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  شٌماء سمٌر محمد سالم على 2625  .276

  شٌماء طارق محمد اسماعٌل محمد 2626  .277

  شٌماء مجدى سعٌد عبدالغنى 2627  .278

  شٌماء محمد امٌن محمد عطٌه 2628  .279

 شٌماء مرسى عبدالرحمن مرسً 2629  .282
 

  شٌماء وحٌد وهبه ابراهٌم ابوالسعود 2630  .282

  صباح محمد شلبى محمد شاهٌن 2631  .280

  عادل عبد العال السٌد سالم 2632  .283

  عبدالرحمن عطا عبدالرحمن السٌد حجاج 2633  .284

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت عبدالرحمن محمد عبدالصبور شما 2634  .285

 1ف1ادب جاهلى واسالمى ت عبدالرحمن نبٌل زغلول كامل 2635  .286

  عبد الصادق عبد هللا عبد الصادق محمد 2636  .287

 1ف1تاساسيات رياضيات وجبر  عبدهللا جمال صالح حسن الدوٌك 2637  .288

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت عبدهللا رمضان عبدهللا جابر عبٌد 2638  .289

292.  2639 
 عبد هللا عصام محمد عبد الظاهر خطٌب

اللغة االنجلٌزٌة +2ف2تادب جاهلى واسالمى 
 2ف2ت

  عزت ماجد فتحى سالم نصر 2640  .292

  عال عبدالحلٌم بكرى عبدالحلٌم ٌوسف 2641  .290

  عبدالرازق عبدالعالعالء عثمان منسوب  2642  .293

294.  2643 
 عالء محمد سندعبدالعظٌم عصر

+ ادب جاهلى واسالمى 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت
 1ف1ت

  عمر طارق حسن حسٌن 2644  .295

  غاده سعٌد حمدى عواد سعفان 2645  .296

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت غاده صبحى فتحى عبدالفتاح 2646  .297

  عبدالرازقغاده عبدالرازق عبدالعزٌز  2647  .298

  غاده ٌسرى محمد الصغٌر محمد علً 2648  .299

  فاتن شعبان ابوالعز عبدالرحمن 2649  .022
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  فاطمة اٌمن عبدالمنعم عبدالقادربدر 2650  .022

  فاطمه احمد عبدالرحٌم ابراهٌم حسان 2651  .020

  فاطمه احمد ٌسن شحاته 2652  .023

  فاطمه اشرف عبدالرازق جمعة 2653  .024

  احمد سلٌمانفاطمه اشرف موسى  2654  .025

  فاطمه حنفى عبده عبدهللا الحنفً 2655  .026

  فاطمه خالد محمد الشافعى غنٌم 2656  .027

  فاطمه سمٌر عبدالمنعم محمد 2657  .028

  فاطمه طاهر مصطفى مغاورى ابراهٌم 2658  .029

  فاطمه محمد حسن محمود 2659  .022

  فوزٌه سعٌد سٌد احمد شنب 2660  .022

  كرٌم محمد فاروق مرزوق 2661  .020

  كرٌم محمد فوزى حسانٌن 2662  .023

  كوثر اشرف فتحى احمد على 2663  .024

  كوثر كمال محمد عبدالعظٌم 2664  .025

026.  2665 
 لمٌاء جمال عبدالغفار عبدالتواب متولى

+ ادب جاهلى واسالمى 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت
 1ف1ت

  لمٌاء مرزوق عبدالمنجى رمضان 2666  .027

  عبدالعاطىماهى نور فؤاد فؤاد  2667  .028

 1ف1ادب جاهلى واسالمى ت مآثر نبٌل عبدالهادى عبدالتواب 2668  .029

  محاسن محمد عبدالكرٌم عبدهللا شحاته 2669  .002

 1ف1ادب جاهلى واسالمى ت محمد اسامه شعبان عبدالعال عبدالرحٌم 2670  .002

 1ف1ادب جاهلى واسالمى ت محمد السٌد عبدالعظٌم السٌد الطنانى 261  .000

003.  2672 
 حامد عبدالعال أحمد مباركمحمد 

+ ادب جاهلى 1ف1تاريخ مصر المعاصروجغرافيا مصر ت
 1ف1واسالمى ت

  محمد حسن محمد عبدهللا محمد 2673  .004

  محمد سعٌد امٌن متولى عدوي 2674  .005
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  محمد عبدالحلٌم فاروق ابوطالب 2675  .006

