
 

 لية التربيةك  

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(

 )مستجد( 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي  تاريخشعبــة 

      االســـــــم رقم الجموس م
      ابتسام أبو سريع سميمان 10201 2

      ابتسام خالد عمي السيد 10202 0

      أحمد إبراىيم فييم حسانين 10203 3

      أحمد سيد أمام محمود فتيح 10204 4

      أحمد سيد عبد المحسن محمد 10205 5

      أحمد مختار عبد اهلل شحاتة 10206 6

      إبراىيمأحمد محمد عبد المطيف  10207 7

      أحمد عبد المنعم سميمان عمي إسراء 10208 8

      حمدي سميمان مميجي شاىين  إسراء 10209 9

      السيد عبد الحميد دراج إسراء 10210 22

      رضا فتحي السيد إسراء 10211 22

      سالم حسني سالم عفيفي إسراء 10212 20

      سعيد السيد محمد ليمة إسراء 10213 23

      سعيد عبد العميم عبد الرشيد إسراء 10214 24

      صابر محمود عبد العزيز إسراء 10215 25

      عبد الباسط عبد الباسط إسراء 10216 26

      عماد حمدي سيد أحمد فرج إسراء 10217 27

      عماد محمد محمد يوسف إسراء 10218 28

      عيد حمدين حمد إسراء 10219 29

      محمد أحمد خميل محمد إسراء 10220 02

      محمد عبد المرضي محمد إسراء 10221 02

      محمود جودة عمي عيد إسراء 10222 00

      عبد الرحمن محمد إسالم 10223 03

      إبراىيمالسيد  إبراىيم أسماء 10224 04

      أشرف محمد صالح أسماء 10225 05
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      االســـــــم رقم الجموس م
      حسن فرج إبراىيمحسن  أسماء 10226 06

      اسماء شوقي محمد عبد الرحمن 10227 07

      اسماء عبد العزيز مسعد عبد العزيز 10228 08

      اسماء عبد الرؤوف محمد عطية 10229 09

      اسماء عبد المنعم عمران اسماعيل 10230 32

      اسماء فتحي حسيني حسن 10231 32

      اسماء ىاشم عبد الفتاح دياب  10232 30

      اسماء ماىر عبد الرشيد عبد المعطي 10233 33

      اسماء محمد السيد محمود موسي 10234 34

      اسالم أشرف نافع عبد العظيم 10235 35

      اماني عبد الرحمن طنطاوي حسين 10236 36

      أميرة ابراىيم حسين سميمان 10237 37

      أميرة السيد شرف الدين 10238 38

      أميرة محمد عبد الحميد محمد 10239 39

      حسين عبد اهلل الششتاوي أمينة 10240 42

      أمنية ابراىيم يوسف محمد أبو العال 10241 42

      أمنية الحسيني ابراىيم السيد 10242 40

      ايات أحمد عبد المقصود محمد 10243 43

      اية أحمد حامد ابراىيم موسي 10244 44

      صابر نبيوأية أشرف  10245 45

      أية السيد سالمة عدوي شداد 10246 46

      أية السيد عطية محمد الشافعي 10247 47

      أية سيد عبد الرازق عبد المعطي 10248 48

      أية سالمة ناصر صالح 10249 49

      أية صالح مغاوري إسماعيل 10250 52
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      االســـــــم رقم الجموس م
      أية فتحي محمد أحمد 10251 52

