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  ابراهٌم جمال ابو الخٌر حسٌن 0551  .1

  ابراهٌم عواد سعد زغلول عبدالنبى  0550  .0

  احمد جمعه عبدهللا ابراهٌم عبدهللا 0553  .3

 1ف 1لغة عربٌة وخط ت احمد سامى عطا على 0554  .4

 1ف 1تاساسٌات رٌاضٌات وجبر  احمد سمٌر ابراهٌم جودة 0555  .5

  احمد شوقى محمد حجاج السٌد  0556  .6

  اسراء ابراهٌم الشحات الدسوقً 0557  .7

  اسراء ابراهٌم محمد السٌد 0555  .5

  اسراء أحمد عبد السالم فوده الدٌب 0559  .9

  اسراء بدر سعٌد بدر امٌن 0562  .12

  اسراء رمضان عبدالرازق عبدالواحد 0561  .11

  اسراء رمضان عبدهللا ابراهٌم صابر 0560  .10

  اسراء فرج حسن السٌد 0563  .13

 1ف 1والحياة تالدين  اسراء مجدى السٌد احمد محمد 0564  .14

  اسراء محمد على على عبدالمعطى 0565  .15

  اسراء مصطفى محمد مصطفى  0566  .16

  اسماء السٌد عبدالعال محمد 0567  .17

 +لغة عربية وخط1ف 1اساسيات رياضيات وجبر ت اسماء خالد ابوزٌد ابراهٌم 0565  .15

  اسماء طارق جوده حسن سعد 0569  .19

  اسماء محمد ابراهٌم شعله 0572  .02

  اسماء محمد ٌونس على 0571  .01

  أسماء مسعد فرج حسن خولى 0570  .00

  اسماء مسعود حسٌن امٌن 0573  .03

  اسماء ممدوح محمد عبدالمعطى  0574  .04

  اسماء وحٌد احمد احمد 0575  .05
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  السٌد عادل السٌد حسٌن حماده 0576  .06

  السٌد محمد السٌد الرفاعى 0577  .07

  امانى محمد محمود عبد الفتاح 0575  .05

  مصطفىامانى مسعد طلبه محمد  0579  .09

  امل مجاهد حجازى على حجازى 0552  .32

  امل محمد السعٌد احمد محمد 0551  .31

  امل وحٌد عبد الرحمن عقل جاد 0550  .30

  امنٌه طاهر الدسوقى حسنٌن 0553  .33

  امنٌه عادل خضرى علٌوه الطنانى 0554  .34

  امنٌه عبدالفتاح حمدى عبدالفتاح 0555  .35

  امنٌه محمد حامد عبدالمجٌد 0556  .36

  امٌرة ابو المجد عبدالوهاب عبدالرازق 0557  .37

  امٌره ابراهٌم عبدالفتاح ابراهٌم ناصف 0555  .35

 1ف1الدين والحياة ت امٌره احمد السٌد سالم 0559  .39

 1ف 1اللغة االنجليزية ت امٌره انور حامد مجاهد دعبس 0592  .42

  امٌره سعد عابدٌن حسن 0591  .41

  نصٌرامٌره ولٌد ابراهٌم احمد  0590  .40

  أمٌنة رمضان احمد متولى 0593  .43

 1ف 1معالم التاريخ المصرى ت انجى عادل محمد عزب 0594  .44

45.  0595 
 انجى عدلى محمد الغرٌب بٌومى

+ معالم التاريخ 1ف 1اساسيات رياضيات وجبر ت
 1ف 1المصرى ت

 1ف 1معالم التاريخ المصرى ت انجى على ابراهٌم خمٌرة 0596  .46

  عطٌه سلٌماناٌات سامى  0597  .47

 1ف 1معالم التاريخ المصرى ت اٌمان ابوالمكارم عبداللطٌف محمد الشناق 0595  .45

  اٌمان حسن السٌد حسن 0599  .49

  اٌمان منٌر شوكت أحمد 0922  .52
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 اٌناس اشرف احمد محمود 0921  .51
+ معالم التاريخ المصرى 1ف 1اساسيات رياضيات وجبر ت

