
 

 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

 (1) 
 (عام) الثانٌةالطــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب

 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً  تارٌخ شعبــة

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  محمد عبدالرحمن االء ماهر حسنى 1521 1

  ابراهٌم محمد سٌف عبدالواحد 1520 0

  احمد السٌد صابر مصطفى  1523 3

  احمد انٌس محمود انٌس غرٌب 1524 4

  احمد حسٌن معتمد عبدالمنعم 1525 5

  احمد رضا بدوى عبدالرحمن 1526 6

  احمد صبرى سٌد احمد محمد راضى 1521 1

  حسب النبىسعد عبدالستار احمد طه  1528 8

  احمد عبدالباسط عبدالصمد حماد 1529 9

  احمد مجدى عطٌة مصطفى مبارك 1512 12

  احمد محمد حسن السٌد 1511 11

  احمد محمد عبدالحافظ شحاتة 1510 10

  احمد محمد محمود مصطفى ابوالعنٌن 1513 13

  اسراء السٌد حسانٌن اسماعٌل 1514 14

  حمزة ابراهٌماسراء حمزة صالح  1515 15

  اسراء رضا احمد بٌومى 1516 16

  اسراء عبدربه اسماعٌل الشٌن 1511 11

18 1518 
 اسراء عماد عاشور محمد

معالم التارٌخ المصرى القدٌم 
 االدنىق والشر

  اسراء هانى محمد اسماعٌل محمد 1519 19

  اسراء ٌوسف محمدى محمود 1502 02

01 1501 
 عبدالعاطىاسالم محمد رشاد 

معالم التارٌخ المصرى القدٌم 
 والشرق االدنى

00 1500 
 اسماء ابراهٌم حلمى السوٌزى

معالم التارٌخ المصرى القدٌم 
 والشرق االدنى

  اسماء اٌمن ٌحى عبدهللا 1503 03

  اسماء مبروك فاروق عبدالرحمن  1504 04

  اسماء ناجى عبدالفتاح حافظ 1505 05
 

 مدٌر شئون الطالب                                عالمراج    مسئول الفرقة             

 

  



 

 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

 
(0) 

 
 

 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً تارٌخ شعبــة 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  ممدوح مصطفى عبدالعزٌز امانى 1506 06

  امانى منصور عبداللطٌف الصادق 1501 01

امانى ولٌد فهمى محمد ٌوسف  1508 08
 عمر

 

  محمد سعٌد متولى دروٌشامل  1509 09

  امال على ابراهٌم على 1532 32

  امنٌة احمد محمد حسن 1531 31

  امنٌة احمد محمود احمد 1530 30

  حسن سعدامنٌة حسن جودة  1533 33

  امنٌة شحات محمد عباس عطوان 1534 34

  امٌرة خالد السٌد عبدالمجٌد محمد 1535 35

  امٌرة خالد محمد عبدالفتاح امام 1536 36

  انجى عاطف زكى سالمة 1531 31

  اٌات عربى فتحى السٌد احمد 1538 38

  اٌة احمد عبدالباسط طنطاوى  1539 39

  عبدالعظٌماٌة جودة رزق  1542 42

  اٌة حافظ صالح الدٌن عبدالخالق 1541 41

  اٌة زكرٌا محمد اٌوب جبل  1540 40

  اٌة طاهر السٌد محمد اسماعٌل 1543 43

  اٌة عادل احمد محمد دراج 1544 44

  اٌة عبدالناصر انور قطب طعٌمة 1545 45

  اٌة كمال توفٌق حسن 1546 46

  اٌة مدحت امٌن النمر 1541 41

  اٌة مرسى على محمد 1548 48

  اٌمان السٌد اسماعٌل شرٌف 1549 49

  اٌمان اٌمن فتحى ابراهٌم 1552 52

 

 مدٌر شئون الطالب                          عالمراج    مسئول الفرقة             

 

 



 

 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

 

 
 (3) 

 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً تارٌخ شعبــة 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  اٌمان تامر احمد احمد عطوه 1551 51

