
جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

ابراهيم طه ابراهيم عبد المقصود عامر113181

احمد طارق جوده محمد عبد الدايم213182

احمد عبد الحفيظ محمد جالل313183

احمد محمد على محمود413184

فروق فرديةأحمد محمد امين يوسف513185

اسراء احمد سعيد عبد الرازق613186

اسراء انور محمود الكومى713187

اسراء حلمى مرشد على تركى813188

اسراء حمدى محمدى قطب913189

اسراء رضا عبد العزيزالهورينى1013190

اسراء سعيد عبد الستار السيد1113191

اسراء صالح عبد الحميد محمود1213192

اسراء صبحى صالح عبد الجواد1313193

اسراء عاطف ابراهيم السيد1413194

اسراء عبد العزيز صالح عبد العزيز1513195

اسراء عبد هللا مسعود عوض شوك1613196

اسراء فوزى العربى اسماعيل1713197

اسراء محمد زكى بكرى1813198

اسراء محمد عبد اللطيف بكر1913199

اسراء محمد متولى ابراهيم2013200

اسراء منصور عبد هللا منصور2113201

اسراء يحى حسنين عبد المنعم 2213202

طالبة/اسالم سعيد اسماعيل محمد2313203

اسالم وائل شحات نصر2413204

فيزياء حيويةاسما السيد عبد الفتاح محمد صالح2513205
رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة 

(1)  مستجد2021/2020شعبة علوم للعام الجامعى 



جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

اسماء احمد امين عبد البارى2613206

اسماء احمد مهدى محمد الهورينى2713207

اسماء السيد امين محمد زرد2813208

اسماء الششتاوى رشاد رجب2913209

اسماء العزب احمد على مزروع3013210

اسماء ايمن شبل عبد السميع خليل3113211

اسماء حسن السيد محمد الديب3213212

اسماء رافت عذب محمود بركات3313213

اسماء سعيد محمد عبد الحميد حامد3413214

اسماء طارق عبد العليم عبد المقصود3513215

اسماء عبد العزيز صبرى عبد العزيز3613216

اسماء عبد الفتاح احمد حسنين3713217

اسماء عيد حسين عبد القادر3813218

اسماء فتحى حسنين كامل3913219

اسماء فهمى عبد الحكيم عبد ربه الفقى4013220

اسماء محروس سالم الحلو4113221

اسماء محمد السباعى خليل4213222

اسماء محمد محمود احمد4313223

اسماء ياسر عبد اللطيف عبد العزيز باشا4413224

االء ابراهيم توفيق عبد الحميد الموجى4513225

االء احمد حامد عبد المقصود 4613226

االء عبد الفتاح جوده عبد الفتاح4713227

االء محسن فتحى عبد العزيز4813228

االء محمد محمدى احمد حسانين4913229

االميره مى جالل عباس عفيفى5013230

رئيس القسمالمراجعالمختص

(2)  مستجد2021/2020شعبة علوم للعام الجامعى 

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة 



جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

الزهراء جمال حمزه خطاب5113231

الزهراء عبد العليم احمد السيد5213232

الفت عيد حسين عبد الشافى5313233

امانى سعيد كمال حسن محمد علوان5413234

امانى محمد عبد اللطيف السيد الصافورى5513235

امانى نصر على عبد الرحمن5613236

امانى يوسف عدلى احمد يوسف5713237

امل رضا حسانين على الشرقاوى5813238

امل طلعت ابراهيم عبد القوى5913239

امل عبد الجواد عبد الرحمن احمد6013240

امنيه جمال السيد دسوقى6113241

امنيه طه عبد العاطى طه احمد6213242

امنيه عزت مرتضى منصور6313243

امنيه محمد محمد عزت عبد الحميد6413244

اميرة احمد عبدالحليم على6513245

اميرة حسن عبد المعبود حسن6613246

اميرة خالد محمد بيومى ابو العزم6713247

اميرة شاكر السيد محمد السيد6813248

اميرة عمر يوسف الشعراوى البحيرى6913249

اميرة محمد محمد عبد العظيم نايل7013250

امينه ايمن فتحى مصلحى خليل7113251

امينه عصام حسن عشماوى7213252

ايات عبد العليم ابراهيم مالك7313253

ايرينى لبيب حلمى ايوب7413254

ايمان اشرف مرعى اسماعيل7513255

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة 

(3)  مستجد2021/2020شعبة علوم للعام الجامعى 



جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم
ايمان السيد عبد المجيد محفوظ السيد7613256