 1ف 1ت

 1ف 1تاساسٌات رٌاضٌات وجبر  اٌه ابراهٌم سعد سلٌمان   0920  .50

 1ف 1اساسيات رياضيات وجبر ت اٌه احمد الضوى محمد 0923  .53

  اٌه السٌد عبدالعظٌم حسن منتصر 0924  .54

  اٌه اٌمن مدبولى ابراهٌم زاٌد 0925  .55

  اٌه جمال محمد مجاهد عبد التواب 0926  .56

  بدور فراج عبدالعزٌز حسن ٌوسف 0927  .57

  بسام عصمت عطٌه محمود الدٌب 0925  .55

  عبدالرحٌم ابراهٌم محمدبشرى محمد  0929  .59

  ثٌؤدورا وائل مورٌس اسحق رزق 0912  .62

  جهاد السٌد عبدالحمٌد محمد 0911  .61

  جٌهان عباس الدسوقى عطٌه 0910  .60

  حنٌن ٌحى محمد ٌاسٌن 0913  .63

  خلود اسامه رمضان احمد طمان 0914  .64

  دالٌا حسنى العربى عبدالعظٌم بٌومى 0915  .65

  عبدالعظٌم رفاعىدالٌا فاروق  0916  .66

  دعاء صالح على السٌد عبده 0917  .67

  دعاء صبحى محمد عبدالعزٌز ابوالنٌل 0915  .65

  دٌنا اشرف السٌد شوقى عبدالوهاب 0919  .69

 1ف1تأساسٌات رٌاضٌات وجبر  دٌنا بركات ٌحًٌ احمد 0902  .72

  دٌنا حامد على حسن ادرٌس 0901  .71

  دٌنا محسن احمد سلٌمان الروٌنى 0900  .70

  دٌنا هشام رزق محمد 0903  .73

  رانا محمد محمود ابراهٌم على قاسم 0904  .74

  رانٌا سعٌد عبدالمجٌد احمد 0905  .75
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  رانٌا فرٌد عبدالصادق محمد مرعى 0906  .76

  رحمه احمد فهمى احمد محمد 0907  .77

  رحمه تاج الدٌن محمد عبدالخالق فرج 0905  .75

 1ف 1معالم التاريخ المصرى ت رحمه حسن حسن ابراهٌم عامر 0909  .79

  محمد طهرحمه خالد  0932  .52

 1ف1لغة عربية وخط ت رشا عصام عبدالوهاب النوٌهى 0931  .51

  رشا على كامل ابراهٌم على 0930  .50

  رغده ابراهٌم عفٌفى ابراهٌم سالم 0933  .53

  رغده محمد على احمد 0934  .54

  رقٌه محمد عبدهللا محمد مرسى العربً 0935  .55

  رنا حمدى عطٌه على جالل 0936  .56

 1ف 1اساسيات رياضيات وجبر ت عبدالعظٌم احمد محمد الجنزوريرنا محمود  0937  .57

  روان سعٌد السٌد ابراهٌم السٌد 0935  .55

  روان عنتر عبدالفتاح احمد 0939  .59

  رٌم عصام ابراهٌم محمد حمد 0942  .92

  رٌهام اٌمن احمد محمد امٌن 0941  .91

  رٌهام جوده احمد خطاب 0940  .90

  زهٌره على محمد على نصر 0943  .93

  زٌنب ابراهٌم محمود موافى السٌد 0944  .94

  زٌنب السٌد غنٌمى محمد 0945  .95

  زٌنب ماهر عبد الصمد محمد 04946  .96

  زٌنب مسعد احمد علً 0947  .97

  ساره احمد شوقى محمود 0945  .95

  ساره االلفى محمدشرٌف محمد حبٌب 0949  .99

  ساره خالد عبدالمجٌد كامل 0952  .122
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  ساره رضا ذكى جرجس اٌوب 0951  .121