  محمد عبدالرحمن احمد السٌد الجندى 2676  .007

 1ف1ادب جاهلى واسالمى ت عبدالعزٌز ذكى الشٌخ عمرمحمد مجدي  2677  .008

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت محمد محمود عبدالنبى محمد حسنٌن 2678  .009

032.  2679 
 محمد ٌسرى حسن عبدالمنعم حجاب

+ ادب جاهلى واسالمى 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت
 1ف1ت

  محمود طارق محمود عبد الرحمن 2680  .032

  احمد محمود طلعت محمود 2681  .030

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت محمود عبدالمعطى عبدالجواد عبدالمعطى 2682  .033

  محمود عالء الدٌن محمود حسٌن 2683  .034

 2ف2تاساسٌات رٌاضٌات وجبر محمود محمد عبده محمد مرزوق 2684  .035

 1ف1ادب جاهلى واسالمى ت محمود محمد محمود احمد الذهبى 2685  .036

 1ف1اللغة االنجليزية ت مصٌلحىمحمود محمد معوض  2686  .037

  مدحت ابوالسعود رمضان رمضان 2687  .038

  مدٌحه اشرف عبدالمجٌد عبدالمنعم 2688  .039

  مرام طارق حجازى ادرٌس 2689  .042

 مروه احمد ابراهٌم السٌد الحداد 2690  .042
+المعلم ومهنة التعليم 1ف1تاريخ مصر المعاصروجغرافيا مصر ت

 1ف1ت

  زاهر عٌسىمروه اشرف فرج  2691  .040

  مروه عاطف سلٌمان ابراهٌم 2692  .043

 1ف1اللغة االنجليزية ت مروه محمد حمدان احمد 2693  .044

  مرٌم احمد رمضان عبدالكرٌم احمد 2694  .045

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت مرٌم خالد محمد متولى 2695  .046

  مرٌم فٌصل السٌد اسماعٌل 2696  .047

  مرٌم ولٌد عادل محمدى 2697  .048

  مصطفى اٌمن عبدالمنعم طه عباس 2698  .049

052.  2699 
 مصطفى عبدالعزٌز عبدهللا القرش

+ ادب جاهلى واسالمى 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت
 1ف1ت

 

 

 



 
 مدٌر عام الكلٌة رئٌس القسم المختص

 

 

 

 اساسى الثانٌةطــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء                    
 0202/0202الجامعــــــً لعام للغة عربٌة شعبــة                     التربٌة كلٌة   

