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 دنٌا صبحى عبد الخالق محمد سالم
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198.  2198 
 عبدهللا السٌد عبدهللا غالى

+اساسيات رياضيات 1ف 1لغة عربية وخط ودين وحياة ت
 1ف1توجبر 

  عبدهللا السٌد عبدالمجٌد عبدالنبى 2199  .199

  عبدهللا السٌد فتحى وهبه 2200  .022

 

 



 
 مدٌر عام الكلٌة رئٌس القسم المختص

 

 

 كلية التربية 

 اساسىالثانٌة طــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء        قسم شئون الطالب 
 0202/0201الجامعــــــً لعام لعلوم شعبــة 

 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
  عبدهللا ناصر محمد السٌد 2201  .021

  عال ٌوسف على عالم 2202  .020

  علٌاء حمزه على عفٌفى 2203  .023

  غاده هانى حسنى حفنى عالم 2204  .024

  فاتن سعٌد طه سٌد احمد 2205  .025

  فاتن محمود احمد عزازى عبدالفتاح 2206  .026

  فاطمه احمد محمد العربى السٌد نبوي 2207  .027

  فاطمه الزهراء محمد امٌن محمد 2208  .028

 1ف1تاساسٌات رٌاضٌات وجبر  فاطمة سعٌد حامد سالم محمد 2209  .029

  فاطمة مسعد محمد منصور على  2210  .012

  فاطمه عبدالرحمن محمد على جاد 2211  .011

  فاطمه عطا طه علً 2212  .010

  فاطمه عنتر عٌد ناصر 2213  .013

  فاطمه لطفى عبدالشافى علٌوه هالل 2214  .014

  فاطمه محمد الحسٌنى على ٌوسف 2215  .015

  فردوس محمد مصطفى الشعراوى البكر 2216  .016

  قمر محمد محمد بٌومى 2217  .017

  لؤه جرئ الهادى ابراهٌم 2218  .018

 1ف 1لغة عربية وخط ودين وحياة ت لؤى مجدى عبد الحفٌظ حسٌن 2219  .019

  احمد حسن هالل ماجده السٌد 2220  .002

  مارى فارس جاب هللا ٌوسف 2221  .001

  محمد احمد سعد عبدالرازق عبدالكرٌم 2222  .000

 1ف1تجغرافٌا وتارٌخ مصر  محمد أسامة ابراهٌم السعدنى 2223  .003

  محمد اشرف معوض عٌد 2224  .004

 1ف 1جيولوجيا عامة )علوم بيولوجية وجيولوجية( ت محمد صالح محمد فراج 2225  .005

 

 



 
 مدٌر عام الكلٌة رئٌس القسم المختص

 

 

 كلية التربية 

 اساسىالثانٌة طــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء        قسم شئون الطالب 
 0202/0201الجامعــــــً لعام لعلوم شعبــة 

 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
  محمد مجدى نوح خالف 2226  .006

  محمد ممدوح رشٌد محمد 2227  .007

 1ف 1اللغة االنجليزية ت محمد منصور على حسٌبو 2228  .008

  محمد وحٌد ٌوسف حسن 2229  .009

  محمود عاطف محمد على مرزبان 2230  .032

  محمود وائل على حماد هالل 2231  .031

  مرجرٌت سمٌر ولٌم كامل داود 2232  .030

  مروه اشرف صبحى زكى مدبولى ابوستٌت 2233  .033

  مروه حسٌن محمد عبدهللا 2234  .034

  مروه زكرٌا عبد العزٌز محمد مرسى 2235  .035

  مروه شوقً السٌد محمد سلٌمان 2236  .036

  مروه على حسن السٌد 2237  .037

 1ف 1لغة عربية وخط ودين وحياة ت مرٌم السٌد احمد عبدالفتاح محمود 2238  .038

  مرٌم بٌومى سعٌد حامد بٌومً 2239  .039

  مرٌم رضا فوزى محمد كامل 2240  .042

  عبد الفتاح محمد مرٌم صبرى 2241  .041

  مرٌم عادل سٌد بهنسً 2242  .040

  مرٌم عبدالرحٌم شندى خلٌفه عبدالجواد 2243  .043

  مرٌم محمد عبد المجٌد ٌسن صبٌح 2244  .044

  مرٌم محمود محمد الهادى محمود 2245  .045

  مرٌم ممدوح عبدالحلٌم محمد محمود 2246  .046

  مرٌم نبٌل ابراهٌم حسن الشٌمى 2247  .047

 1ف 1مبادئ علم النفس ت محمود صالح حامدمصطفى  2248  .048

  منار احمد محمدى سلومه 2249  .049

  منار صالح محمد مصطفى 2250  .052

 