ايمان السيد عواد جاد خضر7713257

ايمان الشحات الحسينى العبد النمر7813258

ايمان عادل خيرى محمد طاحون7913259

ايمان عبد الوهاب صابر عبد الوهاب8013260

ايمان عالء الدين محمد سعيد8113261

ايمان عماد صالح اسماعيل البدرى8213262

ايمان مجدى عبد النبى ابراهيم شاهين8313263

ايمان محمد ابراهيم محمد عيد8413264

ايمان محمد سليمان سالمان عفيفى8513265

ايمان مرسى عبد الخالق مرسى ابو سنه8613266

ايناس احمد على محمد الصافورى8713267

ايناس طارق محمد عبد الحليم8813268

ايه  عادل كمال عيسوى الجوهرى8913269

ايه ابراهيم السيد محمد9013270

ايه ابراهيم محمد ابراهيم9113271

ايه احمد ابراهيم احمد الدسوقى9213272

ايه احمد محمد بيومى ابو الحسن9313273

ايه اشرف جمال عوض9413274

ايه اشرف رشاد بحيرى9513275

ايه اشرف محمد الشحات عبد الغنى منصور9613276

ايه السيد شكرى محمد9713277

ايه السيد غريب حسب النبى9813278

ايه انور محمد غريب9913279

ايه سالم احمد سالم سيد احمد10013280

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة 

(4)  مستجد2021/2020شعبة علوم للعام الجامعى 



جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

ايه شوقى عبد الحليم الفخرانى10113281

فروق فردية+كيمياء غير عضويةايه عبد الخالق عبد الفتاح الشحات10213282

ايه عبد الرحمن خضر محمد على10313283

ايه عصام محمد بغدادى سليمان10413284

ايه عماد حسن مختار عبد الفتاح 10513285

ايه فوزى عبد المحسن مسعود10613286

ايه محمود بكرى عبد العاطى10713287

ايه محمود حامد احمد10813288

ايه محمود محمد محمود هشه10913289

باسم محمد فوزى حسين11013290

بسمة احمد عبد العظيم احمد11113291

بسمة السيد محمدى شعالن11213292

بسمة سيد عبد الغنى على11313293

بسنت اشرف محمود عبد اللطيف11413294

تقى عبد العزيز حمود ابراهيم11513295

تقى على محمد ابراهيم حجر11613296

تقى مجدى ابراهيم حلمى محمد11713297

تقى نظمى ابراهيم محمد11813298

جهاد اشرف صالح احمد11913299

جهاد سعيد عبد الصادق محمد عوض12013300

جهاد نجاح مصطفى12113301

حسام السيد على ابو العال12213302

حسام محمود ابو الفتوح على12313303

حسن محمود حسن عبد هللا البربرى12413304

حنان السيد عطا عبد المغنى عطا12513305

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة 

(5)  مستجد2021/2020شعبة علوم للعام الجامعى 



جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

حنين محمد عبد السالم زايد12613306

خلود احمد حجازى صالح احمد12713307

خلود احمد عبد الوهاب صالح سويلم12813308

خلود جمال موسى موسى عثمان12913309

خلود خالد محمد فائق عبد هللا مدكور13013310

خلود فؤاد محمد فهمى سليمان13113311

خلود محسن احمد عبد هللا سرور13213312

خيرية رضا حماد العويشى13313313

دا ليا حمدى خلف محمد خلف13413314

داليا ابراهيم كمال محمد عبد الرحمن 13513315

داليا فارس عبد الحميد احمد ابو العزم13613316

دعاء احمد بيومى همام نصر13713317

دعاء احمد محمد عبد هللا ونيس13813318

دعاء سمير محمد على13913319

دعاء صالح عبد المحسن حسين14013320

دعاء عبد الرافع عبد هللا حسن14113321

دعاء عطية مبروك عطية ابو العال14213322

دعاء عماد عبد الرؤف عبد هللا14313323

دنا السيد السعيد المشد14413324

دنيا بدر عبد النبى محمد احمد14513325

دنيا عبد الحميد سليمان الحفنى14613326

دينا عبد هللا كمال عبد الرؤف عيسى14713327

فيزياء حيويةدينا محمود محمد محمود سالم14813328
دينا مختار الراعى ابو عوف شادى14913329