         قسم شئون الطالب 

 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م

  مصطفً محمد السٌد عبد المنعم 2700  .052

  ممدوح اشرف اسماعٌل رزق 2701  .050

  منار اشرف عبد الرحمن فرج عامر 2702  .053

  السٌد محمد موسى منار فتحى 2703  .054

 2ف2تاساسٌات رٌاضٌات وجبر  منار محسن عرفة صالح فرحان  2704  .055

  منةهللا اشرف عبدهللا السٌد محمد 2705  .056

  منةهللا محمد علوان محمد 2706  .057

  منه هللا اٌمن حامد قنصوه سلٌمان 2707  .058

 2ف2تاللغة االنجلٌزٌة  منه هللا منصور محمود احمد محمود 2708  .059

  منه هللا ناصر احمد عفت عفٌفى 2709  .062

 1ف1تاريخ مصر المعاصروجغرافيا مصر ت مها عمر احمد سعد سعد 2710  .062

  مى شحته عبدالفتاح ٌونس 2711  .060

  مى عبدالراضى فوزى بٌومى 2712  .063

  مى ممتاز عبد الحمٌد حسٌن الشافعى 2713  .064

  مٌاده اسامه سعٌد البسٌونى 2714  .065

  على حسن الحاج علًمٌاده شعبان  2715  .066

  نادر السٌد عبد الحافظ السٌد 2716  .067

  نارٌمان اشرف ٌوسف على 2717  .068

  نبٌل كامل رزق عواد 2718  .069

  نبٌله عبدالمقصود مصلحى عبدالمقصود 2719  .072

  نجاه مجدى عبدالرازق حسن حسن شاهٌن 2720  .072

  نجالء احمد السٌد عبدالباقى عٌسى 2721  .070

  محمد ابراهٌم مرزوقنجالء جمال  2722  .073

  ندا ٌاسر فؤاد عبدهللا احمد 2723  .074

  ندى البٌلى السٌد عبدالفتاح سوٌلم 2724  .075
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 1ف1ادب جاهلى واسالمى ت ندى السٌد امٌن محمد االمام 2725  .076

  ندى صالح محمدى عبدالرازق عفٌفً 2726  .077

  ندى عاطف عبدالمحسن ابراهٌم 2727  .078

  ندى عاطى فؤاد ٌوسف محمد 2728  .079

  ندى عٌسى محمد عٌسى 2729  .082

  ندى محمد توفٌق الشربٌنى 2730  .082

 1ف1ادب جاهلى واسالمى ت ندى هٌثم محمد محمود قطب 2731  .080

 1ف1اللغة االنجليزية ت نسرٌن اكمل محمد شفٌق 2732  .083

  نسمه محمد عبدالعزٌز احمد 2733  .084

  نعٌمه ٌوسف عبدالقادر عفٌفى قمر 2734  .085

  رمضاننها شعبان طه  2735  .086

 1ف1تاريخ مصر المعاصروجغرافيا مصر ت نهاد احمد عبدالحمٌد اللٌثى 2736  .087

 2ف2تاساسٌات رٌاضٌات وجبر نور الهدى اشرف عٌاد حسن  2737  .088

  نورا السٌد عبدالموجود احمد 2738  .089

 1ف1ادب جاهلى واسالمى ت نورا اٌمن عزٌز الدٌن محمد البنهاوى 2739  .092

092.  2740 
 على االخضر نورا حسنٌن رمضان

+ ادب جاهلى واسالمى 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت
 1ف1ت

  نورا عزت ابراهٌم محمد 2741  .090

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت نورا محمد صالح الدٌن عبدالخالق 2742  .093

  نورهان احمد سالم السٌد 2743  .094

 1ف1ادب جاهلى واسالمى ت نورهان احمد محمد ابراهٌم 2744  .095

  اشرف فهمى عوضنورهان  2745  .096

  نورهان حسام عمرو عبدالهادى 2746  .097

  نورهان رافت عبدالعظٌم محمد دروٌش 2747  .098

  نورهان رضا فاروق بٌومى 2748  .099

  نورهان صالح محمود ٌوسف 2749  .322
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  نورهان عبدالرازق عبدالحمٌد عبدالرازق 2750  .322

