) سٌف االسالم  السعٌد احمد  1251 51

 رٌاضٌات متقدمة سٌف شحات عبد القادر احمد 1259 59

 شهاب محمد عبدالغفار محمد 1262 62
 احمد

 0(+ اللغة االنجلٌزٌة ت 2تحلٌل رٌاضى )

  شروق طنطاوى عبد المنعم  1262 62

 تارٌخ التربٌة والتعلٌم شروق ٌسرى محمد عطٌة  1260 60

  شٌماء حمدى محمد سالم 1263 63

 رٌاضٌات متقدمة  صالح عبدهللا فؤاد امٌن  1264 64

  طه محمد وحٌد احمد 1265 65

66 1266 
 الخالق على كامل علىعبد 

(+ 2رٌاضٌات متقدمة + تحلٌل رٌاضى)
 مقرر ثقافى 

  عاٌدة عبد الفتاح على على 1267 67

 (2استاتٌكا) عبدالرحمن ابراهٌم عٌد ابراهٌم 1261 61

  عبدالرحمن خالد السٌد محمد 1269 69

72 1272 
 عبد الرحمن صابر محمدى على

خواص مادة كهروبٌة ومغناطٌسٌة + 
 مبادئ علم نفس

 تارٌخ التربٌة والتعلٌم عبدالرحمن محمد عفٌفى  على 1272 72

70 1270 
 عبدالبارى حمادة عبدالبارى

(+ خواص مادة كهروبٌة 2تحلٌل رٌاضى)
 ومغناطٌسٌة

عبدالفتاح صالح عبدالفتاح  1273 73
 زغلول

 

  عبدالعزٌز حجاج عبدالعزٌز على 1274 74

 رٌاضٌات متقدمة شعبان عبدالحلٌمعبدهللا سالمة   1275 75
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(4) 

 (عام) الثانٌةالطــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء

 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــً رٌاضٌات شعبــة 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  عبدهللا صالح على والى 1276 76

 رٌاضٌات متقدمة عبدهللا مصطفى محمد سنهابى 1277 77

 حول (2تحلٌل رٌاضى) على سعٌد على محمد  1271 71

  عمر احمد عمر احمد 1279 79

 مقدمة فى الحاسوب عمرو هانى محمد ٌوسف 1212 12

12 1212 
 فاطمة محمد شفٌق محمد

مقدمة فى الحاسوب + تارٌخ التربٌة 
 والتعلٌم

 (2تحلٌل رٌاضى) فاطمة نجٌب سعٌد شلبى 1210 10

 (2تحلٌل رٌاضى) فرٌنا جرجس ارٌب عبدالمالك 1213 13

  فوزٌة محمد كامل عبدالكرٌم  1214 14

 (2تحلٌل رٌاضى ) كرٌم السٌد منصور السٌد  1215 15

  كٌرلس عاطف سعد مهنى 1216 16

  كامٌلٌا رافت طاهر الخواص 1217 17

  لمٌاء فتحى محمد زغلول 1211 11

 (2استاتٌكا) محمد اٌمن كمال منصور 1219 19

  محمد حامد محمد سلطان  1292 92

 (2رٌاضٌات متقدمة + تحلٌل رٌاضى) محمد خالد سالم ابراهٌم  1292 92

 ومغناطٌسٌةخواص مادة كهروبٌة  محمد رفعت محمود محمد  1290 90

 رٌاضٌات متقدمة محمد صبحى محمد ابراهٌم 1293 93

  محمد طارق احمد العزب 1294 94

  محمد موسى محمد شوقى موسى 1295 95

  محمد هانى متولى  متولى 1296 96

 (2تحلٌل رٌاضى) محمد هشام عبدالقادر محمد 1297 97

 (2استاتٌكا) محمد مصطفى محمد محمد احمد 1291 91

 (2رٌاضٌات متقدمة + استاتٌكا) محمود اٌمن محمد عطٌه  1299 99

  محمود ربٌع محمد محمد 1222 222
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(5) 

 