رانا سامى عبد المقصود محمد15013330

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة

(6)  مستجد2021/2020شعبة علوم للعام الجامعى 



جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

رانا فؤاد عبد السميع البنا15113331

رانيا محمد محمد حسن15213332

راوية رضا سالم محمود ابراهيم15313333

رباب كامل محمد السيد خليفة15413334

رحاب عادل محمد على15513335

رحمه محمد مصطفى على فريد15613336

رضوه سامى محمد محمد ابوزيد15713337

رضوى عبد الرحمن محمد رياض15813338

رقية طارق موسى عبد المطلب الديب15913339

رنا حسيب عبد الحكيم عطيه العوادى16013340

روان حسن جابر احمد16113341

روضه محمد محمد نجيب نصار16213342

ريم عادل عبد الحميد عبد هللا16313343

ريموندا ادهم الشرقاوى على محمد16413344

ريهام صابر متولى محمد متولى وهبه16513345

ريهام محمود السيد عبد الوهاب الشيمى16613346

ريهام نجاح احمد رجب شعيب16713347

ريهام نصر هللا عبد الفتاح احمد محمد16813348

زهراء مجدى محمد ابو القاسم16913349

زينب عبد النبى بدوى عبد النبى17013350

زينب محمد ابراهيم عبد ربه17113351

زينب محمد السيد محمد عبد هللا17213352

زينب محمد لطفى احمد العزب17313353

زينب ياسر رزق محمود سيد17413354

ساره سعيد عايش سعيد  فرج17513355

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة 

(7)  مستجد2020/2019شعبة علوم للعام الجامعى 



جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

ساره صبحى السيد الموشى17613356

ساره عادل محمد عوده17713357

ساره عبد المطلب عبد العزيز العبد 17813358

ساره محمد عبد العليم ابراهيم17913359

ساره ياسر رجب عبد الصمد منشاوى18013360

سحر اشرف مبارك عوض هللا18113361

سحر خالد السيد احمد18213362

سلمان ربيع سويلم عيد18313363

سما السعيد احمد فائق18413364

سماح رمضان محمد عبد هللا ابراهيم18513365

سماح سمير عواد محمد 18613366

سماح عبد المنعم شوقى عبد المطلب18713367

سناء عادل عبد هللا على بحيرى18813368

سندس احمد التهامى صالح التهامى 18913369

سهام عبد الحميد حسنين بلح19013370

سهيلة خالد محمد البيومى ابراهيم19113371

سهيلة سمير امين حسين قنديل19213372

سهيلة محمود السيد احمد عبد ربه19313373

شروق ابراهيم السيد مصلحى19413374

شروق زهران عبد العزيز عدلى19513375

شروق عاطف محمد يوسف19613376

شروق محمد رشدى احمد على19713377

شروق محمد عبد الرحمن عبد الصادق19813378

شروق محمد عوض19913379

شرين شريف حلمى محمد احمد20013380

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة

(8)  مستجد2021/2020شعبة علوم للعام الجامعى 



جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

شيرين كرم الدين عبد السالم محمد 20113381

شيماء احمد محمد فضل ابو السعود20213382

شيماء السيد السيد زيدان سالم20313383

شيماء السيد عبد العزيز محمد عجيل20413384

شيماء رضوان السيد عبد الوهاب20513385

شيماء سعد عبد الفتاح محمد عبد المجيد20613386

شيماء عبد العاطى محمود عامر20713387

شيماء عبد هللا الدسوقى ابراهيم غانم20813388

شيماء على محمد هنداوى20913389

شيماء هشام فتحى امين محمد21013390

صبرى حسن محمد عبد الجواد21113391

صفا على يوسف التهامى21213392

عبد الرحمن السعيد حسين الرفاعى21313393

عبد الرحمن معوض محمد الوردانى21413394