  اٌمان جمال المغربى على 1550 50

  اٌمان سعد عبدالوادود عبدالحمٌد 1553 53

54 1554 
 اٌمان عبدالمنعم عبدالفتاح

والشرق  معالم التارٌخ المصرى القدٌم
 االدنى+تارٌخ التربٌة والتعلٌم

  اٌمان عفٌفى احمد ابراهٌم 1555 55

 تارٌخ التربٌة والتعلٌم اٌمان محمد عبدالستار عبدالسالم 1556 56

  اٌمان محمود عباس محمود 1551 51

 معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق االدنى اٌمان نبهان ابراهٌم عبدالسمع 1558 58

اٌهاب محروس اسماعٌل  1559 59
 عبدالرحمن

 

  براء سعٌد جودة عبدالعظٌم ابراهٌم 1562 62

  بسمة ابراهٌم فاروق عبدالسالم 1561 61

  بسمة السٌد بكر عبدالحمٌد 1560 60

 معالمالتارٌخ المصرى القدٌم والشرق االدنى بسنت عاطف حسنٌن مصطفى 1563 63

  محمد ابراهٌمبسنت عزب عبدالجلٌل  1564 64

  تقى محمد فاروق فرٌد 1565 65

جمال الدٌن محمد جمال الدٌن  1566 66
 ٌوسف

 

  جهاد عبدالحمٌد منشاوى عبدالحمٌد 1561 61

  جهاد محمد حسن قمر جبل 1568 68

  حسام عبدالرحمن عبدالباسط محمود 1569 69

 تارٌخ التربٌة والتعلٌم حسن على احمد خلف 1512 12

  حسن عنترمحمود عوض 1511 11

 معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق االدنى حسناء جمال ابراهٌم محمد  1510 10

  حنان رشاد رشدى قطب حمٌدة 1513 13

  حنان طارق رضا الطوخى 1514 14

  خالد شعبان مرشد احمد لبٌب 1515 15

 مدٌرشئون الطالب                      مسئول الفرقة                          المراجع        

 

 



 

 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

 

 

 
  

 
(4) 

 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً تارٌخ شعبــة 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  خلود رمضان شبل فرج 1516 16

  محمدخلود مدحت ابراهٌم  1511 11

  دالٌا عصام فكرى عبدالغنى 1518 18

  دعاء رزق اسماعٌل عفٌفى حشٌش 1519 19

  دعاء محمد ابوالمكارم على 1582 82

  دٌنا بدوى عٌد عبدالفتاح زهرة 1581 81

  دٌنا جودة خطاب ابراهٌم  1580 80

دٌنا شعبان توفٌق ابو عوف  1583 83
 مصطفى

 والشرق االدنىمعالم التارٌخ المصرى القدٌم 

  رانٌا السٌد على حسن موسى 1584 84

  رانٌا اٌمن احمدعزب عرفة 1585 85

  رحاب محمد عوض محمود الشحرى 1586 86

  رضا سمٌر فتحى سٌد محمد 1581 81

  رقٌة على محمد على 1588 88

  رنا مجدى عمر السٌد محمد 1589 89

  رنا ناصف مختار محمد البطاوى 1592 92

 معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق االدنى رنا نوح عبدهللا نوح 1591 91

 معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق االدنى روان خالد ابراهٌم محمد التركى 1590 90

  روان عالء غنٌم سلٌم محمد 1593 93

  عبدالسالم محمدروجٌنا عادل  1594 94

  ابوكلرودٌنة جمال محمد  1595 95

  روٌدة مهدى محمد مهدى سلٌمان 1596 96

  رٌم امٌر محمد االنوار عبدالفتاح 1591 91

  رٌم رباح ابراهٌم عبدالعزٌز 1598 98

  محمد حالوة معبد العظٌبكر  ٌهامر 1599 99

  رٌهام طارق السٌد ابوسرٌع 1622 122

 مدٌر شئون الطالب           مسئول الفرقة                            المراجع              

 



 

 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

  
 

(5) 
 

 
 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً تارٌخ شعبــة 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  سارة مسعد عبدالعزٌز عبدالعظٌم 1621 121

