
 0202/0201 الفرقة الرابعة عام 

)شعبة لغة عربية( للعام   عامكشف بأسواء طالب الفرقة الرابعة 

0202/0201 

 رئيس القسم        جع          مسئول الفرقة           المرا
 
 

 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م

1 
االدب  -الحديث الشريف والسنة النبوية  1ت:  ابراىيم حسن يوسف ابراىيم  12001

 1العباسى 
   احمد خالد سيد عمي  12002 0

   احمد عادل عبد النبي ابراىيم 12003 3

   احمد عبد العزيز جمال عبد العزيز 12004 4

 1النحو والصرف  1ت:  احمد محمد مرسي السيد 12005 5

   احمد محمود عوض اهلل عمي  12006 6

 1النحو والصرف  1ت:  احمد يحيي متولي سيد 12007 7

   اسراء حماده شعبان مصطفي 12008 8

   اسراء عثمان عفيفي عبد العزيز 12009 9

   اسراء كرم محمود عبد السميع 12010 12

 الحديث الشريف والسنة النبوية 1ت:  محمد حسانين محمد اسراء 12011 11

   اسماء ابراىيم محمد فريد 12012 10

   اسماء السيد محمد محمد 12013 13

   اسماء حسان محمد الحاروني 12014 14

   اسماء صبحي محمد عزب 12015 15

   اسماء عبد الرحمن ابراىيم يوسف 12016 16

   اسماء عفت عبد الحميد محمد  12017 17

   اسماء عمي أحمد السيد  12018 18

   اسماء محمد أبو المكارم محمد 12019 19

 الحديث الشريف والسنة النبوية الشريفة 1ت:  أشرف ىشام أحمد عبد الحميد 12020 02

   اماني محمد عبد الوىاب عفيفي 12021 01

 الحديث الشريف والسنة النبوية الشريفة 1ت:  امل جمال محمد عبد الوىاب  12022 00

   امنية كمال عبد الفتاح السيد  12023 03

   امنية كامل أحمد محمد محمد 12024 04

   اميره أسامة السيد طمبو  12025 05
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   اميره مصطفي محمود محمد 12026 06

   ايو جمال عمي سالم  12027 07

   ايو عبد الفتاح سعيد عبد الفتاح 12028 08

   ايو محمد حمدي محمد جاد اهلل 12029 09

   ايو محمدي أحمد عزب 12030 32

   ايو محمود فتحي عبد الفتاح 12031 31

   ايو نادر محمد نجاح أحمد 12032 30

   ايمان رشوان عبد اهلل محمود  12033 33

   ايمان عبد الحميد عبد الحميد محمد 12034 34

   ايمان عبد الرؤوف صبحي شمبي 12035 35

   ايمان ممدوح محمد حسنين 12036 36

   ايمان نصار مصطفي عطية 12037 37

   ايمان ىشام ابراىيم حسن 12038 38

   ايمان وجيو السيد ابراىيم  12039 39

   ايمن صبري السيد محمد 12040 42

   ايناس جمال محمود الصادق 12041 41

   بسمة محمد ابراىيم محمد 12042 40

 1النحو والصرف  1ت:  حامد رفعت غريب اسماعيل 12043 43

 1االدب العباسى  1ت:  حسام عمر محمد أنور 12044 44

   جياد شحتة ابراىيم أحمد 12045 45

   خالد زكريا عبد اهلل المنيي 12046 46

 2النحو والصرف  2ت:  دعاء  كامل شفيق عبد السالم 12047 47

   رانيا كرم أحمد ابراىيم  12048 48

   رحاب جاب اهلل عبد الحميد جاب اهلل 12049 49

   رييام أمين محمد احمد 12050 52
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   رييام سابق محمد سعيد 12051 51