 

 



 
 مدٌر عام الكلٌة رئٌس القسم المختص

 

 

 

 كلية التربية 

 اساسىالثانٌة طــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء        قسم شئون الطالب 
 0202/0201الجامعــــــً لعام لعلوم شعبــة 

 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم الجلوسرقم  م
  منار طلعت سعد عبد الحلٌم نور 2251  .051

  منار عبد الجواد احمد حماد 2252  .050

  منال محمد مصطفى عبدالعال 2253  .053

  منةهللا عماد عبدالمحسن سلٌمان 2254  .054

  منه احمد العزب عبدالمنعم ناصف 2255  .055

  السٌدمنى محمد زهران  2256  .056

  منى محمد عبد القادر غنٌمى جمعه 2257  .057

  مها ابراهٌم عبد القادر عثمان 2258  .058

  مى الطنطاوى مصطفى حواس 2259  .059

  مى خالد عبدالعزٌز السٌد درشه 2260  .062

  مى مسعد جمال الدٌن محمد عبدالحمٌد 2261  .061

  مى نبٌل محمد على عبدالكرٌم 2262  .060

  مٌاده طلبه السٌد طلبه 2263  .063

  نادر السٌد ابوالخٌرعبدالخالق ابوالعال 2264  .064

  ناهد محمد رمضان الصغٌر فرج 2265  .065

  نجالء عصام فتح هللا سلطان 2266  .066

  نجوى حماده ابراهٌم عبدالفتاح 2267  .067

  ندا احمد عبدالمؤمن على 2268  .068

  ٌننندا عبد الفتاح رمضان حس 2269  .069

  ندا فتحى طلبه عبد العزٌز طلبه 2270  .072

  ندا كٌالنى محمد مغاورى محمود كٌالنى 2271  .071

  ندا مجداد صبرى السٌد امٌن 2272  .070

  ندا محمد رضا السٌدعجالن 2273  .073

  ندى احمد عبدالرازق حسن 2274  .074

  ندى اسامه جاد ابراهٌم جاد 2275  .075

 



 
 مدٌر عام الكلٌة رئٌس القسم المختص

 

 

 كلية التربية 

 اساسىالثانٌة طــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء        قسم شئون الطالب 
 0202/0201الجامعــــــً لعام لعلوم شعبــة 

 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
  ندى بشٌر حسٌن محمد عطٌه 2276  .076

  ندى جمال مصطفى على عبدالعال 2277  .077

  ندى سلٌمان عثمان إمام 2278  .078

  ندى عبدالفتاح عطا دسوقى ابراهٌم 2279  .079

  ندى عالء الدٌن محمد فتحى عبدالغنً 2280  .082

  ندى فتحى جوده السٌد خمٌس 2281  .081

  ندى محمد احمد عبدالصادق حموده 2282  .080

  ندى محمد البهنساوى محمد 2283  .083

  ندى هشام عبد الغفار عبد الوهاب الدٌب 2284  .084

  موسًندي السعٌد نعٌم السعٌد  2285  .085

  نسمة على عبد القوى ابراهٌم 2286  .086

  نسمه محمدى على محمدى عبدالكرٌم 2287  .087

  نفٌن صالح الدٌن حسنٌن حمزة 2288  .088

  نهال محمود عبدالمجٌد امام موسى 2289  .089

  نهله محمد حبشى عبدالحفٌظ 2290  .092

  نوال جمال ابراهٌم ابراهٌم العوٌضى 2291  .091

  اسماعٌلنور عبد الرحمن سٌد  2292  .090

  نورا احمد مكاوى حسن 2293  .093

  نورا جمٌل عبده محمد 2294  .094

  نورا سالمه احمد عبد الفتاح الذهبى 2295  .095

  نورا محمد احمد عبد العزٌز صالح 2296  .096

  نورا سمٌر ونٌس محمد النجولى 2297  .097

  نورا محمد عبد هللا صوار 2298  .098

  نورا محمد هاللى ٌوسف االفداوى 2299  .099

  نوران انور عبدالمحسن عبدالمعطى 2300  .322

 

 



 
 مدٌر عام الكلٌة رئٌس القسم المختص

 

 

 كلية التربية 

 اساسىالثانٌة طــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء        قسم شئون الطالب 
 0202/0201الجامعــــــً لعام لعلوم شعبــة 

 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
  نوره ٌاسر عفٌفى كامل 2301  .321