  ٌوسفساره سعٌد السٌد حسن  0950  .120

  ساره سلٌمان اسماعٌل محمد ابراهٌم 0953  .123

  ساره محمد بحٌرى محمد ٌوسف 0954  .124

  ساره نافع وهبى جورجً 0955  .125

  سالم محمد سالم سلٌمان 0956  .126

  سالمه محمد عبدالحمٌد ابراهٌم 0957  .127

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت سامٌه ولٌد صبحى ابراهٌم 0955  .125

  ممدوح محمود البنهاوىسلمى محمد محمد  0959  .129

  سما شلبى مسلم السٌد 0962  .112

  سماح ابراهٌم عبدالرازق احمد ابراهٌم 0961  .111

  سماح صالح على صبٌح 0960  .110

  سمر السٌد احمد علً 0963  .113

  سمر محمد محمد طعٌمه 0964  .114

 1ف1الدين والحياة ت سندس صبرى محمد منصور عبدالاله 0965  .115

  موسى محمدسهٌله اشرف محمد  0966  .116

  سهٌله شعبان السٌد احمد عبدالوهاب 0967  .117

 1ف 1+مبادئ علم النفس ت1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت سهٌله عادل محمود السٌد عٌسى 0965  .115

  سهٌله ٌاسر بكرى رمضان 0969  .119

  سٌمون سعد صبحى ٌوسف جرجس 0972  .102

  سٌمون سعٌد سامى عبدالسٌد 0971  .101

  عبدالهادى السٌد مصطفىشاهٌناز السٌد  0970  .100

 1ف 2حقوق انسان ت شروق احمد عبدالرحمن احمد 0973  .103

  شروق صالح السٌد عبدالحمٌد 0974  .104

  شروق عبدهللا عبدالجواد النحاس 0975  .105
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106.  0976 
 كوٌتٌة((شهد عادل مبارك العازمى

معالم التارٌخ + 1ف 1تأساسٌات رٌاضٌات وجبر 
  1ف1تالمصرى القدٌم 

  شٌماء بدوى محمد بدوى 0977  .107

  جبرٌل قمرشٌماء شعبان  0975  .105

  شٌماء محمد عٌسى محمد 0979  .109

  ضحى السٌد عبدالعزٌز حافظ امام 0952  .132

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت عاطف على سلٌم على بٌومى الشرقاوى 0951  .131

  عامر حاتم عبد الحمٌد فوزى محمد 0950  .130

  عاٌده جوده ٌوسف جوده 0953  .133

  عبدهللا احمد محمود احمد 0954  .134

  هللا اسالم جمال ٌوسفعبد  0955  .135

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت عبدهللا رضا محمد محمد مبروك 0956  .136

 1ف 1تاساسٌات رٌاضٌات وجبر  عبد هللا محمد عبد هللا حسٌن 0957  .137

 1ف 1+ معالم التاريخ المصرى ت 1ف 1لغة عربية وخط ت عمرو عادل سمٌر حافظ ندا 0955  .135

  الدٌبفاطمة مسعد ٌاسٌن السٌد  0959  .139

  فاطمه احمد السٌد ابراهٌم 0992  .142

  فاطمه احمد عبدالرازق عبدالرازق منصور 0991  .141

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت فاطمه سامح ابراهٌم الدسوقى محمود 0990  .140

 1ف 1معالم التاريخ المصرى ت فاطمه طه محمد طه التاٌب 0993  .143

  فاٌزه شرٌف مالك جرجاوى 0994  .144

  جمال الدٌن محمد فرحه محمد 0995  .145

  فٌروز حماده شحات عبدالسمٌع 0996  .146

  فٌوال ماهر فاٌز حكٌم سٌدهم 0997  .147

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت لمٌاء عبدالناصر محمود محمود 0995  .145

  مارجرٌت رائف شاكر مٌخائٌل 0999  .149

  مارٌف حسام شفٌق جندى 3222  .152
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  مارٌهان مدحت عادل ثابت 3221  .151

