
 

 كلية التربية

 شئون الطالب

 (1) 
 

 
 (عام) الثانيةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 اللغة العربية  شعبــة
 0201/0202لعـــــــام الجامعــــــي ل

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  يزيد االء اشرف ثابت 1221 1

  االء اشرف عبدالعزيز بكرى 1220 0

  عبدهللا علىاالء حازم  1223 3

  احالم مسعد جالل بدوى 1224 4

لشافعى اسراء رضا حسن محمد ا 1225 5
 صالح

 (+ النصوص القرانية1النحووالصرف)

  اسراء عبدالحكيم احمد السيد 1226 6

  اسراء عربى عبدالباقى خالف 1221 1

  اسراء كمال سيد عبدالقوى  1228 8

  اسراء محمد احمد العربى 1229 9

  اسالم احمد سالم على البيومى 1212 12

  اسماء السيددسوقى احمد  1211 11

 تاريخ التربية والتعليم  السيد على عبدالحميداسماء 1210 10

  اسماء سعيد حامد احمد  1213 13

  اسماء فتحى مرتضى السيد 1214 14

  اسماء محمود عيسى محمود 1215 15

  اسماء يوسف عيسوى سالم 1216 16

  طىامانى احمد محمود عبدالمع 1211 11

  امنية عنتر ابراهيم سليمان 1218 18

  اميرة اشرف امين الرفاعى 1219 19

  العزيز ابراهيماية احمد عبد 1202 02

 (1العربى)مدخل لالدب  اية عاطف شلبى المرسى حليمة 1201 01

  اية عبدالرحمن عبدالرحمن محمود 1200 00

  اية عبدهللا محمد ابراهيم حجازى 1203 03

 النصوص القرانية اية محمد عبدالعال محمد 1204 04

  ايةمحمد محمد الجمل 1205 05
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 كلية التربية

 شئون الطالب

 

  
 

(0) 
 

 
 (عام) الثانيةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 اللغة العربيةشعبــة 
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــي 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  ايمان الطوخى حميدة محمود 1206 06

  ايمان خالد محمد غريب 1201 01

  خطاببسمة مجدع عبده احمد  1208 08

 المكتبة العربية بسنت حسن صالح موسى 1209 09

  مجدى عبدالغفار احمدتقى  1232 32

  تهانى محمد محمد الشحات محمد 1231 31

  جميلة عبدربه عباس عبدربه 1230 30

 النصوص القرانية سيفحبيبة سعيد دسوقى حسين  1233 33

  حبيبة مصطفى محمد حسين مصطفى 1234 34

  خلود خالد السيد عبدهللا والى 1235 35

  الرحمن محمد محمد شافعىدعاء عبد 1236 36

 النصوص القرانية دينا على عبدالفتاح قرية 1231 31

 النصوص القرانية+ المكتبة العربية دينا عيد حافظ احمد 1238 38

  رضوى فوزى احمد عفيفى شلبى 1239 39

  سعدالدينالصياد احمد روان السيد  1242 42

  روان ياسر السيد عبدهللا  1241 41

  عبدالصادقريهام كامل  1240 40

43 1243 
 ريم ابراهيم ابراهيم محمد سيد احمد

(+تاريخ التربية 1النحووالصرف)
 والتعليم

  زينب جمال كامل حسن خضير 1244 44

  زينب سعيد محمد طه 1245 45

  عبدالجليلسارة فاضل عبدالحميد  1246 46

  سارة محمود على جبريل 1241 41

  سارة مسعد السيد عبدالمنعم 1248 48

  سعد جمال محمد ابراهيم 1249 49

  سعيد ناصر سعيد ابوالمواهب 1252 52
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 كلية التربية

 شئون الطالب

 

 

  
 

(3) 
 

 
 (عام) الثانيةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــي اللغة العربية شعبــة 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  سلمى عبدالرحمن عبدالقادر 1251 51

  سلمى وائل رياض محمد سعد 1250 50

  سماح سامح السيد احمد 1253 53

  سمر ممدوح فؤاد محمد السيد 1254 54

 النصوص القرانية مسعودسهيلة ايمن احمد عبدهللا  1255 55

  شروق سامى عبدالمعطى عبدالفتاح 1256 56

 النصوص القرانية شمس احمد محمد سالم سيد احمد 1251 51

 النصوص القرانية شيماء سعيد عبدالخالق حسان 1258 58

  عبدالنبى احمد نصيرشيماء سالمة  1259 59

  شيماء عزت ابراهيم لطفى 1262 62

  صفا عادل عبدالواحد السيد عبدالرازق 1261 61

 النصوص القرانية دوح عبدالعظيم احمدعبدالعظيم مم 1260 60

  عبداللة السيد مختار محمود 1263 63

 العربىالنصوص القرانية+مدخل لالدب  على محمد محمود ابراهيم الجمل  1264 64

 النصوص القرانية علياء حسنى عبدالعزيز خطاب 1265 65

 النصوص القرانية غادة ايمن صابر محمد يوسف 1266 66

  فاطمة اسالم ابوزيد  عبد العزيز 1261 61

 النصوص القرانية فاطمة السيد هالل على 1268 68

  فاطمة حسينى عبدالرحمن حسينى 1269 69

 النصوص القرانية للطيفعبدالهادى عبدالفتاح عبدافاطمة  1212 12

  فايزة عادل مصطفى السيد مصطفى 1211 11

  محمد احمد ابراهيم محمد الجوهرى 1210 10

  محمد احمد صالح السيسى 1213 13

 النصوص القرانية محمد عاشور ابوسريع عواد 1214 14

  محمد عبدهللا عايش حسن محمد 1215 15
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 كلية التربية