  العنانى سارة مصطفى عبدالرحمن 1620 120

123 1623 
 سامٌة احمد عبدالرحمن محمد

معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق 
 االدنى

  سعٌد عٌسى محمد المغاوري  1624 124

  سماح جابر عبدالعظٌم خالف 1625 125

  سماح شحتة عبدالباسط حسن 1626 126

  سمر احمد عٌد حسن 1621 121

  سهام سمٌر عوض عباس 1628 128

129 1629 
 سهٌلة احمد السٌد احمد السٌد

معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق 
 االدنى

  شروق عبدالمجٌد سلٌمان مسلم 1612 112

  شروق مختار السٌد خسنٌن 1611 111

  شرٌن احمد عبدالرحمن احمد 1610 110

  شهٌرة عبدالمنصف بدر محمود 1613 113

  شٌماء حسٌن مهدى الجز 1614 114

  شٌماء صبحى عبدالعال عفٌفى 1615 115

  شٌماء عبدالعظٌم ٌوسف تاج 1616 116

  شٌماء عبدهللا عبدالفتاح عبدهللا 1611 111

  شٌماء ٌاسر عبدهللا عبدالحافظ 1618 118

  صابر عبدالرحمن صابر محمد 1619 119

 اللغة العربٌة عاصم راجح عبدالعال بٌومى 1602 102

  عبدالرحمن صالح محروس 1601 101

  عبدالرحمن عماد فؤاد حسٌن 1600 100

  عبدهللا عصام عبدهللا ابراهٌم 1603 103

  عبدهللا محمد ابراهٌم محسب 1604 104

  عبدهللا ناصر على النجدى دبور 1605 105

 مدٌر شئون الطالب                             عالمراج    مسئول الفرقة             

 



 

 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

 

 
 

 
(6) 

 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً تارٌخ  شعبــة 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  عبٌر محمد محمود محمد نجم الدٌن 1606 106

عطٌات ابراهٌم عبدالرحمن على  1601 101
 عٌد

معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق 
 االدنى

  عطٌات جمٌل زهران احمد البحٌرى 1608 108

  عفاف احمد حسن عبدالمنعم ٌونس 1609 109

132 1632 
 عفاف احمد زٌن العابدٌن احمد 

معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق 
 االدنى

  عال خالد عبدالرحمن السٌد 1631 131

  عالء مصطفى جابر دعبس 1630 130

 حـــــــــــــــــــــــــــــــول على ابراهٌم على على عبدالفتاح 1633 133

علٌاء عبدالشافى سلٌمان  1634 134
 عبدالشافى

 

  علٌاء محمد عبدالفتاح حسنٌن  1635 135

136 1636 
 علٌاء هشام محمد عراقى

معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق 
 االدنى

  عمرعبدالرحمن ابراهٌم محمد 1631 131

  غادة عبدالقادرامٌن سالم 1638 138

  فاطمة ابراهٌم الدسوقى عٌسى 1639 139

  فاطمة احمد عبدالعال احمد المصرى 1642 142

  فاطمة السٌد احمد حسانٌن مصطفى 1641 141

  إسماعٌلحجازيدفاطمة عبدا لمجٌ 1640 140

  فتحى عبدالحمٌدفاطمة محمد  1643 143

  فاطمة مختار حسن بٌومى 1644 144

  فتحٌة اسماعٌل بٌومى السٌد مقلد 1645 145

  فرٌدة محمد احمد فؤاد عبدالعزٌز 1646 146

  كاظم احمد حلمى احمد 1641 141

  لبنى السٌد مسعد متولى ابراهٌم 1648 148

  لمٌاء حسنى محمد دٌاب سٌد 1649 149

  عبده فاٌق حنامارى  1652 152
 مدٌر شئون الطالب                           عالمراج    مسئول الفرقة             



 

 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

 
 
 
 
 

(1) 
 

 

 
 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً تارٌخ  شعبــة 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  مارٌنا فوزى صدقى غبلاير 1651 151

 معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق االدنى محمد ابراهٌم شحوت السٌد 1650 150