  نورهان اشرف عبدالنبى محمد البٌومى 2302  .320

  نورهان اشرف محمود محمد 2304  .323

  نورهان رضا ابراهٌم حسٌن 2305  .324

  نورهان شعبان محمد عرفه حشٌش 2306  .325

  نورهان صالح ابراهٌم عبدالهادى 2306  .326

  نورهان عبد الفتاح ابراهٌم عبد الفتاح سعده 2307  .327

 1ف 1مبادئ علم النفس ت نورهان مامون بكر همام 2038  .328

  نورهان ناصر حسانٌن سٌد احمد 2309  .329

  نورهان هانى راغب السٌد 2310  .312

  هاجر احمد السٌد متولى الجزار 2311  .311

  هاجر احمد ٌوسف السٌد داود 2312  .310

  هاجر جمال محمد سالم 2313  .313

  هاجر طارق انور احمد محمود 2314  .314

  هاجر طه عبدالحمٌد محمد حسن 2315  .315

  هاجر محمد عبد العزٌز احمد 2316  .316

  هاجر نبٌل محمد بٌومى عبدالعال 2317  .317

  هاجر هشام عبد الفتاح محمود حسن 2318  .318

  هاله محروس محمد على 2319  .319

  هانم ٌوسف عفٌفى احمد شلبً 2320  .302

  هانى مجدى عبدالغنى ابراهٌم عامر 2321  .301

  ابراهٌم محمد ابراهٌم ابو ٌوسف هاٌدى 2322  .300

  هبه سعٌد حامد محمد 2323  .303

  هبه سمٌر معوض سلٌم معوض 2324  .304

  هبه عبد الحمٌد الحسٌنى قنصوه 2325  .305

 

 



 
 مدٌر عام الكلٌة رئٌس القسم المختص

 

 

 كلية التربية 

 اساسىالثانٌة طــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء        قسم شئون الطالب 
 0202/0201الجامعــــــً لعام لعلوم شعبــة 

 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس م
  هدى احمد حسن احمد عبٌد 2326  .306

  هدى محمود عبدالعظٌم علً علً 2327  .307

  هدٌر جالل محمود االمام عوض 2328  .308

  هدٌر رجب محمد ٌوسف مصطفى 2329  .309

  هدٌر سامى محمد احمد الكالوى 2330  .332

  هدٌر سعٌد عبده عبد المجٌد 2331  .331

  هدٌر صالح عباس الجمسً 2332  .330

  هدٌر عادل ملٌجى احمد 2333  .333

  هدٌر مجدى عبدالوهاب عبد الرازق خلٌل 2334  .334

 1ف 1جغرافيا مصر وتاريخ مصر ت هشام سعٌد عفٌفى ابو المجد عماره 2335  .335

 1ف 1هندسة تحليلية وتحليل رياضى ت هشام صالح طه عبدالحمٌد عبدالخالق 2336  .336

  همس رشاد محمود سلٌمان القرموطى 2337  .337

  هناء احمد عبدالحمٌد عبدالجلٌل 2338  .338

  هناء محمد على فرج 2339  .339

  هناء هاشم محمد الحسٌنى احمد محمد نصر 2340  .342

  هند احمد عبد السالم محمد 2341  .341

  هند عبدالعزٌز احمد عبدالمنعم الموشى 2342  .340

  هٌام السٌد احمد محمد البندارى 2343  .343

  وعد صبحى جوده عبدالفتاح 2344  .344

  وفاء محمود مرسى على على 2345  .345

  والء خالد عطٌه عبدالرحمن 2346  .346

  والء عرفات على عبدالرازق 2347  .347

  والء محمد خلٌل عاقول 2348  .348

 1ف 1مبادئ علم النفس ت والء محمود محمد فلٌله 2349  .349

  ٌارا جمال جمٌل شعالن 2350  .352

 
 
 



 
 مدٌر عام الكلٌة رئٌس القسم المختص

 

 اساسى الثانٌةطــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاء            
 0202/0201الجامعــــــً لعام لعلوم شعبــة                     كلية التربية