عبد الفتاح محمد عبد الفتاح احمد21513395

عبير محمود السيد عبد الحميد عيسى21613396

عزة خليل فتح هللا محمد خليل 21713397

عزة محمد محمود مغيث21813398

عال صبرى عبد القادر احمد عفيفى21913399

عليا ء احمد طلخان حسين22013400

علياء خالد عيد عليمى22113401

علياء عادل احمد ابراهيم سرور22213402

عمر حسينى محمد جالل حسينى سليمان22313403

غادة ابراهيم محمود ابراهيم22413404

غاده احمد محمد بدوى22513405

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة 

(9)  مستجد2021/2020شعبة علوم للعام الجامعى 



جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

غاده صالح حامد سليمان22613406

غاده عويس محمد بيومى عباس22713407

غاده محمد عبد الرحمن قنصوه22813408

فاطمة احمد محمد سيد خليل22913409

فاطمة الزهراء ابراهيم احمد محمد23013410

فاطمة الزهراء عبد الرحمن ابراهيم القط23113411

فاطمة الزهراء محمد حجازى سليم23213412

فاطمة السيد عبد الحكيم عبد العاطى23313413

فاطمة رفعت محمد عبد السالم محبوب23413414

فاطمة صالح الدين رمضان عبد العال23513415

فاطمة عبد الحليم هندى عبد ربه23613416

فاطمة محمد حلمى احمد السلكاوى23713417

فاطمة محمد نبيه محمد 23813418

فاطمة محمود حسن عبد الحليم ريه23913419

فاطمة وليد حسنى محمد الجعلص24013420

لقاء صالح حسين اسماعيل24113421

لمياء ابراهيم السيد عبد المعطى24213422

لمياء عبد الخالق حامد محمد24313423

ليلى ياسر سليم عبد هللا24413424

ماجدة ممدوح السيد عبد العزيز24513425

مايسة محمود عبد العليم محمود24613426

محمد احمد عبد المنعم ابراهيم حسن24713427

محمد السيد محمد السعيد عبد السالم24813428

محمد جهاد على ابو العزم24913429

محمد رضا عبد المنعم ابراهيم25013430

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة 

(10)  مستجد2021/2020شعبة علوم للعام الجامعى 



جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

محمد سيد احمد محمد سيد25113431

محمد عبد العليم محمد محمد شاهين25213432

محمد على سعد عبد الحميد على الشهالى25313433

محمد مجدى عيد عبد النور25413434

محمود عبد المولى عبد المعبود عبد المولى25513435

محمود محمد صديق محمد25613436

مروه جمال محمود عبد الفتاح زيدان25713437

مروه عبد الرحمن زكى شريف25813438

مروه عبد الفتاح ابو المجد عبد الحافظ25913439

مريم حسنى كمال عبد القادر26013440

مريم طارق محمد البيومى ابراهيم26113441

مريم عبد الوهاب زكى عامر26213442

مريم مصطفى محمود حسن منسى26313443

مصطفى السيد احمد اسماعيل البرى26413444

مصطفى عبد هللا عبد العظيم بدوى26513445

مصطفى مسعد عبد المنعم محمد يوسف26613446

ملكه صالح صبيح مقلد26713447

ملوك وائل فوده عبد الحميد سعد26813448

منار محمد حسين حسنين26913449

منار مختار منير عبد اللطيف ندا27013450

منار منير عبد البارى عواد حجر27113451

منال ابراهيم مخيمر27213452

منال وحيد عبد الجواد عبد المجيد شريف27313453

منة هللا محمد عبد الخالق27413454

فيزياء حيويةمنه هللا مجدى زايد محمد27513455
رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة 

(11)  مستجد2021/2020شعبة علوم للعام الجامعى 



جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم
منه هللا محمد محمود خفاجه محمد27613456

