
 

 ية التربيةلك

 شـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(ك

 )مستجد( 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي  رياضياتشعبــة 

رقم  م
 الجموس

      االســـــــم

      ابراىيم محمد ابراىيم حسين 10701 2

      أحمد ابراىيم بيومي ابراىيم 10702 0
      أحمد أشرف محمد مصطفي 10703 3

      أحمد حامد عبد الحميد عطية 10704 4
      أحمد جمال محمد راشد أحمد 10705 5
      أحمد جميل عبد القادر عبد القادر 10706 6

      أحمد حسن السيد محمد عطية  10707 7
      أحمد ربيع عبد العزيز ابراىيم 10708 8

      أحمد ربيع محمد عزب 10709 9
      أحمد ربيع محمود أبو خزيم 10710 22
      أحمد سميمان محمدي حسن 10711 22

      أحمد شرف الدين أحمد ابراىيم  10712 20
      أحمد شوقي سعد عزازي 10713 23

      أحمد صابر محمد سيد أحمد 10714 24
      أحمد صبحي محمود عوض 10715 25

      أحمد صبري عمي احمد 10716 26
      أحمد عالء الدين رمضان الشنواني 10717 27
      احمد عاطف السيد عبد الفتاح 10718 28

      أحمد محمد محمد محمد جودة 10719 29
      أحمد محمود يحيي عقل 10720 02

      أحمد مندي عبد المطمب عوض 10721 02
      عبده السيد أحمد ياسين 10722 00

      اسامة ناصر عبد الخالق 10723 03
      اسراء عبد الجواد عبد المطيف محمد 10724 04
      اسراء محمد محمود محمد 10725 05

             مسئول الفرقة                المراجع                 مدير شئون الطالب                    يعتمد مدير عام الكلية                



 

 ية التربيةكل

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(         

 )مستجد( 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي  رياضيــــاتشعبــة 

      االســـــــم رقم الجموس م
      اسالم أحمد عبد اهلل عبد الرحمن 10726 06
      متولي عمياسالم عصام  10727 07
      اسالم معوض عبد اهلل محمد 10728 08

      اسماءعيسي عفيفي عطية 10729 09
      حسني حممي خمويالشيماء  10730 32

      االء حسن محمد سالم 10731 32
      الحسن فؤاد عمر فؤاد 10732 30

      اكرم أشرف محمد محمد 10733 33
      اماني حسن محمد حسن 10734 34
      اماني ماىر ىمام حسن 10735 35

      أمل ابراىيم عبد الحميد عمي سالم 10736 36
      محمد عمي طو الخوليأميرة  10737 37

      ايمان مسعد عبد المنعم محمد 10738 38
      ايمان ميدي عبد المطيف أحمد 10739 39

      أمينة عراقي السيد أحمد 10740 42
      أية السيد رمضان داوود 10741 42
      أية جمال محمد أحمد 10742 40

      أية محمود محمد محمود 10743 43
      ايياب مصطفي محمد عبد الرحمن 10744 44

      اندرو ميالد ميني وىبة 10745 45
      بسنت محمود توفيق البسيوني 10746 46

      بسنت يسري محمد عاطف 10747 47
      جياد أحمد عبد الحي جاد مرسي 10748 48
      حسام سعيد حسن امام 10749 49

      عبد الواحدحسام شريف محمد  10750 52
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 ية التربيةكل  

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(

 )مستجد( 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي  رياضيــــاتشعبــة 

      االســـــــم رقم الجموس م
      حسام محمد صابر حسن 10751 52
      حسن محمد حسن ابراىيم 10752 50
      حفصة محمد صديق خيرة 10753 53

      داليا رضا محمد طمبة 10754 54
      الفتوح عميدينا ممدوح أبو  10755 55

      رانيا نبيل زكي فتوح 10756 56
      رضوي سيد عثمان عمي عيد 10757 57

      روان مدحت الشحات غمري 10758 58
      روضة مصطفي ابراىيم عمر 10759 59
      رييام أشرف ىاشم عصر 10760 62

