
 

 التربيةكلية 

 شئون الطالب

 

 
(1) 

 
 (عام) الثانيةالطــــالب الفرقـــــة  شـــــــف أسمـــــــــاءك

 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــي كمياء شعبــة

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  عبدالمنعمابتسام ابو زيد محمد  1021 1

 اساسيات الرياضيات + مبادئ علم نفس احمد سعيد السيد سليمان مدرة 1020 0

  احمد سيد خليفة رفاعى 1020 0

  احمد محمود سيد سمير 1024 4

  اسراء احمد راغب محمد الحضرى 1025 5

  اسالم خالد محمد عبدالعزيز 1026 6

  اسماء اسامة احمد احمد  1027 7

  اسماء جابر سعيد عطية 1021 1

  اسماء صبحى عبدالرحمن مرداش 1029 9

  اسماء عالء عبدالمقصود شلبى 1012 12

  االء عادل السيد لبيب سعد 1011 11

  االء عصام زنيهم عبد الهادى على 1010 10

  الشيماء عبدالحميد محمد عبدالحميد 1010 10

  امانى صابر عبدهللا محمد 1014 14

  امانى غنيم عبده غنيم فنيان 1015 15

 حــــــــولـــــــــــــت امنية محمد احمد مصطفى 1016 16

  امنية محمد احمد موسى 1017 17

  اميرة شعبان محمد محمد 1011 11

  ايمان رجب عبدالحميد مصطفى 1019 19

  ايمان زكى منير زكى السيد 1002 02

  العيسوىايمان سادات امام محمد  1001 01

  ايمان محمد صبرى عبدالحميد احمد 1000 00

  خليلايمان مرسى محمد محمد  1000 00

  ايمان مصطفى فهيم ابوالحسن 1004 04

  ايمان هانى سليمان محمد عمارة 1005 05
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 شئون الطالب

 
 
 

 
(0) 

 
 

 (عام) الثانيةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــي كمياء شعبــة

 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  تسنيم وليد عثمان عبدالعظيم 1006 06

  جهاد عبدالناصر محمد طوغى 1007 07

01 1001 
 حسام سامى محمد ابو المكارم

خواص مادة كهروبية ومغناطيسية + 
 اساسيات الرياضيات

  حياة نجم مكاوى محمد 1009 09

  خلود حامد محمود السيد 1002 02

  دينا ايهاب السيد مرعى 1001 01

  دينا عادل فرج محمد احمد 1000 00

  دينا محمد عبدالعزيز محمد عطا هللا 1000 00

  رشاد رضا عبدالوهاب محمد 1004 04

  رنا منير حلمى عبدالعليم 1005 05

  روان عمرو عبدالغنى فوزى 1006 06

 اساسيات الرياضيات زينب خالد احمد عبدالقادر 1007 07

  سارة اشرف عبدالفتاح حسان 1001 01

  سارة عماد الدين عاطف الدسوقى 1009 09

  سلمى ابراهيم احمد محمد دراز 1042 42

 اساسيات الرياضيات المغازى االشقرسلمى جمال ابراهيم  1041 41

  سلمى عصام احمد احمد  1040 40

  سما ابراهيم محمد محمد ابوطالب 1040 40

  سمو حمدى صفوت سعد 1044 44

  سندوس محمد السيد مصطفى مالك 1045 45

  شروق زين العابدين حسن 1046 46

  شيماء راشد محمد عامر 1047 47

  شيماء عطية عبدالرازق دياب 1041 41

  شيماء محمد ابراهيم السيد محمد 1049 49

52 1052 
 ضحى طارق حسنى على صباح

خواص مادة كهروبية ومغناطيسية + 
 اساسيات الرياضيات
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(0) 
 

 (عام) الثانيةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــي كمياء ا شعبــة

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  عبدالحميد ممدوح عبدالحميد عبدهللا 1051 51