  مالك عبدالظاهر عبدالستار محمود 3220  .150

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت ابراهٌم محمد ابراهٌم علًمحمد  3223  .153

  محمد احمد فؤاد السٌد 3224  .154

 1ف 1لغة عربية وخط ت محمد اشرف فتحى عبدالسالم الدٌب 3225  .155

 1ف 1تأساسٌات رٌاضٌات وجبر  محمد حاتم ابراهٌم السٌد جبة 3226  .156

  محمد حسٌن محمد عٌسى ابوشٌخة 3227  .157

  عبدالمنعم عطٌه عبدالمنعم المٌهىمحمد  3225  .155

 1ف 1تمعالم التارٌخ المصرى القدٌم  محمد نبٌل السٌد ناجى 3229  .159

  محمد وجٌه عبدالفتاح محمد عزب دراج 3212  .162

  محمود السٌد محمود السٌد شلبً 3211  .161

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت محمود السٌد محمود محمد حسن 3210  .160

 1ف 1معالم التاريخ المصرى ت الدٌن محمد محمودمحمود وحٌد  3213  .163

 1ف1الدين والحياة ت مرٌم اكرم محمد السٌد 3214  .164

 1ف1الدين والحياة ت مرٌم رفعت فكرى حكٌم 3215  .165

 1ف1+الدين والحياة ت1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت مرٌم كمال ادٌب ثابت 3216  .166

 1ف1ت اساسيات رياضيات وجبر مرٌم محمد مفٌد ٌونس 3217  .167

  مرٌم محمود احمد محمود محمد حٌدر 3215  .165

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت مصطفى زكرٌا خٌرى محمد عبدهللا 3219  .169

  منار ضٌاء على ابوعزام 3202  .172

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت منار عبدالرافع عبدالعزٌز محمد 3201  .171

  منار محمد عبدالجواد على عفٌفى العدل 3200  .170

  منةهللا مصطفى فاروق محمد محمود 3203  .173

 1ف1+معالم التاريخ المصرى ت 1ف 1فلسفة الحضارة ت مها صبرى على السٌد على 3204  .174

  مى صالح احمد جودة 3205  .175
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  مى ٌاسر محمد خٌرى حامد االصفر 3206  .176

  مٌاده محمد عطٌه عاشور الكردى 3207  .177

  مٌار اسامه ابراهٌم الدسوقى محمد حسن 3205  .175

  مٌار محى ابراهٌم ابراهٌم 3209  .179

  مٌرنا ابوالعز محمد كمال 3232  .152

  مٌرنا فرج صلٌب فرج صلٌب 3231  .151

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت نادر اشرف صالح عبد العزٌز 3230  .150

  نادٌه محمد لطفى محمود البحٌرى 3233  .153

 1ف 1تاساسٌات رٌاضٌات وجبر  ندا رضا محمد ابراهٌم 3234  .154

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت ندا محمد عبدالفتاح ابوزٌد شاهٌن 3235  .155

  ندا محمد محمد عبدالوهاب السعٌد نحله 3236  .156

  ندا ناصر خٌرى لطفى ابراهٌم 3237  .157

  ندى السٌد محمد بٌومى 3235  .155

  ندى سعٌد عبدالحفٌظ محمد امام 3239  .159

  ندى عبدالسالم ٌاسٌن محفوظ 3242  .192

 1ف1وجبر ت اساسيات رياضيات ندى عبدالفتاح عبدالنبى حبٌب 3241  .191

 1ف 1تاساسٌات رٌاضٌات وجبر  نرمٌن السٌد سالمه سالم محمد 3240  .190

 1ف1معالم التاريخ المصرى ت نرمٌن السٌد طه محمد الجداوي 3243  .193

  نهله سالمه محمود محمد حسٌن 3244  .194

 1ف 1+ الدين والحياة ت1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت نورا عٌسى بسخرون عزٌز 3245  .195