      أية محمد مصطفي محمد البطح 10252 50

      عفيفي أمام فرحاتأية محمد  10253 53

      أية محمد عبد الحميم محمد 10254 54

      أية نجاح عمي متولي عالم 10255 55

      أية ياسر عبد الرحمن محمد ميني 10256 56

      أية ىاني حممي الحنفي 10257 57

      ايمن عبد الخالق عبدة عبد الخالق 10258 58

      محمد عيادايمان أحمد مصطفي  10259 59

      ايمان حسن محمد عبد العميم  10260 62

      ايمان سعيد عبد العزيز عبد الغني 10261 62

      ايمان صالح بيومي ابراىيم 10262 60

      ايمان صالح عبد العزيز محمد 10263 63

      ايمان عمي ابراىيم عمي سيد أحمد 10264 64

      أحمد فؤاد عوادايمان مجدي  10265 65

      ايمان محمد محمد الصاوي 10266 66

      ايمان وحيد عبد المنعم مصطفي 10267 67

      ايناس جمال عبد اهلل ابراىيم 10268 68

      انجي نبيل عطية فام 10269 69

      الصادق ابراىيم الدسوقي الصادق 10270 72

      محمدبسمة ممدوح عواد عمي  10271 72

      بسنت محمود سميمان محمود 10272 70

      جياد أحمد محمد كامل جرامون 10273 73

      جياد أحمد عبد الرازق ابراىيم 10274 74

      جياد محمد عبد العظيم اسماعيل 10275 75
 يعتمد مدير عام الكلية                         مسئول الفرقة                المراجع                 مدير شئون الطالب     

  



 

 لية التربيةك 

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام( 

 )مستجد( 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي  تاريخشعبــة 

      االســـــــم رقم الجموس م
      جياد محمد موسي أحمد 10276 76

      حسناء محمد رشدي أمين 10277 77

      حسين عبد اهلل حسين عبد اهلل 10278 78

      حورية محمود ابراىيم ىالل 10279 79

      خمود جمال محمد رضوان 10280 82

      خمود عبد المنعم عبد المعبود 10281 82

      خالد محمد السيد محمد رزق 10282 80

      داليا حسن أمين محمد البكش 10283 83

      دعاء حسن سيد أحمد محمد بدر 10284 84

      دينا حاتم ابراىيم حسان 10285 85

      دينا محي فتحي صديق عمي 10286 86

      رانيا سعيد سالم عبد اهلل سالمان 10287 87

      رانيا مصطفي سعيد السيد مجاىد 10288 88

      محمد عبد العميم عبد المطيفرانيا  10289 89

      رحمة عبد المحسن عبد المحسن 10290 92

      رجب سامي رجب السيد رجب 10291 92

      روضة أحمد فوزي أحمد عبد الرحيم 10292 90

      رضوي محمد عبد الفتاح محمد 10293 93

      روان عادل محمد خطاب 10294 94

      فوزي حسنروزان محمد  10295 95

      رييام رضا فوزي حسيني سميمان 10296 96

      رييام محمد رجب عمي سميمان 10297 97

      زيزي محمود ابراىيم محمود 10298 98

      زىراء فوزي عبد العظيم محمد 10299 99

      زينب أشرف محمد يوسف عجاج 10300 222
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      زينب محمد عبد اليادي عفيفي 10301 222

      سارة محمد عبد المنعم عمي 10302 220

      سارة عبد المعطي عبد الرازق درويش 10303 223

      سارة عزت محمد شكري 10304 224

      سالم محمد سالم عبد الرازق 10305 225

      سعاد ابراىيم محمود محمود 10306 226

      سعد دياب سعد الدين دياب 10307 227

      سحر صبري محمد عبد الرحمن 10308 228

      سمسبيل محمد حسن إسماعيل 10309 229

      سماح طمعت جابر عبد الحميد 10310 222

      سممي أحمد الشحات الجوىري 10311 222

      سممي ايمن نبية محمد العراقي 10312 220

      سممي محمد حامد محمد محمود 10313 223

      سممي ياسر عبد اهلل عمي حسانين 10314 224

      سميرة جالل الشحات إبراىيم 10315 225

      سييمة حسام ابراىيم عمي 10316 226

      سمية السيد السيد أحمد محمد بدر 10317 227

      سومة عالء عبد المؤمن عمي الطويل 10318 228

      شروق ابراىيم راشد اسماعيل 10319 229

      شروق اكرم عمي صادق سعد 10320 202

      شروق جمال عبد الخالق السيد 10321 202

      شروق غالب محمد غالب 10322 200

      شروق متولي أحمد متولي 10323 203

      شروق محمد يوسف بدر أحمد 10324 204

      شروق منصور عبد الرحمن لماضة 10325 205
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 )مستجد( 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي  تاريخشعبــة 