  محمد السٌد سٌد احمد 1653 153

  محمد سعٌد ابراهٌم محمد 1654 154

  محمد سامى عبدالرحمن العاصى 1655 155

  محمد صالح ابراهٌم السٌد 1656 156

  محمد عبدالمنعم عبدالصمدعبدالقادر 1651 151

  محمد مجدى محمد عبدالعال 1658 158

  محمد مجدى مرسى ابوالعباسى 1659 159

  محمد ممدوح عبدالخالق عبدالقادر 1662 162

  محمد وحٌد احمد ابوالحمد 1661 161

  مختار شعبان عبدالباقى حسن  1660 160

  مروة مسعد مصطفى محمد 1663 163

  مروة وائل كمال عبدالحلٌم عجاج 1664 164

 معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق االدنى مرٌان عبدالمسٌح رشدى بدٌر 1665 165

  مرٌم ابراهٌم عبدالستار مغاورى 1666 166

  مرٌم حمدى عبدالرحمن حسن على 1661 161

  مرٌم ربٌع عبدالستار مغاورى 1668 168

  احمد السٌد عبدالحلٌممصطفى  1669 169

 تارٌخ التربٌة والتعلٌم مصطفى محمد حسن محمد 1612 112

  مصطفى محمد محمد عبدالمحفوظ 1611 111

  ملك حسن محمد حسن غباشى 1610 110

  ممدوح اٌهاب رافعت عٌسى 1613 113

  منار اسامة ٌوسف القرش 1614 114

  منار حاكم عبدالمنعم الزٌنٌنى 1615 115
 مدٌر شئون الطالب                                    عالمراج    مسئول الفرقة             

 



 

 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

  
 

(8) 
 
 

 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً تارٌخ  شعبــة 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م
  منارعفٌفى السٌد عفٌفى 1616 116

  منار مجدى عبدالرحمن دوٌرحجازى 1611 111

  مها محمد احمد عطٌة سعد 1618 118

119 1619 
 مهرائٌل مكرم فهٌم عوض جرجس

معالم التاربخ المصرى القدٌم والشرق 
 االدنى

  مى حسن ابراهٌم السٌد 1682 182

  مٌادة احمد محمود محمود محمد 1681 181

  مٌادة محمود سلٌمان علٌمى 1680 180

183 1683 
 مٌار محمد الدسوقى محمد عمران

معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق 
 االدنى

184 1684 
 مٌرنا ولٌد عبدالعاطى عبدالغنى

معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق 
 االدنى

  نادٌة مختار السٌد السٌد 1685 185

  مصٌلحى علىنجاه محى فتحى  1686 186

  ندا عبدهللا منصور حسن سلطان 1681 181

  ندا محمد عبدالعزٌز حسن ٌوسف 1688 188

  ندى احمد حسن احمد 1689 189

  ندى حسن محمود محمد حسن 1692 192

191 1691 
 ندى عواد محمدعواد عبدالعزٌز

معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق 
 االدنى

  رسالن السٌد ندى محمد هشام 1690 190

  ندى مختار السٌد السٌد 1693 193

  ندى ولٌد محمدى ابراهٌم 1694 194

195 1695 
 نرمٌن عبده فهٌم عبده

معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق 
 االدنى

  نسمة ناصر زٌنهم احمد الطوخى 1696 196

191 1691 
 نهلة سعٌد عبده مكاوى

والشرق معالم التارٌخ المصرى القدٌم 
 االدنى

  نورا حلمى جورجى سلٌمان 1698 198

199 1699 
 نورهان شاكر عبدالمؤمن ابراهٌم

معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق 
 االدنى

  نورهان عبدالعزٌز ابراهٌم احمد 1122 022



 

 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

 مدٌر شئون الطالب                           عالمراج    مسئول الفرقة             

 
(9) 

 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً تارٌخ  شعبــة 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  هاجر سعٌد حسن محمد 1121 021

