
 0202/0201 الفرقة الرابعة عام 

للعام  ة الكيوياء( )شعب عامالفرقة الرابعة كشف بأسواء طالب 

0202/0201 

 المراجع                    رئيس القسم الفرقة                        مسئول
 

 

 المالحظات اسم الطالب رقم الجلوس م

1 
   ابانوب اشرف عياد بخيت 11301

0 
   ابراىيم السيد ابراىيم محمد 11302

3 
   احمد أشرف ضيف اهلل ضيف اهلل 11303

4 
   احمد عبد الباسط عبد الفتاح سميمان 11304

5 
   احمد يحيا احمد زىران 11305

6 
   اسراء ابراىيم السيد احمد  11306

7 
   اسراء اشرف سميمان اسماعيل 11307

8 
   اسراء جمال الدين سيف 11308

9 
   اسراء سميمان السعيد سميمان 11309

12 
   اسراء محمد عبد السالم عمي  11310

11 
   اسالم صبحي الحسيني ابراىيم 11311

10 
   اسماء أحمد رفعت عبد المجيد 11312

13 
   عمراسماء أحمد محمود  11313

14 
   ناصر السيد عالم   اسماء 11314

15 
   اسمات حسين ابراىيم متولي 11315

16 
   الطاىر عمار محمد واصل 11316

17 
   اليام مجدي عبد العظيم عبد السميع  11317

18 
   اماني محمد محمود سميمان  11318

19 
   امل طارق ابراىيم السعودي 11319

02 
 1طرق تدريس  1ت:  امال سمير عواد السيد  11320

01 
   اميرة جمال عطيو عطيو 11321

00 
   اميرة محمد عمي حسن  11322

03 
   امينة اشرف محمد محمد 11323

04 
   امينة محمد حسن حجاج 11324

05 
   ايمان خالد جوده احمد  11325
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للعام  ة الكيوياء( )شعب عامالفرقة الرابعة كشف بأسواء طالب 

0202/0201 
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 المالحظات اسم الطالب رقم الجلوس م

   ايمان فتحي ابراىيم السيد  11326 26

   ايمان فتحي ابراىيم عوض اهلل 11327 27

   ايمان فوده متولي فوده 11328 28

   ايمان محمود محمد جرف 11329 29

   ايمان ىاني ابراىيم ابراىيم 11330 30

   ايات محمد الحسيني محمد  11331 31

   ايو رجب السيد محمد  11332 32

   ايو رفعت شعبان محمد  11333 33

   ايو سامي سميمان عبد الغني 11334 34

   ايو عبد الكريم بدوي أحمد 11335 35

   ايو عبد الغني عبد الحميد دراج 11336 36

   ايو عزت رشاد محمد 11337 37

   ايو عمر احمد محمد 11338 38

   ايو محمد ابراىيم السيد 11339 39

   بسمة عز الدين السيد عمي  11340 40

   حممية رمزي أحمد محمد 11341 41

   دعاء عالء صالح الدين محمد  11342 42

   رانيا عمر عبد الحميد عبد الحميد 11343 43

   رحاب عبد الرحمن الدسوقي احمد 11344 44

   رغدة السيد ابراىيم يوسف  11345 45

   رنا حسام ابراىيم عمي 11346 46

   ريم السيد يوسف ابرىيم يوسف 11347 47

   رييام عطا محمد أحمد 11348 48

   رييام فؤاد كامل عبد الوىاب 11349 49

   زينب نبيل محمد السيد 11350 50
 

 



 0202/0201 الفرقة الرابعة عام 

للعام  ة الكيوياء( )شعب عامالفرقة الرابعة كشف بأسواء طالب 

0202/0201 

 المراجع                    رئيس القسم الفرقة                        مسئول
 

 

 المالحظات اسم الطالب رقم الجلوس م

   ساره ادور فخرى داود 11351 51

   ساره مجدى شحاتو محمد 11352 52

   ساره سعيد حسين عمي  11353 53

   سممي حسن محمد عويضة 11354 54

   سيا عمي أبو الفتوح مصمحي 11355 55

   سكينة عبد الموجود ابراىيم الدسوقى 11356 56

   سومة أحمد عمي رضا 11357 57

   شيماء السيد عبد الحميد السيد 11358 58

   شيماء حسن كمال عمي  11359 59

   ناصر محمد عبد اهللشيماء  11360 60

   ضحي محمود حسن عبد الفتاح 11361 61

   عمي عبد الفتاح محمود بيومي 11362 62

 1طرق تدريس  1ت:  عمر عبد الغفار محمد عمر 11363 63

   غاده سعيد محمد محمد  11364 64

   فادى رضا شيد نصر اهلل 11365 65

   فاطمو سعيد احمد الصرط 11366 66

 1طرق تدريس  1ت:  فاطمو مصطفي محمد محمد  11367 67

 1طرق تدريس  1ت:  محمد سمير سيد احمد 11368 68

   مروه طارق زكي احمد 11369 69

   مروة نصر ابو الخير محمد 11370 70

   مريم عرفو عبده عفيفي 11371 71

   منو رزق عبد السميع عوض 11372 72

   ميا احمد السيد شريف 11373 73

   مي حسام يوسف درويش 11374 74

   مي عصام كامل محمد 11375 75
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 المالحظات اسم الطالب رقم الجلوس م

   نجوي صابر احمد احمد  11376 76

   ندا طارق فتح اهلل محمد 11377 77

   نداء مصطفي محمود طو 11378 78

   ندي اشرف منصور سعيد 11379 79

 مقرر ثقافى من اولى  - 1طرق تدريس  1ت:  نرمين خالد مختار مرسي  11380 80

   نور السيد محمد السيد   11381 81

    نوره العزب السيد العزب 11382 82

   نوره رجب سويمم حسان 11383 83

   ىانم محمد زغمول نعيم  11384 84

   ىدير ىشام محمد حسيني 11385 85

   حمدي محمودوجييو محمود  11386 86

   والء السيد حسين بدر  11387 87

   والء كرم عبد اهلل نصر 11388 88

   يارا سمير رشاد ابراىيم 11389 89

   ياره محسن أحمد حسن  11390 90

   ياسمين أحمد يحيي الحسيني 11391 91

   ياسمين خالد عبد النبي عبد الشافي 11392 92

 1طرق تدريس  - IIIكيمياء فيزيائية  1ت:  غانم عبد الفتاح ياسمين عبد الفتاح 11393 93

   يحى رمضان محمود سيد 11394 94

   يمني عالء الدين أحمد ابراىيم 11395 95
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للعام  ة الكيوياء( )شعب عامالفرقة الرابعة كشف بأسواء طالب 

0202/0201 

 المراجع                    رئيس القسم الفرقة                        مسئول
 

 

 الباقون لالعادة

 المالحظات اسم الطالب رقم الجلوس م

1 11396 
، كيمياء VIIكيمياء عضوية  - VI كيمياء فيزيائية 2ت:  ساره حسين عبد الخالق محمد

 التقويم التربوى - VIIIعضوية 

2 
 مواد الترم الثانى ىدير منصور امين احمد  11397

 

 

 

 الالئحة القديمة

 المالحظات اسم الطالب رقم الجلوس م

 رياضيات من ثانية( 1)ت:  شريهان جودة مصطفى 11398 1
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 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م
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