   رييام سعيد سعيد السيد  12052 50

   رييام سالمة مسعد تيامي 12053 53

   سارة عماد ماىر حسن 12054 54

   سممي عمي عامر الربيعي 12055 55

 1النحو والصرف  1ت: سيام راضي مصطفي عميوه 12056 56

   شيماء أشرف غنيم أحمد 12057 57

 1النحو والصرف  1ت: طارق عبد الحميد جودة عبد الحميد  12058 58

 1النحو والصرف  1ت: طو نبيل مختار حسن 12059 59

   عبد الرحمن ناصر عبد الرحمن عبد العزيز 12060 62

   عبد العميم عبد الراضي عبد العميم السيد 12061 61

   عبد اهلل عادل عبد الفتاح ابراىيم 12062 60

   فاطمة جمال عبد الفتاح الخولي 12063 63

   فاطمة ماىر عبد ربو ابراىيم 12064 64

   فاطمة ناصر مسعد محمد 12065 65

 1االدب العباسى  1ت: فايزه محمد حمدان سالم 12066 66

   محمد أحمد عبد الحميد محمد  12067 67

 1النحو والصرف  1ت:  محمد حسيب عبد الحق حسيب 12068 68

   محمد رفعت اليادي عزب 12069 69

   محمد سمطان كمال ابراىيم 12070 72

   محمد عصام عبد العاطي ابراىيم 12071 71

 1النحو والصرف  1ت:  محمود ايمن طو عبد العاطي  12072 70

   محمود شعبان أحمد عمي  12073 73

 الحديث الشريف والسنة النبوية الشريفة 1ت:  محمود يحى احمد محمود 12074 74

   احمدمروة احمد محمد  12075 75
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   مصطفي عبد اهلل محروس احمد 12076 76

77 
 -الحديث الشريف والسنة النبوية الشريفة  1ت:  مصطفي محمود محمد محمود 12077

 1االدب العباسى 

   منة اهلل محمد إبراىيم حسن 12078 78

   محمد ميادة محمد ابراىيم 12079 79

 الحديث الشريف والسنة النبوية الشريفة 1ت: مي أحمد ياسين محمد  12080 82

   ندي عصام صالح معوض 12081 81

   نورا السيد معوض محمد 12082 80

   نيرة ناجي سالم محمدي 12083 83

   ىاجر عمرو طمعت مخيمر 12084 84

   ىاجر عصام البدري عمر  12085 85

   ىاجر عمي فرج ىالل 12086 86

   ىاجر فتحي صالح محمد 12087 87

   ىاجر مصطفي عبد الرازق عبد اهلل 12088 88

   ىالة امير احمد محمد   12089 89

   ىدي عبدالرحيم حسين ابو مبروكة 12090 92

   ىبو جوده محفوظ محمود 12091 91

   ىناء رأفت السيد عمي  12092 90

   الدسوقي عبد الرحمنىند أحمد  12093 93

   ياسمين السيد عبد العال بيومي 12094 94

   ياسمين بكر عطيو عبد الحميد  12095 95

   ياسمين عبد العزيز عبد الكريم عبد العزيز 12096 96

   يوسف عماد رمضان سعيد 12097 97
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 الباقون لالعادة

 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقم الجلوس م
  1نحو وصرف  1ت:  ايو شاكر زكريا احمد 12098 1
 التقويم التربوى  2ت: بسنت رشدى محمد عبد الحميد 12099 0
 االصول االجتماعية والفلسفية للتربية 2ت: عمرو عاطف عبد الحميد عباده 12100 3

 

 سنة من الخارج  للمرة الثانية

 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقم الجلوس م
1 

مقرر  –االدب الحديث )نثرا(  2ت: –( 1النحو والصرف ) 1ت: اميرة شوقى عنتر محمد 12101
 اختيارى نحو او استماع

 االدب الحديث )نثرا( 2ت: ىاجر رضا محمود عيد 12102 0

 

 سنة من الخارج للمرة الخامسة

 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقم الجلوس م
 مقرر اختيارى نحو او استماع  2ت:  محمد ابو الخيرفاطمو صالح  12103 1

 
   

 الالئحة القديمة

 مواد التخلف اسم الطالب رقم الجلوس م

 –نحو  –دراسات إسالمية  2نصوص وادب( )ت :  1)ت:  سامى رشاد السيد حسن 12104 1
 ( مناهج

دراسات  –علم لغة  –اصول تربية  –حاسب آلى 2)ت :  هنية صالح رزق عواد 12105 2
 (صحة نفسية–مناهج –نحو –اسالمية 

 

 

 

 


