
 مدير عام الكلية رئيس القسم المختص

 

 كلية التربية                 
 

 قسم شئون طالب

 اساسى الثانٌةطــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء
 0202/0201الجامعــــــً لعام ل ممٌز علومشعبــة 

 م
 

 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس

1.  E200001  احمد حجازى عبد الحلٌم اسماعٌل حجازى  

0.  E200002 احمد عبد العزٌز ابراهٌم عبد العزٌز  

3.  E200003 1ف 1الرٌاضٌات والجبرت احمد محمد احمد محمد عبد الحمٌد 

4.  E200004 اروى محمد مصطفً احمد نجم  

5.  E200005  محمد محمد محمد على الحوفًاسامة  

6.  E200006  اسراء احمد منصور على حجازى  

7.  E200007 اسراء السٌد جمال امام فرج  

8.  E200008 اسراء سمٌر حسن سلٌمان البقٌري  

9.  E200009 اسراء شرٌف السٌد عبد هللا  

12.  E200010 1ف 1اللغة العربٌة والخط والدٌن والحٌاة ت اسالم ٌونس طلبة عطا هللا 

11.  E200011 اسماء اسامة جمٌل عبد السمٌع النجار  

10.  E200012 اسماء رأفت عبد العاطى سٌد احمد  

13.  E200013 ًاالء احمد رضا اسماعٌل السٌس  

14.  E200014 االء الرحمن احمد عبد السالم احمد ناصف  

15.  E200015 ًاالء سعٌد مصطفً حنفً مصطف  

16.  E200016 االء محرم فؤاد عبد الوهاب  

17.  E200017 االء نادر على محمد  

18.  E200018 الشٌماء احمد عباس على سلٌم  

19.  E200019 امل اشرف على اللٌثً محمد اٌوب  

02.  E200020 امنٌة على محمد عادل على حسب هللا  

01.  E200021 امنٌة ماهر السٌد عبد الجٌد دغٌدي  

00.  E200022 أمٌرة اسماعٌل احمد اسماعٌل  

03.  E200023 احمد بصلة امٌرة رضا على  

04.  E200024 امٌرة محمد العراقً الجوهرى  

05.  E200025 1ف 1جٌولوجٌا عامة ت اٌرٌنى حلمى رٌاض عوض 

 

 

 

 



 مدير عام الكلية رئيس القسم المختص

 

 كلية التربية
 قسم شئون طالب

 
      

 اساسى الثانٌةطــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء 
 0202/0201الجامعــــــً لعام لعلوم ممٌز شعبــة 

 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم الجلوس رقم م
06.  E200026 1ف 1الرٌاضٌات والجبرت اٌالرٌا عاطف فاٌق عبد المالك 

07.  E200027 1ف 1جٌولوجٌا عامة ت اٌمان ابراهٌم ابو الفتوح احمد العش 

08.  E200028 اٌمان اسامة حمزه عبد الحمٌد عبد الوهاب  

09.  E200029 احمد عبد العزٌز محمد ٌمان عبد الباسطا  

32.  E200030 اٌناس محمد محمود محمد  

31.  E200031 اٌه اشرف محمد عبد الغنى  

30.  E200032 اٌه صالح محٌسن سالم محمد  

33.  E200033 اٌه عبد المعطى سعد محمد قندٌل  

34.  E200034 اٌه على جودة على قندٌل  

35.  E200035 اٌه محمد فؤاد بٌومى  

36.  E200036  1ف 1جٌولوجٌا عامة ت الفتاح ٌوسف حسناٌه ٌوسف عبد 

37.  E200037 بسنت السٌد عوض محمد  

38.  E200038 تسنٌم ابراهٌم احمد سراج  

39.  E200039 جهاد محمود احمد حسن  

42.  E200040 حبٌبة حسام احمد الفقى  

41.  E200041 حنان محمد غباشً عبد هللا عٌطة  

40.  E200042 حنٌن محمد عبد العزٌز على  

43.  E200043 خلود بدر بٌومى عبد المطلب  

44.  E200044 خلود خالد فتحى حٌدر  

45.  E200045 دالٌا سعودى عبد القادر عبد الحمٌد سعودى  

46.  E200046 دعاء احمد عبد هللا احمد ٌوسف  

47.  E200047 دنٌا عمرو عبد الرحمن عزب  

48.  E200048 دنٌا وحٌد فاروق ابو المحاسن ٌونس  

49.  E200049  1ف 1جٌولوجٌا عامة ت موسً محمد بندارىدٌنا هانى صابر 

52.  E200050 رانٌا عبد العظٌم عبد الرؤف عبد الستار  

 