      االســـــــم رقم الجموس م
      شرين أشرف حماد عوض اهلل 10326 206

      شيماء أمين امام سميمان 10327 207

      شيماء سامي السيد عبد الغني 10328 208

      شيماء صالح عبد اهلل سيد أحمد 10329 209

      شيماء محمد عبد اهلل أحمد 10330 232

      شيماء ميمي محمد السيد شادي 10331 232

      صفاء ابراىيم مرسي السيد 10332 230

      صفاء ابو السعود مدبولي صبح 10333 233

      ضحي عزت عبد الحميد يوسف 10334 234

      عبد الجواد محمد عبد الجواد محمد 10335 235

      عبد الرحمن فوزي السعيد عميوة 10336 236

      عبد الرحمن فيصل محمود الدخيل 10337 237

      عبير جميل شعبان أحمد الخولي 10338 238

      عبير نبيل عبد العزيز عبد السالم 10339 239

      عائشة سعد أحمد فؤاد 10340 242

      عمياء عبد النبي عفيفي أبو سريع 10341 242

      عالء وائل عبد المقصود شحات 10342 240

      غادة رجب محمد محمد عبد العاطي 10343 243

      غادة محمد محمد جالل محمد حامد 10344 244

      غالية فتحي يوسف حجازي 10345 245

      الفتاح فاطمة السيد سعيد عبد 10346 246

      فاطمة حسن زكريا ابراىيم 10347 247

      فاطمة رمضان محمد سالم  10348 248

      فاطمة عاطف محمد عبد العظيم 10349 249

      فاطمة عبد المعطي عبد الحي عبد الحي 10350 252
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رقم  م
 الجموس

      االســـــــم

      فاطمة عمي عبد الدايم عمي 10351 252

      فاطمة عبد اهلل العراقي الجوىري 10352 250

      فاطمة عبد المقصود محمود 10353 253

      فاطمة محمد محمد اليادي 10354 254

      فاطمة محمد حسين محمد 10355 255

      فاطمة منير توفيق محمد 10356 256

      فاطمة محمود عبد الحكم عبد الحق 10357 257

      فاطة مجدي عبد الرؤوف يوسف 10358 258

      فاطمة كمال حسين أبو العنين 10359 259

      فاطمة نبيل أحمد الشاذلي غراب 10360 262

      فرحة السيد الكحال عبد العظيم 10361 262

      كريم عبد اهلل محمد عبد الصادق 10361 260

      كريمان كرم محمد عمر 10363 263

      ليمي طنطاوي حسن النحراوي 10364 264

      محمد ابراىيم قاسم عمي االبراشي 10365 265

      محمد ابراىيم عبد الحكيم محمود 10366 266

      محمدمحمد أبو فراج القاسم أحمد  10367 267

      محمد أحمد محمد السيد حسن 10368 268

      محمد أحمد رشاد أحمد 10369 269

      محمد داود سالمان حسن 10370 272

      محمد عبد اهلل أحمد محمود مسعود 10371 272

      محمد محمود محمد عبد الحميم 10372 270

      محمد ناصر عيد عبد الغني 10373 273

      محمود ىشام رشاد حسين دسوقي 10374 274

      مصطفي زكي محمد كامل 10375 275
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رقم  م
 الجموس

      االســـــــم

      مصطفي محمد محمد اليادي 10376 276

      مصطفي محمد محمد ابراىيم 10377 277

      مرثا كرم صبري عطية 10378 278

      جمال محمد عمي عميمروة  10379 279

      مريم حسن حامد محمد 10380 282

      مروة عواد مصمحي شبل 10381 282

      مريم عادل راضي مية 10382 280

      مريم ماجد محمد زكي 10383 283

      منار محمد مبارك محمد 10384 284

      منار محمد عبد القادر عمي أبو شحاتة 10385 285

      منة اهلل سامي أحمد خضري 10386 286

      مني أيمن إبراىيم الشامي 10387 287

      مي محمد جمال الشال 10388 288

      مي أيمن أحمد بالل 10389 289

      مي جمال محمد عمي عمي 10390 292

      مي عالء رمضان محمد رمضان 10391 292

      رفاعيمي فتحي محمد فتحي  10392 290

      مي يوسف فريد يوسف 10393 293

      ميار مجدي حسني أحمد 10394 294

      ميا عباس أحمد السيد 10395 295

      نادين طارق منير عبد اهلل 10396 296

           ندي اسامة محمد أحمد جعفر 10397 297

      خطايةندي أسامة السيد طمبة  10398 298

      عفيفي مصطفي إسماعيلندي  10399 299

      ندي فوزي عبد المقصود محمود 10400 022
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      االســـــــم رقم الجموس م
      ندي محمدي عمي محمدي 10401 022