 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــً رٌاضٌات  شعبــة

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

 تارٌخ التربٌة والتعلٌم+ مبادئ علم نفس محمود عامر محمد عبد الفتاح 1222 222

  محمود محسن محمود عواد  1220 220

 (2تحلٌل رٌاضى) اٌمن محمد عبدالوهاب تمٌرف 1223 223

  خالد عبدالعاطىمروة  1224 224

 (2رٌاضٌات متقدمة + تحلٌل رٌاضى) مصطفى عبدالحمٌد سٌد احمد 1225 225

 (2(+ استاتٌكا)2تحلٌل رٌاضى) مصطفى نادر ابراهٌم رماح 1226 226

  منة سعٌد عبدالغفار عبدالحكٌم 1227 227

  منة هللا عبدالشهٌد الشحات 1221 221

  منى ناصر ابراهٌم السٌد 1229 229

  منى منٌر عبدالحمٌد عبداللطٌف 1222 222

  مى عطٌة محمد كرم  1222 222

 (2استاتٌكا) مى فؤاد ٌوسف محمد  1220 220

  نادٌة زكى حسن زكى 1223 223

  ندا بكرى على احمد 1224 224

  ندا خٌرى سعد عبدالعزٌز 1225 225

 تارٌخ التربٌة والتعلٌم(+ 2تحلٌل رٌاضى) ندا مجدى عبدالمحسن محمد 1226 226

 تارٌخ التربٌة والتعلٌم ندا هٌثم عبدالمحسن محمد 1227 227

  هانم بكر جودة عبدالصمد 1221 221

 (+ تارٌخ التربٌة والتعلٌم2تحلٌل رٌاضى ) هاجر رافعت كامل محمود 1229 229

  هاجر طلعت عبدالفتاح شمس الدٌن 1202 202

  عبدالوهابهاجر عبدالوهاب حسن  1202 202

  هاجر مصطفى ابراهٌم ابراهٌم 1200 200

  هدٌر حسن حسن عٌسى 1203 203

  ٌاسمٌن احمد عبدالعزٌز عبدهللا 1204 204

  ٌاسمٌن فتحى السٌد الشربٌنى 1205 205
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 (6) 

 
 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
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 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  ٌاسمٌن سعٌد فهٌم مصطفى  1206 206

 خواص مادة كهروبٌة ومغناطٌسٌة ٌاسمٌن محمد ابراهٌم عبدهللا  1207 207

  ٌاسمٌن السٌد عبدهللا اسماعٌل 1201 201

 مبادئ علم النفس ٌوسف احمد عبدالسالم محمود  1209 209
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                                (7) 
 

 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 الباقون لالعادة0202/0202للعـــــــام الجامعــــــً رٌاضٌات  شعبــة

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

 (وتطبٌقات رٌاضٌة2تحلٌل رٌاضى) ابراهٌم عصام حسن على حسٌن 1252 2

0 1250 
 احمد طارق ابراهٌم ابراهٌم 

(+ االدارة المدرسٌة 3(+ تحلٌل رٌاضى)0جبر)
 والصفٌة

 (+ االدارة المدرسٌة والصفٌة 0( + استاتٌكا)0جبر) مد محمد عبدالحى جاد اح 1253 3

 االدارة المدرسٌة والصفٌة احمد ٌسرى عبدالحمٌد حالوة 1254 4

5 1255 
 انس عماد سعٌد عبدالفتاح

( + 0(+ استاتٌكا)3تحلٌل رٌاضى)( + 0جبر)
 االدارة المدرسٌة والصفٌة

6 1256 
 تقى محمد محمود موسى

(+ مقدمة فى 0ٌكا )(+ استات3تحلٌل رٌاضى)
 الحاسوب

 ( وتطبٌقات رٌاضٌة3تحلٌل رٌاضى ) سمك  حامدحسام جمال  1257 7

 االدارة المدرسٌة والصفٌة حسن ابراهٌم متولى حسن 1251 1

 ( وتطبٌقات رٌاضٌة3تحلٌل رٌاضى ) حمزة اسامة شعبان عفٌفى 1259 9

22 1262 
 حسٌن اٌهاب حسٌن على

اللغة العربٌة + خواص مادة من اولى + 
 ( + االدارة المدرسٌة والصفٌة من ثانٌة0استاتٌكا)