 شئون الطالب

 

 

  
 

(6) 
 

 (عام) الثانيةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 اللغة العربية شعبــة 

 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــي 
 يات اخرىـــن كلــون مــــــولـــــــالب محـــــط  

 

1 

 

 تصرالدين منجدعبدالشافى عبدالباقى الحاج 1100

ليس لديه مواد محملة او مواد معفى 
 نفس لالحة كلية تربية عين شمس منها(

  

0 1103 

 يمنى احمد عبدالمنعم محمد عبدهللا

مبادئ علم نفس + لغة  -مواد محملة:
(+ تاريخ تربية وتعليم+ 1عربية )ت

 (0اختيارى)تمقرر ثقافى 

تربية وقضايا العصر  -مواد معفى منها:
 ( +0)ثالثة ت

 (0علم نفس اجتماعى )ثانية ت
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 كلية التربية

 شئون الطالب

 

                                            (4) 

 

 (عام) الثانيةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 اللغة العربية شعبــة
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــي 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

 المكتبة العربية محمد عاطف محمد السيد  1216 16

 النصوص القرانية محمد مدحت عبدالمعز على 1211 11

  محمد ناصر محمد السيدعثمان 1218 18

  محمود رضا سعد محمد مصطفى 1219 19

 النصوص القرانية لامرفت طاهرالعباس مصطفى الغو 1282 82

  مروة عادل حلمى عادل 1281 81

  مريم محمد عبدالحليم مراد 1280 80

 النصوص القرانية مريم وليد صبرى عبدالجواد  1283 83

  السيد على الشايبمريم يوسف  1284 84

 النصوص القرانية منار صبحى عبدالهادى احمد بدوى 1285 85

 النصوص القرانية منار محسن محمود حسن 1286 86

  منار مصطفى عبده عبدالحق 1281 81

  منة عادل منير على القهوجى 1288 88

 النصوص القرانية+ المكتبة العربية منة عماد ابراهيم الخولى 1289 89

 النصوص القرانية منة هللا محمد حامد عباس هجرس 1292 92

  منة هللا وليد مسعد حامد زيادة 1291 91

  مى السيد سعد ابراهيم فر 1290 90

  محمود عبدالباقىمى عادل  1293 93

  نجالء اشرف صالح الدين محمد  1294 94

 النصوص القرانية نجالء محمد محمود احمد 1295 95

  ندى اشرف رجب احمد على 1296 96

ندى ايمن عبدالنبى  1291 91
 محمودعبدالمنعم

 النصوص القرانية

 النصوص القرانية ندى محمد فوزى احمد غنيم 1298 98

 النصوص القرانية نرمين ايمن امام محمد 1299 99

  نرمين ايهاب ابراهيم محمد كامل 1122 122
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 كلية التربية

 شئون الطالب

 

 
(5) 

 
 
 

 (عام) الثانيةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 اللغة العربية شعبــة 
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــي 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  نرمين مسعد عبدالمنعم محمد راجح 1121 121

  نور محمد السيد محمد سيداحمد 1120 120

 النصوص القرانية نورا عبدالباسط كمال مغاورى 1123 123

  نورا مجدى محمد عامر 1124 124

  نورهان فارس صالح الصابر 1125 125

  هاجر اشرف مصطفى ابراهيم على 1126 126

  هاجر جمال عبدالرازق محمد على 1121 121

  عبدالسالم هاجر رجب خليفة 1128 128

هانم مصطفى سالم ابراهيم  1129 129
 عبدالباقى

 

  هدير عيد الشحات بسيونى 1112 112

  هند محمد رضا حجازى 1111 111

  هويدا غنيم عبدالرحمن عمر 1110 110

  يارا محمد عبدالحميد  1113 113

 النصوص القرانية ياسمين عبدالرحمن عبدالخالق 1114 114

 النصوص القرانية + المكتية العربية ياسمين سعيد احمد محمد احمد 1115 115

  ياسمين متولى حامد احمد محمد 1116 116

  ياسمين هاشم السيد هاشم عيسى 1111 111

  ياسمين هانى عبدالفتاح جاد 1118 118

يمنى بهاءالدين عبدالحميد حميد  1119 119
 جود

 

  ابراهيم حنفى النجار يمنى سيد 1102 102

  يوسف عبدهللا عفيفى محمد عفيفى 1101 101
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