      رييام وفدي عبد اهلل عمي شديد 10761 62
      زينب شعالن إسماعيل شعالن 10762 60

      زينب ممدوح سعيد سرور 10763 63
      سارة محمد حامد محمد 10764 64

      عادل محمد سيد أحمدسما  10765 65
      سممي ابراىيم أحمد ابراىيم 10766 66
      سندس سعيد كمال سعد 10767 67

      ة توفيق مختار محمديسوم 10768 68
      سيد ىاني سيد محمد 10769 69
      شريف محمد كمال السيد السيد 10770 72
      عوضشيماء أحمد محمد محمود 10771 72

      شيماء سيد طة محمد جنيدي 10772 70
      صالح طارق محمد توفيق 10773 73
      عادل عماد ابراىيم نصر 10774 74

      محمدحامد عبد الرحمن أحمد  10775 75
 يعتمد مدير عام الكلية                                           مسئول الفرقة                المراجع                 مدير شئون الطالب     

  

 



 

 ية التربيةكل  

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(

 مستجد( 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي  رياضيــــاتشعبــة 

      االســـــــم رقم الجموس م
      عبد الرحمن أحمد محمد مصطفي 10776 76
      عبد الرحمن خالد عبد الحميد أحمد 10777 77
      عبد الرحمن سامي عقل محمود 10778 78

      الرحمنعبد الرحمن عبد الفتاح عبد  10779 79
      عبد الرحمن نصر عبد الرحمن 10780 82

      عبد الرحمن يوسف منير كشك 10781 82
      حميدعبد الظاىر رمضان عبد ال 10782 80

      عبد اهلل تحسين عبد اهلل عبد الجميل 10783 83
      عبد اهلل سعيد عبد اهلل محمد 10784 84
      محمد الشرخعبد اهلل عادل  10785 85

      عبد اهلل محمود فتحي النجار 10786 86
      عبير عبد الفتاح محمد السعيد 10787 87

      عبير عصام سعد غريب 10788 88
      عزة فوزي عيسي متولي 10789 89
      عزة محمد العزب العزب أبو العال 10790 92
      عصام عبد الواحد عبد الواحد 10791 92
      عماد جيد رياض جيد 10792 90
93 

      عمر عبد القادر عبد العاطي جمال 10793
      عمرو السيد مبروك مسعود 10794 94

      عمرو أـحمد محمد راضي 10795 95

      عمرو خالد ابراىيم حسن 10796 96
      سمير محروس محمدغادة  10797 97
      عفيفيفاطمة جمال السيد  10798 98
      فاطمة طاىر محمد محمد 10799 99

      فتحي محمد صابر اسماعيل 10800 222

 يعتمد مدير عام الكلية                                           مسئول الفرقة                المراجع                 مدير شئون الطالب     

  

 



 

 ةــكلية التربي 

 أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(كشـــــــف 

 )مستجد( 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي  رياضياتشعبــة 

رقم  م
 الجموس

      االســـــــم

سميمان عوض كرم  كريم 10801 222       

      كمال صفوت كمال نقوال 10802 220

رزقمجدي سعيد سميمان  10803 223       

محمد المندوة إبراىيممحمد  10804 224       

      محمد أحمد محمد الطباخ 10805 225
      محمد أحمد محمود حسنين شحاتة 10806 226
      محمد أحمد محمد حسن 10807 227

      محمد خالد السيد عبد المجيد 10808 228
      محمد أشرف محمد عبد النبي 10809 229

      محمد أيمن السيد سالم 10810 222
      محمد فتحي أيمنمحمد  10811 222

      محمد جمال ذكي حسنين 10812 220
      محمد جمال سعيد عبد العزيز 10813 223
      يمحمد جمال صباح السيس 10814 224

      حنفي محمدي محمدمحمد  10815 225
      محمد سيد عبد العال حسن 10816 226

      محمد سعيد محمد عمي 10817 227
      محمد شاكر عبد الحميد شعالن 10818 228
      محمد رجب محمد عكاشة 10819 229
      محمد رمضان أحمد محمد شعراوي 10820 202
      محمد عبد الفتاح محمد زكي 10821 202