 

 



 مدير عام الكلية رئيس القسم المختص

 

 كلية التربية
 قسم شئون طالب

 
      

 اساسى الثانٌةطــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء 
 0202/0201الجامعــــــً لعام لعلوم ممٌز شعبــة 

 م
 

 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس

51.  E200051 رحمه على عبد هللا والى  

50.  E200052 رحمه نجم مصطفً حسٌن ابو زٌد  

53.  E200053 رنا ٌاسر محمد ٌوسف  

54.  E200054 رودٌنا محمد فتحى ٌوسف الطلٌمى  

55.  E200055  روٌدا سعد فتوح محمد نصره  

56.  E200056  1ف 1جٌولوجٌا عامة ت الحدادروٌدا محمد عقباوى 

57.  E200057 رٌم احمد جودة موسً عبد الخالق  

58.  E200058 رٌم عباس عبد اللطٌف عباس  

59.  E200059 رٌهام فتحى محمد سٌف عبد الرحمن  

62.  E200060 زٌنب خالد جودة حسٌن  

61.  E200061 سارة سمٌر محمد عمر دبور  

60.  E200062 سارة محمد حسٌن متولى عبد الحلٌم  

63.  E200063 سلمى اسامة عبد المحسن على الجندى  

64.  E200064 سلمى محمود ابو سرٌع عبد المؤمن  

65.  E200065 سلمى محمود مصطفً على العشرى  

66.  E200066 سما مصطفً ٌوسف حرب  

67.  E200067  سماح السٌد احمد السٌد  

68.  E200068  سماح انور عباس مبروك  

69.  E200069 سمر تامر محمد عبد الحمٌد  

72.  E200070 سمر خالد صدقً عبد القادر محمد  

71.  E200071  سناء دٌاب محمد دٌاب  

70.  E200072 سهٌلة حسام الدٌن سعد زهدى  

73.  E200073 سهٌلة محمد سعد عبد العاطى عبد الحلٌم  

74.  E200074 سٌف محسن فتحى رمضان  

75.  E200075 شاهٌناز على عبد الهادى على  

 

 

 



 مدير عام الكلية رئيس القسم المختص

 كلية التربية
 طالبقسم شئون 

 
      

 اساسى الثانٌةطــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء 
 0202/0201الجامعــــــً لعام لعلوم ممٌز شعبــة 