  عبدهللا حسين عبدهللا حسين 1050 50

 خواص مادة كهروبية ومغناطيسية حسينعبدالرحمن سيد على  1050 50

  0حرارة وبصريات ت  عبدالرحمن محمد ابراهيم محمد 1054 54

 اساسيات الرياضيات عبدالهادى احمد السيد يسن 1055 55

  عبدالوهاب رافعت محمود حسن سليمان 1056 56

  عبير عبدالناصر ابراهيم محمد 1057 57

  عال خالد عبدالعاطى سالم 1051 51

  غادة ابراهيم زهران  محمود 1059 59

  غادة على محمد احمد الفقى 1062 62

  فاطمة طلعت ابراهيم السيد اسماعيل 1061 61

  فاطمة عبدالمنعم احمد عبدالمنعم 1060 60

 حــــــــــــول فتح هللا محمد فتح هللا محمد 1060 60

  فوزية عبدالحميد محمد الهادى 1064 64

  محمد السيد عبدالمجيد عبدالنبى 1065 65

 اللغة العربية محمد شعبان عبدالنبى مصلحى  1066 66

  محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد 1067 67

  مروة سعيد محمد لطفى محمد اسماعيل  1061 61

  حريم رافت حسان ابراهيم 1069 69

  مريم عبدالوهاب عبدالوهاب 1072 72

  عبدالوهاب هاللمريم هالل  1071 71

  مصطفى ابراهيم ابوالعنين محمد 1070 70

 اساسيات الرياضيات ملكة محمد عبدالوهاب عمر الشدودى 1070 70

 اساسيات الرياضيات منة هللا اشرف على شبايك 1074 74

  منة هللا يسرى على السيد 1075 75
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(4) 
 

 م(عا) الثانيةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــي كمياء  شعبــة

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  ميار على عبدالعظيم محمد 1076 76

  ايهاب فوزى عمارةندا  1077 77

  ندى ايمن محمد اسماعيل 1071 71

  ندى لطفى عبدالعظيم عبدربه 1079 79

  ندى محمد ابراهيم عبدالعليم اسماعيل 1012 12

 اساسيات الرياضيات نور هانى عبدالمومن محمد طه 1011 11

  هاجر امام جمال امام فرج 1010 10

  هبة اشرف الدسوقى راشد نور 1010 10

  هاجر فتحى عبد الحميد العادلى 1014 14

  هناء سمير محمد ابوزيد 1015 15

 اساسيات الرياضيات هند محمد بهجت عبدالهادى محمد  1016 16

  هند محمد محمد ابوالفتوح ابوالوفا 1017 17

  هنية سعيد لطفى محمد 1011 11

  وسام سامى عبدالغفار حسن احمد 1019 19

  عبدهللا دسوقى رشادوالء  1092 92

  ياسمين سعد بسيونى على 1091 91

  ياسمين لبيب شوقى لبيب سويلم 1090 90

  ياسمين محمد فتحى حسن بكر 1090 90

  ياسمين محمود يوسف محمد 1094 94

95 1095   
  طالب محولون من كليات اخرى   
    

96 1096 

 سارة محمد محمد درويش عيسى

تاريخ التربية والتعليم  -المواد المحملة:
+ مبادئ علم النفس+ مقرر ثقافى 

(+ اساسيات 4()3+كيكياء)
 (1الرياضيات)

التربية وقضايا  -مواد معفى منها:
 (0العصر )ثالثةت
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(5) 
 

 

 (عام) الثانيةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 الباقون لالعادة0201/0202للعـــــــام الجامعــــــي كمياء  شعبــة

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

1 1406 
 احمد حمادة محمود على الليثى

خواص مادة من اولى + غائب جميع مواد 
 الترمين االول والثانى

0 1407 
 احمد يحى محمد محمد على

غائب جميع مواد الترم االول ما عدا )علوم 
 (1+ تدريس مصغر) بيئية(

0 1401 
 ايمان خالد يسن محمد

جبر خطى واحصاء واحتماالت وتحليل 
 رياضى )مادة واحدة(

4 1409 
 سارة مصطفى بكر قاسم الكردى

جبر خطى واحصاء واحتماالت وتحليل 
 رياضى)مادة واحدة(

5 1402 
 شيرهان خالد محمد احمد

جبر خطى واحصاء واحتماالت وتحليل 
 رياضى)مادة واحدة(

6 1401 
 عمر عبدالعزيز حسن محمود

جبر خطى واحصاء واحتماالت وتحليل 
 رياضى)مادة واحدة(
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