      محمد عبد العال ربيع معوض 10822 200
      محمد عبد المجيد محمد عاصم 10823 203

      محمد عبد النبي محمود السيد 10824 204
      عمر أحمد شديد أبو النصرمحمد  10825 205

 يعتمد مدير عام الكلية                 مسئول الفرقة               المراجع                 مدير شئون الطالب     

 



 

 ةــكلية التربي  

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(

 )مستجد( 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي  رياضياتشعبــة 

رقم  م
 الجموس

      االســـــــم

      معوض يمحمد عماد محمد 10826 206

      محمد عبد المنعم حممي محمد 10827 207

      محمد مجدي محمد العربي 10828 208

      محمد مجدي محمد أبو العال 10829 209
      محمد ممدوح مصمحي محمد 10830 232

      محمد أحمد عطية عبد الرحمن 10831 232

      محمود خالد عبد المنعم السيد 10832 230
      محمود سالم يونس حسن 10833 233

      العظيم عبد العظيممحمود عادل عبد  10834 234
      محمود محمد إبراىيم أحمد 10835 235

      محمود طمعت محمد غزال  10836 236
      محمود ناصر عبد السالم يسن 10837 237

      محمود نصر محمد حامد 10838 238
      محمود وائل صابر مسعود 10839 239
      مصطفي ابراىيم سالم ابراىيم 10840 242
      مصطفي أحمد سعيد منصور 10841 242
      مصطفي أحمد محمد ابراىيم 10842 240

      مصطفي السيد عبد المطيف عبد الممك 10843 243
      مصطفي عادل عبد العاطي سيد 10844 244

      ممك عبد الحميد منسي حسنين 10845 245
      منار السيد محمود ابراىيم 10846 246
      منار حسن ابراىيم حسن 10847 247

      منار سمير منصور عفيفي 10848 248
      منة اهلل رمضان حنفي محمود 10849 249

      منة اهلل شعبان السعيد السيد 10850 252

 يعتمد مدير عام الكلية                 مسئول الفرقة                المراجع                 مدير شئون الطالب     

 



 

 كلية التربية 

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(

 )مستجد( 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي  رياضياتشعبــة 

      االســـــــم رقم الجموس م
      مي محمد مصطفي مصطفي 10851 252
      محمد مصطفي نصرمي  10852 250
      نادر عبد المطيف عبد الباقي 10853 253
      نادية محمود أحمد ميدي 10854 254

      ندا أيمن عبد الحكيم مدكور 10855 255
      ندي خالد محمد عمي سالمة 10856 256
      ندي مجدي متولي محمود 10857 257
      نورىان أشرف رجب رجب موسي 10858 258
      نورىان ياسر عيد محمد 10859 259
      نيرة يحيي عمر محمد 10860 262
      نيرمين أحمد حسن خميل 10861 262
      ىاجر أشرف محمد حسن سميم 10862 260
      ىاجر حسني نجاح عبد المحسن 10863 263
      ىاجر محمد حامد عبد العميم 10864 264
      محمد عبد المنعم سيدىاني  10865 265
      ىايدي حسن محمد مصطفي 10866 266
      ىايدي صبحي حسيني امام 10867 267
      ىبة سعيد عبد العزيز عبد المطمب 10868 268
      ىمسة طارق محمد محمد 10869 269
      ياسمين أحمد عبد الرشيد عبد القادر 10870 272
      ياسمين عبد الجواد محمد الحفناوي  10871 272
      ياسمين محمود سالم عبد الحميد 10872 270
      ياسمينا محمد مصطفي كامل 10873 273
      يوسف محمد يوسف عبد اهلل 10874 274
      محمود أنور حسن عبد العزيز 10875 275
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              كلية التربية     

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(           

 (باقي لإلعادة) 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي الرياضيات  شعبــة