 م
 

 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس

76.  E200076 شذى طارق محمد احمد الشافعى  

77.  E200077  شروق اسماعٌل عبد الفتاح اسماعٌل  

78.  E200078 شروق اشرف على محمد راشد  

79.  E200079 شروق بهاء محمد ٌسن الصولى  

82.  E200080 1ف 1اللغة العربٌة والخط والدٌن والحٌاة ت شروق محمد عبد المنعم محمد فرج 

81.  E200081 ً1ف 1الرٌاضٌات والجبر ت شروق محمد محمود طه العرض 

80.  E200082 شروق مصطفً شعٌب عبد الغفار نصار  

83.  E200083 شرٌهان عبد هللا عبد الخالق شرٌف  

84.  E200084 1ف 1اللغة العربٌة والخط والدٌن والحٌاة ت شٌماء حسن محمد حسن 

85.  E200085 شٌماء طارق عبد هللا اسماعٌل ٌونس  

86.  E200086 شٌماء طارق محمود السٌد  

87.  E200087  هللاضحى خالد سلٌم عزب عبد  

88.  E200088 ضحى محمد عبد الستار محمد احمد  

89.  E200089 عائشة محمود عبد المنعم على صالح  

92.  E200090 عادل عبد الكرٌم عادل عبد الكرٌم 
+مبادئ علم 1ف 1اللغة العربٌة والخط والدٌن والحٌاة ت

 1ف 1النفس ت

91.  E200091 ًعاٌدة هشام محمد الخنانى محمد القاض  

90.  E200092  1ف 1الرٌاضٌات والجبر ت الرحمن عبد هللا مصطفً سالمعبد 

93.  E200093 عبد العزٌز جمال عبد العزٌز ٌوسف رضوان  

94.  E200094 عطٌه حمدى عطٌه عبد الباسط فودة  

95.  E200095 1ف 1مبادئ علم النفس ت فاطمة سعٌد عثمان احمد انور 

96.  E200096 فاطمة سمٌر حسن على سالم  

97.  E200097  محمد رشادفاطمة صالح  

98.  E200098 فاطمة فؤاد سعٌد نصر  

99.  E200099 فاطمه مجدى محمود محى جبه  

122.  E200100 فاطمة محمد نبٌه توفٌق  
 

  

 

 



 مدير عام الكلية رئيس القسم المختص

 

 كلية التربية
 قسم شئون طالب

 
      

 اساسى الثانٌةطــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء 
 0202/0201الجامعــــــً لعام لعلوم ممٌز شعبــة 

 م
 

 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس

121.  E200101 ًفاطمة هالل بدوى عبد الباق  

120.  E200102 1ف 1الرٌاضٌات والجبر ت فاطمة ٌاسر محمد عبد العال التلوانى 

123.  E200103 1ف 1اللغة العربٌة والخط والدٌن والحٌاة ت فوزٌه ناصر سعٌد عمر 

124.  E200104  كاملة فهٌم عابدٌن رٌاض  

125.  E200105 كرٌمان محمد عادل عبد الخالق حسنى الشربٌنى  

126.  E200106 ًكرٌمة اٌمن احمد مغازى عٌس  

127.  E200107 مارى اشرف نسٌم فام تادرس  

128.  E200108 مارٌنا واصف مطر واصف  

129.  E200109 ماهٌتاب محمد احمد ٌاسٌن محمد بشارى  

112.  E200110  على النواوىمحمد احمد جمال  

111.  E200111  محمد اسماعٌل حسن محمد محمد  

110.  E200112 1ف 0+ حقوق انسان ت1ف 1الرٌاضٌات والجبر ت محمد حسن عبد الحمٌد محمد عٌسوى 

113.  E200113 محمد سامح احمد محمد  

114.  E200114  ًمحمد عبد العاطى عبد هللا مرس  

115.  E200115 1ف 1والجبر تالرٌاضٌات  محمد عٌد عبد المعز مأمون 

116.  E200116 محمد نادر محمد على الحجر  

117.  E200117 1ف 1اللغة العربٌة والخط والدٌن والحٌاة ت محمود حسن محمد حسن 

118.  E200118 مرام حسونة حسان حسن  

119.  E200119 مرٌم اشرف عبد المنعم عبد الباسط قطب  

102.  E200120 مرٌم السٌد عبد ربه السٌد  

101.  E200121  كامل نقوال سلٌمانمرٌم رفعت  

100.  E200122 مرٌم لبٌب فاروق لبٌب  

103.  E200123 مرٌم محمد جودة عبد الحمٌد  

104.  E200124 مرٌم محمد حلمى توفٌق  

105.  E200125 مرٌم محمد زكى محمد عبد الرازق  

 

 



 مدير عام الكلية رئيس القسم المختص

 

 كلية التربية
 قسم شئون طالب

 
      

 اساسى الثانٌةطــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء 
 0202/0201الجامعــــــً لعام لعلوم ممٌز شعبــة 