  نورهان عفت عبدالعزٌز عراقى معوض 2751  .320

  عماد الدٌن حامد عبدالقادر نورهان 2752  .323

  نورهان فوزى احمد رضوان ابراهٌم 2753  .324

  هاجر احمد محمد عبدالرحمن 2754  .325

  هاجر اشرف سعٌد السٌد 2755  .326

  هاجر السٌد عبدالعظٌم السٌد محمد حجازى 2756  .327

  هاجر جمعه على محمد 2757  .328

  هاجر جمٌل عبدالرازق عبدالحمٌد 2758  .329

  احمد عبدالمقصود عزام هاجر حمدى 2759  .322

  هاجر خالد عفٌفى طلبه عفٌفً 2760  .322

 1ف1ادب جاهلى واسالمى ت هاجر شرٌف عطٌه احمد 2761  .320

  هاجر عبدالباسط طه محمد 2762  .323

  هاجر مصطفى على حسٌن 2763  .324

  هاجر ٌاسر فؤاد ابراهٌم 2764  .325

 1ف1ت المعلم ومهنة التعليم هاله نجٌب عبدالفتاح محمود صالح 2765  .326

  هانم احمد عبدالغفار عبدالغنى 2766  .327

 1ف1ادب جاهلى واسالمى ت هانم عبدالموجود محمود عبدالموحود 2767  .328

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت هاٌدى كمال محمد عبدالعزٌز شبانه 2768  .329

 1ف1الدين والحياة ت هاٌدي جاد ابو سرٌع مرسً جمعة 2769  .302

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت احمد مصطفى هبه السٌد السٌد 2770  .302

  هبه هللا ماهر محمود الطوخى قدح 2771  .300

  هبه حمدى عبدالهادى عبدهللا 2772  .303

 1ف1ادب جاهلى واسالمى ت هبه قطب عبدالونٌس عبدالغنى 2773  .304

  هبه كمال احمد عبدالغفار 2774  .305
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 2ف2تاساسٌات رٌاضٌات وجبر  هبه مصطفً عبد هللا بٌومى محمد 2775  .306

  هبه ناصر كمال بٌومى 2776  .307

  هداٌه خالد احمد محمد 2777  .308

  هدى ربٌع فتحى عبداللطٌف 2778  .309

  هدٌر أحمد عبدالعاطً احمد أبو العطا 2779  .332

  هدٌر جمال محمد مصطفى 2780  .332

  هدٌر عبدالفتاح على ابوالمكارم 2781  .330

 1ف1اللغة االنجليزية ت عبدالسالمهدٌر هشام عبدالعلٌم  2782  .333

  هناء جالل عبدالفتاح عثمان 2783  .334

  هناء حبٌب لطفى طاهر حماد 2784  .335

  هند فارس محمد عبدالعزٌز الشلف 2785  .336

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت هند مجدى على حسن سلطان 2786  .337

  هند مصطفى على حسٌن 2787  .338

 1ف1تاريخ مصر المعاصروجغرافيا مصر ت هوٌدا سعود عوض سعود اسماعٌل 2788  .339

  وسام اشرف ذكً حسن 2789  .342

  وفاء جمال محمد محمد داود 2790  .342

  والء اشرف السٌد محمود 2791  .340

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت ٌارا محمود ابراهٌم سالم 2792  .343

  ٌاسمٌن احمد عبدالعزٌز احمد 2793  .344

  ٌاسمٌن رضا التهامى مصلحى منصور 2794  .345

  ٌاسمٌن طارق عبدالعزٌز السٌد السٌد 2795  .346

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت ٌاسمٌن عربى محمد محمودعامر 2796  .347

  ٌاسمٌن مجدى ابراهٌم احمد 2797  .348

  ٌاسمٌن محسن عبدالجٌد احمد 2798  .349

  ٌسرا ماهر السٌد محمد 2799  .352

 

 

 

 

 



 
 مدٌر عام الكلٌة رئٌس القسم المختص

 

 

 اساسى الثانٌةطــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء                    
 0202/0202الجامعــــــً لعام للغة عربٌة شعبــة               التربٌة كلٌة   