020 1120 
 هاجر صالح محمد مصطفى

معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق 
 االدنى

  هاجر عبدالحمٌد طه سٌد سعد 1123 023

  هاجر محمد محمد حامد بركات 1124 024

  هالة بدر محمد السٌد 1125 025

  هالة بركات موسى السٌد 1126 026

  هبة صبحى محمد السعٌد السعٌدى 1121 021

  هبة عبدالحسٌب محمد ابراهٌم 1128 028

  هبة ٌوسف محمد ٌوسف 1129 029

  هللا عاطف محمد السٌدهبة  1112 012

  هدٌر ابراهٌم جودة ابراهٌم 1111 011

010 1110 
 هدٌر مصطفى محمد احمد الدهٌن

معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق 
 االدنى

013 1113 
 هدٌر هٌثم فاروق مرزوق

معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق 
 االدنى

  هناء رضا محمد عطٌة الجوهرى 1114 014

015 1115 
 هند السٌد عبدالشافى

معالم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق 
 +تارٌخ التربٌة والتعلٌم االدنى

  وسام ابراهٌم منصور خاطر خاطر 1116 016

  وسام احمد فرج احمد بحٌرى 1111 011

  ٌارا اشرف شحتة 1118 018

  ٌارا محمد الملٌجى السٌد 1119 019

  ٌارا محمد عبدالقادر موسى  1102 002

  ٌاسمٌن صالح عبدالسالم سالم 1101 001

  ٌاسمٌن نجاح محمد عواد  1100 000

  ٌمنى محمد معروف احمد هدهد 1103 003

  عبٌر حسن فاروق احمد حنفاوى 1104 004

  عبٌر عبدالفتاح محمود محمد ٌحى 1105 005

  مأمون معالء مجدي عبدا لعلٌ 1106 006

  منار محمد حجازي دوٌر حجازي 1101 001

    
 مدٌر شئون الطالب                           عالمراج    مسئول الفرقة             



 

 كلٌة التربٌة

 شئون الطالب

 

 
  

 
(12) 

 
 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً تارٌخ   شعبــة

 مالحظات االســـــــم الجلوسرقم  م

  طالب محولون من كلٌات اخرى  
    

1 1109 

 روال صالح على محمد عامر

تارٌخ التربٌة والتعلٌم+ مبادئ  -مواد محملة:
 علم نفس+ مقرر ثقافى اختٌارى

تربٌة وقضاٌا  -مواد معفى منها:
(+معالم التارٌخ المصرى 0العصر)ثالثةت

+ علم نفس (0االدنى)تانٌة ترم القدٌم والشرق 
 اجتماعى

0 1132 

 شروق وائل محمد البٌومى

تارٌخ التربٌة والتعلٌم+ مبادئ  -مواد محملة :
 علم نفس + مقرر ثقافى اختٌارى

تربٌة وقضاٌا العصر )ثالثة  -مواد معفى منها:
(+ معلم التارٌخ المصرى القدٌم والشرق 0ت

 + علم نفس اجتماعى(0االدنى)ثانٌة ت
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                              (11) 
 
 

 (عام) الثانٌةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 لالعادةالباقون 0201/0202للعـــــــام الجامعــــــً تارٌخ  شعبــة

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

1 1130 

 اٌمان عاطف عبداللطٌف على عبدهللا

دولة عربٌة اسالمٌة + معالم التارٌخ االوربى 
+  من اولى+ ادارة مدرسٌة وصفٌة من ثانٌة

 (0تدرٌس مصغر)

0 1133 
 فاطمة السٌد عطٌة محمود

معالم التارٌخ االوربى من اولى + غائب جمٌع 
 الترمٌن االول والثانى مواد

3 1134 
 محمد سعد محمد ضبٌب

لغة انجلٌزٌة من اولى + غائب جمٌع مواد 
 الترمٌن االول والثانى

 سٌكولوجٌة التعلم والتعلٌم   ندى عالء عبدالسمٌع عبدالقادر 1135 4

5 1136 

 هنوف سعد فهد مشلش

سٌكولوجٌة التعلٌم والتعلم + االدارة المدرسٌة 
 + الحاسب االلى (1+تدرٌس مصغر)والصفٌة 
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