22 1262 
 حنان سمٌر الدمرداش عبدالهادى

مقدمة فى ( + 0اللغة العربٌة من اولى + جبر)
 +االدارة المدرسٌة والصفٌة  من ثانٌةالحاسوب 

20 1260 
 صالح احمد صالح محمد

( من اولى + غائب جمٌع مواد النرم 2استاتٌكا)
 االول

23 1263 
 عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد محمد

(+ االدارة 0خواص مادة من اولى + جبر)
 المدرسٌة والصفٌة

24 1264 
 عبدالرحمن رفٌق ابراهٌم فرج

االدارة (+ سٌكزلوجٌا التعلٌم والتعلم+ 0استاتٌكا)
 المدرسٌة والصفٌة

25 1265 
 عبدالرحمن عبدالمقصود محمد

(+ االدارة 3خواص مادة من اولى +تحلٌل رٌاضى)
 المدرسٌة والصفٌة

26 1266 
 عبدالعزٌز عصام عبدالعزٌز السٌد

الحاسوب +االدارة (+ مقدمة فى 3تحلٌل رٌاضى)
 والصفٌةالمدرسٌة 
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(8) 

 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 الباقون لالعادة0202/0202للعـــــــام الجامعــــــً رٌاضٌات  شعبــة

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

27 1267 

 عبدالمنعم محمد عبدالمنعم 

(+ خواص مادة من اولى + 2تحلٌل رٌاضى )
(+االدارة المدرسٌة 0(+استاتٌكا)3تحلٌل رٌاضى)

 والصفٌة

 (وتطبٌقات رٌاضٌة3تحلٌل رٌاضً ) عمرعماد محمد ابوالفتوح 1261 21

29 1269 

 عمر صابر عبدالحمٌد

المدرسٌة (+ االدارة 0(+ استاتٌكا)0جبر)
(+نظرٌة االحتماالت ( 0+ )دٌنامٌكا) والصفٌة

 (0مادة واحدة) ت 

02 1272 

 عمار محمد ابراهٌم محمد

( من اولً + تحلٌل 2مقررثقافى + استاتٌكا)
( + االدارة المدرسٌة 0+ استاتٌكا)(3رٌاضى )
 والصفٌة

02 1272 
 كرٌم عمر محمود محمد 

المدرسٌة (+ مقدمة فى الحاسوب +االدرة 0جبر)
 والصفٌة

00 1270 
 محمد اشرف عزازى عبدالهادى

( من اولى+ 2تحلٌل رٌاضى)
 (+سٌكولوجٌا التعلٌم والتعلم0استاتٌكا)

 ( وتطبٌقات رٌاضٌة3تحلٌل رٌاضى ) محمد سٌد على على ابو عمر 1273 03

مسعد عبدهللا عبدالسمٌع  1274 04
 عبدالحمٌد

 ( وتطبٌقات رٌاضٌة3تحلٌل رٌاضى)

 ( وتطبٌقات رٌاضٌة3تحلٌل رٌاضى) محمود اسماعٌل السٌد اسماعٌل 1275 05

06 1276 

 محمود عبدالسالم عبدهللا عبدالنبى

( + 3( + تحلٌل رٌاضى)0جبر)
(+االدارة المدرسٌة والصفٌة +تدرٌس 0استاتٌكا)
 (2مصغر)

محمود سامى محمود عبده  1277 07
 عبدالعال

( وتطبٌقات 3( من اولى + تحلٌل رٌاضى)0ف )
 من ثانٌة  0رٌاضٌة+ هندسة ت

 ( وتطبٌقات رٌاضٌة3تحلٌل رٌاضى ) مرٌم عثمان سعٌد عبدالفتاح 1271 01
 

 مدٌر شئون الطالب                           عالمراج    مسئول الفرقة             

 
 
 

 
 