منى ابراهيم عبد العزيز ذكى سليمان27713457

منى حسن سعد محمد27813458

منى عادل احمد عفيفى27913459

منى كامل عبد الباسط محمد عيسوى28013460

منى مجدى عبد الشافى عبد الفتاح عيد28113461

منى محمد صبحى محمد حسن28213462

منيره رافت عفيفى محمد عفيفى 28313463

مى احمد على احمد على28413464

مى عبد الرازق محمد على28513465

مى عبد الملك عبد الملك الحسينى28613466

مى محمد رياض السيد الدرف28713467

مى مسعود ابراهيم محمد28813468

ميادة بكرى سليمان محمود28913469

ميادة عبد هللا السيد حسام الدين29013470

ميار جمال مصلحى احمد29113471

ميرنا عماد السيد الصادق29213472

نادية هشام عابد سيد احمد29313473

نادين محمد حسن عبد الرحمن29413474

نانسى خالد سعيد عرفان ابو المجد29513475

ناهد مجدى احمد عليوه اسماعيل29613476

نجالء فتحى بيومى عبد العظيم29713477

ندا احمد يوسف سعدة29813478

ندا ايمن عبد هللا زكى29913479

ندا حجاب محمد حجاب30013480

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة 

(12)  مستجد2021/2020شعبة علوم للعام الجامعى 



جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

ندا خالد السيد البيى30113481

ندا رضا الدسوقى عطية30213482

ندا رفعت السيد عبد العزيز عيطة30313483

ندا سعيد صبرى سليمان30413484

ندا سليمان على فاضل الدكرورى30513485

نداء على عبد الواحد على منتصر30613486

ندى رمضان خليفة شعبان30713487

ندى عبد السميع محمد السيسى30813488

ندى محمد عبد القادر عبد المطلب الخولى30913489

ندى محمد عبد هللا محمد ابو طالب31013490

ندى همام توفيق همام31113491

ندى ياسر توفيق عرفه31213492

ندى يحيى انور سالمة31313493

نرمين اسامه صالح الدين محمد31413494

نرمين سالم عبد المنعم محمد سالم31513495

نرمين محمد مصطفى محمد الحجر31613496

نرمين نافع حسنى جاد الرب31713497

نرمين هاشم سمير رياض31813498

نسمة عوض عكاشه السيد31913499

نها نبيل عبد هللا ابراهيم32013500

نهاد ابراهيم محمد ابراهيم32113501

نهى درويش ابراهيم الدسوقى درويش32213502

نهى صالح على ابراهيم محمد32313503

نور احمد اشرف محسوب32413504

نورا الحسينى سالم ابراهيم اللبودى32513505

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة 

(13)  مستجد2021/2020شعبة علوم للعام الجامعى 



جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

نورا السيد فكرى ابراهيم ابو السبح32613506

نورا حامد المغاورى حامد32713507

نورا حسام حسين عباس غنيم32813508

نورا رضا على عماره32913509

نورا زكى فاروق العزب33013510

نورا عبدالمحسن عبدالعزيز السيد33113511

نوران رفعت احمد محمد33213512

نوران عالء فكرى احمد33313513

نوران محمد احمد عامر33413514

نورهان احمد نصار محمد33513515

نورهان جمال رضوان عطا حسن33613516

نورهان حسين سليمان عبد الغفار33713517

نورهان عنتر صبرى مرسى33813518

نورهان نبيل شوقى ابو مسلم33913519

نورهان وحيد عزب عبد العاطى34013520

نورهان يوسف عبد الفتاح فتوح34113521

نيفين على ابراهيم حسانين34213522

هاجر اسماعيل اسماعيل الصاوى34313523

هاجر السيد عبد الغنى عبد الدايم34413524

هاجر شهاب الدين حميده على34513525

هاجر صالح الدين يوسف احمد34613526

هاجر فتحى محى احمد سند34713527

هاجر مسلم السيد عيسى34813528

هالة متولى محمد الطنطاوى34913529

هايدى على بدر شحاته35013530

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة 

(14)  مستجد2021/2020شعبة علوم للعام الجامعى 



جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

هبه سعيد السيد السيد35113531

هبه سعيد محمد عبد المنعم رزه35213532

هبه عبد الحليم على صقر35313533

هبه عبد الموجود عبد العزيز عبد العزيز35413534

هبه محمد عبد الكريم عبد الفتاح35513535

هبه محمد فرحات راضى35613536

هبه محمد فؤاد محمد محمد35713537

هدى طلعت عبد الشافى عليمى محمد35813538

هدير ابراهيم شحوت السيد35913539

هدير احمد محمد سليمان36013540

هدير حسن حلمى حسن خميس36113541

هدير خالد برنس حسن خليل36213542

هدير رجب محمود محمد حماد36313543

هدير محمد احمد عفيفى يوسف36413544

هدير محمد جوده محمد مجاهد36513545

هديرمحمد قاسم مرسى36613546

هدير مصطفى ابراهيم عبد العزيز36713547

هديه خالد جالل احمد36813548

هند خيرى محمد عبد الراشد بكير36913549

ورده السيد عطيه ابراهيم حسن37013550