  نورهان احمد حسن عتٌق 3246  .196

  نورهان اشرف مبارك عوض هللا السٌد 3247  .197

  نورهان اٌمن محمد عبدالعزٌز 3245  .195

  نورهان هانى السٌد محمد 3249  .199

  هاجر رزق عبدالعزٌز عزب 3252  .022
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 اساسىالثانٌة طــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء        قسم شئون الطالب 
 0202/0201الجامعــــــً لعام لدراسات اجتماعٌة شعبــة 

 م
 

 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس

  هاجر شعبان مخٌمر مدنى 3251  .021

 هاله عبدالناصر عبدالمجٌد السٌد 3250  .020
 1+مبادئ علم النفس ت1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت

 1ف

  محمد محمود ابراهٌمهاله  3253  .023

  هدٌر عاطف زٌن ابراهٌم عوض 3254  .024

  هدٌر عبدالنبى حسن طلبة 3255  .025

  هدٌر مسعد سعد محمد الدٌب 3256  .026

  هند سمٌر جوده محمد عٌد 3257  .027

 1ف1اساسيات رياضيات وجبر ت وسام محمد عبد هللا جاد هللا 3255  .025

  ٌارا احمد احمد قندٌل 3259  .029

  سمٌر عثمان السٌدٌاسمٌن  3262  .012

  ٌاسمٌن عبد هللا محمد سعد 3261  .011

  ٌاسمٌن محمد زكى برعى غنٌم 3260  .010

 1ف 0تتارٌخ اوروبا الحدٌث  ٌاسمٌن ٌوسف عبد القادر بدوى 3263  .013

  ٌسرا بٌومى عبدالرحٌم محمد حنفى 3264  .014

 1ف 1لغة عربية وخط ت ٌوسف مصطفى فؤاد السٌد على 3265  .015

 1ف 1الدين والحياة ت محمد علىشاكر اشرف  3266  .016

  ساره اشرف السعٌد عطا محمود 3267  .017

015 3265 

 شٌماء عبدالعزٌز محروس خضٌر

مواد محملة ) مبادئ علم النفس 
 (1ف0+الجغرافٌا العامة ت1ف1ت

مواد معفى منها ) جغرافٌا الوطن العربى 
 (4ف1ت
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 كلية التربية 

 الباقون لالعادة اساسىالثانٌة طــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء        قسم شئون الطالب 
 0202/0201الجامعــــــً لعام لدراسات اجتماعٌة شعبــة 

 م
 

 وادـــــــــــــــــالم االســــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس

 السنة كلهاغٌاب  أحمد سامى عبدالرازق محمد 3122 1

0 3121 
 االء طارق محمد محمد

+غٌاب الترم 1ف 1اساسٌات جبر ورٌاضٌات ت
 االول فرقة ثانٌة ماعدا تدرٌس مصغر

3 3120 
 اٌمان فاٌز صبرى فرج حنفى

 0+حقوق انسان ت1ف 0هندسة وتحلٌل ت
 +غٌاب الفرقة الثانٌة بجمٌع المواد1ف

 0ف 1العربٌة االسالمٌة تالدولة  كرٌستنا وهبه رشٌد رزق 3123 4

 راسب السنة كلها مٌرنا اكرم عزت كٌرلس 3124 5

 0ف 1الدولة العربٌة االسالمٌة ت نٌرة صالح محمد علما الفران 3125 6
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 كلية التربية 

 سنة من الخارج اساسىالثانٌة طــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء        قسم شئون الطالب 
 0202/0201الجامعــــــً لعام لدراسات اجتماعٌة شعبــة 

 م
 

 وادـــــــــــــــــالم االســــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس

1 3112 

 عبدالرحمن اشرف محمد عبدالعاطى

+ االدارة 1ف 1اساسٌات جبر ورٌاضٌات ت
+الدولة العربٌة 0ف1المدرسٌة والصفٌة ت

 0ف1+جغرافٌا السكان ت0ف1االسالمٌة ت

 غٌاب ترم اول فرقة ثانٌة مٌار محمود ٌونس ابراهٌم 3111 0
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