 م
 

 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس

106.  E200126 منار جمال احمد سلٌمان مطر  

107.  E200127 منار سٌد حسن السٌد سالمة  

108.  E200128 منتهى جمال حسن عبد هللا الملٌجى  

109.  E200129  حلمى عطٌةمنه هللا مجدى  

132.  E200130 منه هللا حسن لبٌب حسن عبد الحمٌد  

131.  E200131 منى احمد على عطٌه  

130.  E200132 مها طاهر عبد المقصود عواد  

133.  E200133 مى محمد طلعت حجازى  

134.  E200134 مٌار خالد ٌحًٌ مصطفً سالمة  

135.  E200135 مٌار سعٌد سالمة عواد البطاوى  

136.  E200136  لبٌبمٌنا نبٌل عطٌه  

137.  E200137  ندا عمرو مصطفً عبد العظٌم محمد على  

138.  E200138 ندى اشرف كامل محمد  

139.  E200139 ندى مجدى محمد محمد  

142.  E200140 ندى محسن حسن امٌن  

141.  E200141 ندى محمد حماده محمد البربرى  

140.  E200142 ندى ٌوسف حسن عبد العال حسن  

143.  E200143  عمرنهال مسعد فتحى محمد محمد  

144.  E200144 نهى باهر محمد شوقً عبد الفتاح محمد  

145.  E200145 نورهان ابراهٌم حمدى عبد الفتاح  

146.  E200146 نورهان عاطف محمد السٌد العبساوى  

147.  E200147 نورهان محمد عٌسً غمرى  

148.  E200148 نورهان هانى غنٌم عطٌه  

149.  E200149 نورهان هشام محمد على عابد حجاب  

152.  E200150 نورهان ولٌد محمود السٌد حجازى  
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 كلية التربية
 قسم شئون طالب
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 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس

151.  E200151  اشرف لبٌب عبد المجٌدهاجر  

150.  E200152 1ف 1اللغة العربٌة والخط والدٌن والحٌاة ت هاجر زكرٌا شعراوى محمد 

153.  E200153 هاجر سعد رجب عبد العزٌز سٌد احمد  

154.  E200154 هاجر عالء الدٌن حلمى حماد  

155.  E200155 هاجر عواد ابراهٌم عواد  

156.  E200156 هاجر محمود محمد النادى شعبان  

157.  E200157 هبه هللا احمد ابراهٌم عبد الجواد هالل  

158.  E200158 هدٌر رزق عبد الستار محمد رجب  

159.  E200159 ًهدٌر ماهر عبد هللا موس  

162.  E200160 هند احمد محمد محمود عطٌه هزاع  

161.  E200161 وسام احمد نصر دمرداش  

160.  E200162 والء اشرف على عبد الجواد حمٌده  

163.  E200163 شهوان خطاب والء جودة  

164.  E200164 ٌارا ٌاسر احمد حبشً عبد هللا  

165.  E200165 ٌاسمٌن اسعد عبد الموجود عبد ربه  

166.  E200166 ٌاسمٌن اٌمن رشاد معوض بحٌري  

167.  E200167  ٌاسمٌن رجب رشاد رجب  

168.  E200168 ٌاسمٌن سمٌر مصطفً حسن متولى  

169.  E200169 ًٌاسمٌن عبد الحمٌد صابر عبد الحمٌد االلف  

172.  E200170  ٌاسمٌن محمد احمد عبد الوهاب عبد
 هللا

 

171.  E200171 ٌمنى هشام دسوقً زكى  

170.  E200172 ندا عبد العاطى همام احمد رضوان  
173.  E200173 نانسى ممدوح ابوبكر جاد الحق  

174.  E200174 ٌارا صابر عبد الرحمن غرٌب  

175.  E200175 هاٌدى هداٌه على محمود  

176.  E200176  شعبان السٌد حجاجمحمد محمد  
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 اساسى الثانٌةطــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاءكلية التربية                   
 باقً لالعادة 0202/0201الجامعــــــً لعام ممٌز لعلوم شعبــة        قسم شئون الطالب 

 م
 

رقم 
 الجلوس

 المواد االســــــــــــــــــــــــــــــــم

1 E200190 اسماعٌل اسامة مختار حسن 
+ غٌاب السنة كلها راسب فرقة 1ف0هندسة وتحلٌل رٌاضى ت

 ثانٌة

0 E200191 غٌاب السنة كلها راسب فرقة ثانٌة اٌة محمد صالح الدٌن محمد 

3 E200192 0ف1علوم بٌولوجٌة وجٌولوجٌة ت اٌمان اٌمن على ٌوسف 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