وسام عماد السيد مصطفى37113551

وسام كرم محمد اسماعيل محمد37213552

وفاء محمد محمد على البنا37313553

والء محمد بهجت عزت37413554

يارا عبد الرازق ابراهيم على محمد37513555

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة 

(15)  مستجد2021/2020شعبة علوم للعام الجامعى 



جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

ياره ابراهيم مصطفى عسكر37613556

ياسمين احمد عبد الحفيظ ابراهيم 37713557

ياسمين احمد محمد رشاد محمود37813558

ياسمين تامر محمد شفيع الدين37913559

ياسمين جمال حسن شحاتة38013560

ياسمين حمدى حامد احمد ناصف38113561

ياسمين رضا عبد الحميد محمد38213562

ياسمين صبحى حسينى ابراهيم38313563

ياسمين طارق محمد صابر منصور38413564

ياسمين عبد هللا محمود محمد38513565

ياسمين عماد عبد السالم غنيمى الرفاعى38613566

ياسمين محمد عبد القادر عزيز38713567

ياسمين محمد عبد القادر موسى السعدنى38813568

ياسمين ناصر سيد على عزب38913569

ياسين سمير عبد الغفار مشعل39013570

يمنى رضا عبد الجواد احمد غانم39113571

يوسف صالح توفيق جرجس39213572

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة 

(16)  مستجد2021/2020شعبة علوم للعام الجامعى 



جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

تدريب ميدائىأسماء حسين عواد عودة39313573

جميع مواد الترم االول والثانىامنية كرم حسن محمد39413574

أية محمود محمد الطوخى39513575
نظم  التعليم واالتجاهات +فيزياء حديثة+ فيزياء اهتزازات وموجات

علوم بيولوجية وجيولوجية+المعاصرة

االصول االجتماعية والفلسفية+علوم متكاملة+علوم بيولوجية وجيولوجيةحنان محمد عبد المعبود عمر39613576

االصول االجتماعية والفلسفية+علوم بيولوجية وجيولوجية+فيزياء اهتزازات وموجاتخديجة محمد شاكرعبد الشافى39713577

شيماء جمال عبد العزيزعبد الجواد39813578
االصول االجتماعية +علوم متكاملة+علوم بيولوجية وجيولوجية+فيزياء اهتزازات وموجات

والفلسفية

عبدالرحمن نصرعبد المنصف39913579
يزياء اهتزازات +تقنية حيوية+علوم بيولوجية وجيولوجية اساسيات المكروبيولوجى

تكنولوجيا وحاسب الى فى التخصص +تدريب ميدائى+علوم بيولوجية وجيولوجية+وموجات

1ت(3)

ندى وليد أحمد فؤاد أحمد40013580
علوم بيولوجية +(تقنية حيوية+علوم بيولوجية وجيولوجية اساسيات المكروبيولوجى)

ااالصول االجمتاعية والفلسفية+وجيولوجية

(3)فيزياء حيوية+جميع مواد الترم االول والثانىهند محمد سليمان القيم40113581

االصول االجتماعية والفلسفية+(فيزياء حديثة+فيزياء اهتزازات وموجات)أسماء أشرف سالمان حسين عوده40213582

فيزياءحديثة+فيزياء اهتزازات وموجات الزهراء محمد شرف الدين40313583

فيزياءحديثة+فيزياء اهتزازات وموجات حسناء حاتم محمد محمد40413584

فيزياءحديثة+فيزياء اهتزازات وموجات داليا يونس محمود قاسم40513585

االصول االجتماعية والفلسفية+علوم بيولوجية وجيولوجيةمنال سالمه عبد الحميد شلبى40613586

جميع مواد الترم الثانى ماعدا تدريب ميدائىهداية توفيق سيد أحمد40713587

سنة من الخارج للمرة االولى

ايمان محمد مغاورى مصطفى40813588
سيكلولوجية فئات +(فيزياء حديثة+يزياء اهتزازات وموجات )ف+طرق تدريس

نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة+خاصة وطرق التدريس فئات خاصة

تدريب ميدائىريهام أحمد محمد على40913589

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة 

(17)  باقون لالعادة2021/2020شعبة علوم للعام الجامعى 



جامعة بنها

كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

الئحة قديمة
2ت(3)تاريخ طبيعى +1التاريخ الطبيعى تاسواء احود عيد سالن41013590

2ت(2)رياضة ثاًية +(3)علوم طبيعيةعائشة كوال زهراى41113591

1التاريخ الطبيعى تفاطوة حسي ابراهين41213592

 1هٌاهج التعلين االبتدائى ت+1التاريخ الطبيعى تهاجريحيى حاهد41313593

2علوم الطبيعةتوالء رضا عبد هللا41413594

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الرابعة 
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رئيس القسمالمراجعالمختص
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كلية التربية

شئون الطلبة

مالحظاتاالسمرقم الجلوسم

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

رئيس القسمالمراجعالمختص

(اساسى)كشف باسماء طالب الفرقة الثالثة 

  مستجد2020/2019شعبة علوم للعام الجامعى 



جامعة بنها
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