      ندي ناصر موسي عبد الوىاب 10402 020

      ندي وجية السيد عبد الفتاح عفيفي 10403 023

      نورا السيد عباس السيد 10404 024

      نورا وجية عطية فام 10405 025

      نورا عنتر السيد سالم 10406 026

      نورا محمد أحمد محمد أحمد 10407 027

      نوران محمد عبد الرحمن محمد 10408 028

      نورىان السيد أحمد الدكروري 10409 029

      محمود محمودنورىان جمال  10410 022

      نورىان حمادة محمد محمد 10411 022

      نورىان شعبان أبو الخير احمد 10412 020

      نورىان عاطف زكريا سميمان 10413 023

      نورىان عبد السالم العزب 10414 024

      نورىان مجدي عبد البديع أحمد 10415 025

      محمدنيرة ايمن محمد حامد  10416 026

      ىاجر أحمد محمد محمد السيد 10417 027

      ىاجر أحمد عمي حسن محمد 10418 028

      ىاجر حمدي السيد الغريب 10419 029

      ىاجر عبد الجابر بكري حجاج 10420 002

      ىاجر عبد الرحمن عبد العظيم محمد 10421 002

      الطوخيىاجر محمد عبد الغني  10422 000

      ىالة حمادة عبد اهلل أحمد حيدر 10423 003

      ىالة صالح عمي عبد الحكم محمد 10424 004

      ىانم عبد اهلل محمود ياسين 10425 005
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      االســـــــم رقم الجموس م
      ىبة أيمن جمعة مرزوق 10426 006

      ىبة اهلل حسن عبد الغفار يسن 10427 007

      ىبة صبحي معوض أبو زىرة 10428 008

      ىبة اهلل شكيب ىمام عمي محمد 10429 009

      ىبة طمعت عبد الغفار حسن 10430 032

      ىبة فؤاد محمد أبو زيد  10431 032

      ىبة فائق زكي بدوي 10432 030

      السيد عيسيىدي مسمم  10433 033

      ىدير جمال عبد السميع عطية 10434 034

      وفاء أحمد سيد السعدني 10435 035

      وفاء سيد محمد سيد أحمد 10436 036

      وردة أحمد عبد المنعم عوض 10437 037

      والء أمين السيد أمين الشافعي 10438 038

      والء صبحي عمي السيد 10439 039

      والء طارق محمد إسماعيل 10440 042

      والء محمود عبد الحميد محمد 10441 042

      وليد عمر عبد العزيز محمد 10442 040

      ياسر سعود محمد مصمحي 10443 043

      ياسمين أشرف صبحي محمد السيد 10444 044

      ياسمين محمد ابو الخير أحمد نصر 10445 045

      ياسمين مصطفي صبحي أحمد 10446 046

      ياسمين منصور منصور محمد فرج 10447 047

      ياسمين ىشام عمي محمد عمي 10448 048

      يمني رضا عزت عبد العزيز 10449 049

      يوسف أحمد فتوح محمد 10450 052

      يوسف محمد السيد محمد منتصر 10451 052

 حولــــــــــــــــــــــــــــت        فؤاد محمد بديويندا  10452 050

 يعتمد مدير عام الكلية                       مسئول الفرقة                المراجع                 مدير شئون الطالب     



 

 كلية التربية       

 

 الثالثـــــة )عـــــام(كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 (باقي لإلعادة) 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي تاريخ  شعبــة

      االســـــــم رقم الجموس م
      أـميرة منير شاكر شعبان 11401 1

      رييام ىشام عبده سالمة عمي 11401 2
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 ية التربيةك

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(

 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي  تاريخ الباقون لإلعادةشعبــة 

 مالحظات االســـــــم رقم الجموس م
غياب مواد الترم األول بعذر مرضي قرار المجلس  أـميرة منير شاكر شعبان 11401 1

 28/2/0202بتاريخ  (  383رقم  )

اإلسالمية ،  ةالمشرق اإلسالمي النظم والحضار رييام ىشام عبده سالمة عمي 11401 2
 المغرب واألندلس ، تاريخ الفكر السياسي

 سنة من الخارج

 غياب جميع مواد الترمين + التدريب الميداني  أحمد جمال إبراىيم 11403 1
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