
 

 كلية التربية

 شئون الطالب

  
(1) 

 
 (عام) الثانيةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي بيولوجى  شعبــة                 

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  اسراء احمد عليوة عبدالرازق 1522 2

  اسراء محمد بيومى محمد محمود 1520 0

  اسالم ناجى محمد محمد 1523 3

  عبدالرحمن الصاوى هشاماسالم  1524 4

  اسماء جمال محمد عليسى 1525 5

  اسماء محمد السيد عبدالعزيز 1526 6

  اسماء محمد محمد عبدالعزيز الشاذلي 1527 7

  الشيماء اسامة احمد احمد مرزوق 1521 1

  الفت حسام الدين عبدربه 1529 9

  امانى مصطفى عبدالفتاح مصطفى 1522 22

  امنية احمد احمد جادالرب عبدالباقى 1522 22

20 1520 
 امنية نبهان ابراهيم حليمة

(حساب مثلثات 2رياضيات )
 وجبر)مادة واحدة(

 تاريخ التربية والتعليم ايمان محمد السيد محمود 1523 23

  ايمان محمد عبدالكريم على  1524 24

  اية محمد السيد العليمى 1525 25

 خواص مادة كهروبية ومغناطيسية اية محمد سعيد عبدالجواد 1526 26

  تسنيم محمد عبدالموجود 1527 27

  حسناء حمزة عبدالسميع سالم 1521 21

  حسناء محمد عطية عوض 1529 29

02 1502 
 حامد محمد حامد عبدالمجيد

( حساب مثلثات 2رياضيات )
 وجبر)مادة واحدة(

  داليا ابراهيم محمود محمد حماد 1502 02

  داليا محمود محمد مصطفى ابراهيم 1500 00

03 1503 
 دينا عبدهللا عبدالسالم مصطفى

( حساب مثلثات وجبر)مادة 2رياضيات )
 واحدة(

 خواص مادة كهروبية ومغناطيسية دعاء جمال السعيد حسن  1504 04

  راندة طارق عبدالعظيم ناصف 1505 05
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 كلية التربية

 شئون الطالب

 
(0) 

 
 (عام) الثانيةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي بيولوجى شعبــة

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  فايق رنا مصطفى كامل محمد 1506 06

  رئية محمد حمدى احمد 1507 07

01 1501 
 زينب حماده السعيد سالمه

( حساب مثلثات وجبر)مادة 2رياضيات )
 واحدة(

  سارة انور عبدالمعطى عمار 1509 09

  سارة سعيد عبدالمجيد فهمى 1532 32

  سارة صبحى على عيد مرسى 1532 32

  سيدة هاشم امام حسن هاشم 1530 30

  شروق السيد دسوقى احمد 1533 33

  شروق حمدى عبدالمعظيم سالمة 1534 34

35 1535 
 شروق عبدالعليم عبدالحميد

( حساب مثلثات وجبر)مادة 2رياضيات )
 واحدة(

  شيماء عادل عبدالعظيم محمد 1536 36

  شيماء محمد سليمان محمد 1537 37

  شيماء مسعد بيومى محمد 1531 31

39 1539 
 عبدالرحمن سعيد عبده

حرارة وبصريات + كيمياء عضوية وغير 
 0عضوية ترم

  صفوة السيد عطية توفيق  1542 42

42 1542 
 فاطمة نبيل رمضان حسن

وجبر)مادة ( حساب مثلثات 2رياضيات )
 واحدة(

 خواص مادة كهروبية ومغناطيسية كريم شريف على هللا عبدالمعطى 1540 40

  ليلى اسالم فرج هللا احمد ابوالعنين 1543 43

44 1544 
 محمد متولى عبدهللا على

خواص مادة كهروبية ومغناطيسية + 
 ( حساب مثلثات وجبر2رياضيات )

  محمد محسن على محمد 1545 45

 خواص مادة كهروبية ومغناطيسية مروة عادل فتحى نصار 1546 46

  مريم محمد عبدهللا عبدالشافى 1547 47

  مريم ناجى سعد جعفر 1541 41

  مها محمد عبدهللا عبدالوهاب خليفة 1549 49

  نجاح ابوالفضل عبدالرازق عبدهللا 1552 52
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 كلية التربية

 شئون الطالب

(3) 

 (عام) الثانيةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 
 0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي بيولوجى شعبــة

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

  ندى احمد عبدالفتاح على الشاذلى 1552 52

50 1550 
 سعيد نور الدين عبدالحليمندى 

خواص مادة كهروبية ومغناطيسية + تاريخ 
 التربية والتعليم

  نرمين نشات فتحى ابراهيم خليل 1553 53

  نورهان محمد سعيد احمد عراقى 1554 54

 خواص مادة كهروبية ومغناطيسية هاجر ابراهيم السيد محمد السيد 1555 55

  السيد الجندىهاجر جالل عبدالمنعم  1556 56

  همس هشام عبدالعظيم حسن سعد 1557 57

  وفاء السيد الطنطاوى محمد 1551 51

  وفاء حسن عزت حسن 1559 59

  يارا عبدالرحمن عبدالستار 1562 62

  يارا يسرى احمد شفيق محمد 1562 62

  ياسمين عبدالرؤف عبداللطيف 1560 60

  ياسمين حمدى ابوالفتوح 1563 63

 ( حساب مثلثات وجبر2رياضيات ) ياسمين نصر معروف طه  1564 64

65 1565 
 يمنى عاطف سعد فرج

(+ خواص مادة كهروبية 2رياضيات )
 ومغناطيسية

  ياسمين صابر عبدالخالق 1566 66

    

  طالب محولون من كليات اخرى   

    

69 1569 

 درىرحمة احمد محمد الب

التربية والتعليم+ مبادئ تاريخ  -المواد المحملة:
 وتنوع بيولوجى  علم نفس+ +بيولوجيا عامة

 ثة ترم أول (ل) ثا

 ) رابعة ترم أول ( مقرر ثقافى اختيارى

) رابعة ترم  وتفاضل وتكامل+ (2رياضيات )
 ثاني (

 (+ حاسب الى1فسيولوجى ) -مواد معفى منها:
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(4) 

 (عام) الثانيةكشـــــــف أسمـــــــــاء الطــــالب الفرقـــــة 

 الباقون لالعادة0202/0202للعـــــــام الجامعــــــي بيولوجى شعبــة

 مالحظات االســـــــم رقم الجلوس م

2 1612 

 اميمة سليمان عبادة عبدالنبى

(+خواص مادة 0)وبصريات هندسيةحرارة 
من اولى +غائب حميع مواد الترمين االول 

 والثانى

 خواص مادة كهروبية ومغناطيسية زينب ممدوح احمد مصرى خاطر 1612 0

 غائب جميع مواد الترم االول )عذر مرضى( سارة احمد بركات احمد 1610 3

 عذر مرضى عن الترم االول هاجر عادل حافظ 1613 4

 سنة من الخارج طالب   

22 1614 
 اسالم رضا ابراهيم خميس

المجهرية الفقاريات +علماالنسجة والقنية 
+ميكرولوجيا عامة وطحالب + علوم بيئية 

 (+ سيكولوجيا النعليم والتعلم+ حبليات2)

22 1615 
 يوسف عماد ناشد حنا

(+ 0حرارة وبصريات هندسية من اولى) ت
 والثانىجميع مواد الترم االول 
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