         قسم شئون الطالب 

 م
 

 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجلوس

  ٌارا خالد حسن عراقى 2351  .351

  ٌاسمٌن اشرف عبد الحى عبد الهادى 2352  .350

  ٌاسمٌن اشرف محمد عبدالغنى 2353  .353

  ٌاسمٌن السٌد جابر السٌد ابوروٌشد 2354  .354

 ٌاسمٌن صابر جالل عبدالسالم فٌاض 2355  .355
 

 ٌاسمٌن عادل السٌد على ابراهٌم 2356  .356
 

 ربٌع عبدالسمٌع جنٌنهٌاسمٌن عصام محمد  2357  .357
 

  ٌاسمٌن محمد عبدالكرٌم مروان محمد 2358  .358

  ٌمنى ٌحٌى محمود ٌونس 2359  .359

 1ف 1لغة عربية وخط ودين وحياة ت ٌوستٌنا عازر وهبه زكى 2360  .362

361.  0361 

 سهٌلة عزت محمد على العرب

+  1ف 1موادمحملة ) مبادئ علم نفس ت
 ( 1ف 0أدب أطفال ت

مهارات حركٌة مواد معفى منها ) 
 0ف 1ورٌاضٌة( ت

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 مدٌر عام الكلٌة رئٌس القسم المختص

 

 

             

 اساسى الثانٌةطــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاءكلية التربية                   
 باقً لإلعادة 0202/0201الجامعــــــً لعام لعلوم شعبــة        قسم شئون الطالب 

 م
 

رقم 
 الجلوس

 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم

 1ف1اساسٌات رٌاضٌات وجبر ت ابانوب رافت بشر عبدالسٌد 2370 1

 0ف1علوم بٌولوجٌة وجٌولوجٌة ت احمد ابوالعطا فتحى عبدالمنعم 2371 0

 غٌاب السنة كلها فرقة ثانٌة عبدهللااحمد محمود عبدالغنى  2372 3

 0ف1علوم بٌولوجٌة وجٌولوجٌة ت اسالم عبداللطٌف محمد دسوقى شرف 2373 4

 1ف1اساسٌات رٌاضٌات وجبر ت السٌد احمد السٌد سلٌمان 2374 5

 راسب العام كله فرقة ثانٌة اهلة المصلحى الزناتى خلٌفة 2375 6

7 2376 

 عبدالرحمن عالماٌمان كرم عبدالظاهر 

علوم بٌولوجٌة  +0ف1االدارة المدرسٌة والفٌة ت
+مواداالرض وجٌولوجٌا اقتصادٌة 0ف1وجٌولوجٌة ت

 0ف1ت

 غٌاب السنة كلها فرقة ثانٌة اٌة مرتضى عبدالعاطى عفٌفى القط 2377 8

9 2378 
 رومٌساء عبدالباقى صدٌق

علوم بٌولوجٌة  +0ف1فٌة تصاالدارة المدرسٌة وال
 0ف1وجٌولوجٌة ت

 + غٌاب السنه كلها فرقة ثانٌة1ف1لغة انجلٌزٌة ت عبدهللا السٌد سالم عبدالرحمن 2379 12

 غٌاب السنة كلها فرقة ثانٌة فاطمة ٌاسر حمدان خالوى 2380 11

 1ف1ساسٌات رٌاضٌات وجبر تا محمد اشرف محمد عبدالرحمن 2381 10

13 2382 
 محمد انور راشد احمد 

علوم بٌولوجٌة  +0ف1االدارة المدرسٌة والصفٌة ت
 0ف1وجٌولوجٌة ت

14 2383 
 محمد طه مصطفى محمد الزنى

+ االدارة المدرسٌة 1ف1ساسٌات رٌاضٌات وجبر تا
 0ف1علوم بٌولوجٌة وجٌولوجٌة ت +0ف1والصفٌة ت

 ثانٌة غٌاب السنة كلها فرقة نهى محمد لطفى السٌد غنٌم 2384 15

16 2385 
 هدٌر جمال عبدالحمٌد عجور

+كٌمٌاء عضوٌة 0ف1االدارة المدرسٌة والصفٌة ت
 0ف1علوم بٌولوجٌة وجٌولوجٌة ت +0ف1ت

 وقف قٌد مرٌم حسٌن عبدالفتاح محمد 2386 17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 مدٌر عام الكلٌة رئٌس القسم المختص

 

 

 اساسى الثانٌةطــــالب الفرقـــــة  كشـــــــف أسمـــــــــاءكلية التربية                   
 سنة من الخارج 0202/0201الجامعــــــً لعام لعلوم شعبــة        قسم شئون الطالب 

 م
 

رقم 
 الجلوس

 مالحظات االســــــــــــــــــــــــــــــــم

 1ف0هندسة وتحلٌل رٌاضى ت رغدة محمد حسٌن عبدهللا حسٌن 2390 1

 1ف0رٌاضى تهندسة وتحلٌل  نسمة صبحى محمد السٌد 2391 0

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