         قسم شئون الطالب 

رقم  م
 الجلوس

 وادـــــــــالم االســــــــــــــــــــــــــــــــم

 1ف1المعاصروجغرافيا مصر تتاريخ مصر  ٌسرا محمد عبدالخالق منصور القطب 2800 352

  ٌوسف حسن ابراهٌم حسن رزق 2801 350

  ٌوسف مصطفى حسٌن محمد ٌوسف 2802 353

 1ف1ادب جاهلى واسالمى ت نورهان اسامه مسعد عفٌفى 2803 354

  هاجر طارق ٌحً عواد حسانٌن 2804 355

356 

 امٌرة محمد مغاورى عرفه 2805

 1ت  مواد محملة ) أدب جاهلى واسالمى
+مدخل الى 1ف1+مبادئ علم نفس ت1ف

 (1ف 2البالغة والنقد ت
 2مواد معفى منها ) علم نفس اجتماعى ف

+مهارات لغوية قراءة واستماع تعبير 1ت
+مهارات موسيقية 4ف 2وامالء وخط ت

+مهارات يدوية وفنية 2ف1وحركية ت
 (2ف2ت

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 
 مدٌر عام الكلٌة رئٌس القسم المختص

 

 

 اساسى الثانٌةطــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء             
 الباقون لالعادة 0202/0202الجامعــــــً لعام للغة عربٌة شعبــة               التربٌة كلٌة   

         قسم شئون الطالب 

رقم  م
 الجلوس

 وادـــــــــالم االســــــــــــــــــــــــــــــــم

2 2810 

 احمد فولى احمد وهبه

ٌات رٌاضٌات س+اسا2ف2ادل جاهلى واسالمى ت
+االدارة المدرسٌة والصفٌة 2ف2وجبر ت

 0ف2+ادب اموى وعباسى ت0ف2ت

 غٌاب السنه كلها راسب فرقة ثانٌة اسراء حامد احمد عبدالمنعم منصور 2811 0

 السنه كلها راسب فرقة ثانٌة غٌاب امٌرة عبدالهادى انور السٌد  2812 3

 راسب ترم اول فرقة ثانٌة اٌه ذكى جمال ذكى 2813 4

 غٌاب السنه كلها راسب فرقة ثانٌة محمود اشرف حسنى على  2814 5

 غٌاب السنه كلها راسب فرقة ثانٌة ندي حسن شاور حسن مصطفى 2815 6

 راسب فرقة ثانٌةغٌاب السنه كلها  هبه هللا احمد عبدالمجٌد رٌاض 2816 7

 ٌارا طارق عبدالحمٌد محمد  2817 8
+ غٌاب السنه 2ف0هندسة وتحلٌل رٌاضً ت

 كلها راسب فرقة ثانٌة

    

    

    

    

    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 



 
 مدٌر عام الكلٌة رئٌس القسم المختص

 

 

 

 اساسى الثانٌةطــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء             
 سنة من الخارج 0202/0202الجامعــــــً لعام للغة عربٌة شعبــة               التربٌة كلٌة   

         قسم شئون الطالب 

رقم  م
 الجلوس

 وادـــــــــالم االســــــــــــــــــــــــــــــــم

2 2820 

 سماح جمال محمد عبدالفتاح

+ادب اموى 0ف2االدارة المدرسٌة والصفٌة ت
+غٌاب الفصل الترم الثانى فرقة 0ف2ت وعباسى

 ثانٌة

0 2821 
 محمد سعٌد منسى منسى

+ االدارة 2ف 2اساسٌات رٌاضٌات وجبر ت
 0ف2المدرسٌة والصفٌة ت

 غٌاب السنه كلها راسب فرقة ثانٌة محمد طارق محمد كمال عقله 2822 3

 2ف2اساٌات رٌاضٌات وجبر ت احمد عالء الدٌن على محمد 2823 4

5 2824 

 عمر طارق سعٌد اسماعٌل

+هندسة 2ف 2اساسٌات رٌاضٌات وجبر ت
+ االدارة المدرسٌة 2ف0وتحلٌل رٌاضى ت

 0ف2+ادب اموى وعباسى ت0ف2والصفٌة ت

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    
    
    
    
    

 

 

 