      االســـــــم رقم الجموس م
      إبراىيم محمد محمود محمد حسن 22882 2
      انطونيوس عماد عبد اهلل   22880 0
      أية غزال عبد الستار عبد الدايم 22883 3
      باسم أحمد عبد العزيز   22884 4
      شريف رضا عيد محمد 22885 5
      فؤاد عالء فؤاد الجندي 22886 6
      عيون عاطف عبد المنعم ممد 22887 7
      محمد عبد الفتاح عبد الفضيل 22888 8

 سنة من الخارج للمرة األول
      إبراىيم أحمد سعيد أحمد 22888 8
      أحمد إمام محمد لطفي  22889 9
      دينا السيد محمد متولي  22892 22
      عبد القادر عالء الدين 22892 22

 سنة من الخارج للمرة الثانية

      ياسمين محمد محمود عمار 22890 2
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 ةكلية التربي

 كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة الثالثـــــة )عـــــام(

 0202/0202شعبــة رياضيات الباقون لإلعادة للعـــــــام الجامعــــــي 

 مالحظات االســـــــم رقم الجموس م

ساكنة(، تحليل عددي ،مقرر  ةوكهربيرياضة تطبيقية ) ديناميكا  إبراىيم محمد محمود محمد حسن 22882 2
 اختياري في التخصص، تحليل حقيقي

ساكنة(، تحليل عددي ،مقرر  ةرياضة تطبيقية ) ديناميكا وكهربي انطونيوس عماد عبد اهلل   22880 0
 (3اختياري في التخصص، تحليل حقيقي، جبر )

ساكنة(، تحليل عددي ، جبر  ةرياضة تطبيقية ) ديناميكا وكهربي  أية غزال عبد الستار عبد الدايم 22883 3
(3) 

ساكنة(، تحليل حقيقي ، جبر  ةرياضة تطبيقية ) ديناميكا وكهربي باسم أحمد عبد العزيز   22884 4
(3) 

ساكنة(، تحليل عددي ، مقرر  ةرياضة تطبيقية ) ديناميكا وكهربي شريف رضا عيد محمد 22885 5
 اختياري في التخصص ، تحليل حقيقي

 + التدريب الميداني غياب جميع مواد الترمين فؤاد عالء فؤاد الجندي 22886 6

 (3تحليل عددي  ، تحليل حقيقي ، جبر ) عيون عاطف عبد المنعم ممد 22887 7

 ( ، تحليل حقيقي2تدريس )تحليل عددي ، طرق  محمد عبد الفتاح عبد الفضيل 22888 8

 ارج ــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــة مــــــــــــــسن
 

ساكنة(، تحليل عددي ،مقرر  ةرياضة تطبيقية ) ديناميكا وكهربي إبراىيم أحمد سعيد أحمد 22889 8

 ترم اول(   3اختياري في التخصص ، جبر )

ساكنة(، مقرر اختياري في  ةتطبيقية ) ديناميكا وكهربيرياضة  أحمد إمام محمد لطفي  22892 9

 ترم أول(     3التخصص ، جبر )

ساكنة(، تحليل  ة)الترم األول(  رياضة تطبيقية ) ديناميكا وكهربي  دينا السيد محمد متولي  22890 22
 (  )الترم الثاني ( 3عددي ، ، جبر )

تفاضلية ، اختياري هندسة الكسوريات ، دوال خاصة ومعادالت 
 رياضة تطبيقية ) ديناميكا تحليلية(

ساكنة(، تحليل  ة) الترم األول( رياضة تطبيقية ) ديناميكا وكهربي عبد القادر عالء الدين 22893 22
 ( 3عددي ، جبر )

 + التدريب الميداني)الترم الثاني( غياب جميع مواد الترم الثاني

 

 للمرة الثالثة  ارجــــــــــــــــــــالخن ــــــــــــــــة مــــــــــــــسن

+ حاسب الي   + التدريب الميداني رمين الت     غياب جميع مواد  ياسمين محمد محمود عمار 22890 20
 سنة من الخارج للمرة الثالثة

 مسئول الفرقة                المراجع                 مدير شئون الطالب                    يعتمد مدير عام الكلية          

 

 


