
    0202/0202الفرقة الرابعة عام 
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 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م

2 
   ابانوب سامي ماىر تادرس 11001

0 
   ابانوب لمعي قديس زخارى 11002

3 
 تحلٌل عددى 2ت:  ابتيال محمد عبد المنعم شبل 11003

4 
   ابراىيم خالد ابراىيم احمد  11004

5 
 تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(رٌاضة 2ت:  ابراىيم محمد محمود محمد 11005

6 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  احمد ابراىيم صبحي سعفان 11006

7 
   احمد ايمن موسى السيد 11007

8 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  احمد جمال السيد حجازى 11008

9 
 تحلٌل عددى -تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة( رٌاضة 2ت:  احمد جمال عمى خميل 11009

22 
   احمد جمال محمد الدسوقى 11010

22 
   احمد خالد محمد الشافعى 11011

20 
   احمد رمضان فييم خميل 11012

23 
   احمد سعد غنيمى غنيمى 11013

24 
   احمد زينيم عبد اهلل ابراىيم 11014

25 
   محمداحمد طمعت عبد السالم  11015

26 
   احمد عاشور عبد الشافى 11016

27 
   احمد عزت محمد عمى  11017

28 
 3جبر  2ت: احمد عصام عبد العميم محمد 11018

29 
   احمد عماد ابرىيم المدبولى 11019

02 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة( 2ت:  احمد عمرو طو عبد القادر 11020

02 
   طاىر بديراحمد فايز  11021

00 
   احمد فؤاد محمد عبد الخالق 11022

03 
   احمد مجدى محمود السيد 11023

04 
 تحلٌل حقٌقى -رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة( 2ت:  احمد محمد احمد حسن 11024

05 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة( 2ت:  احمد محمد ابو بكر احمد  11025
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26 

 مقرر اختٌارى فى التخصص -تحلٌل عددى  2ت: احمد محمد اسماعيل رجب 11026

27 
   احمد محمد حسين احمد 11027

28 
   احمد محمد عبد اليادى حامد  11028

29 
   احمد ماىر اسماعيل أحمد 11029

30 
 تحلٌل عددى 2ت: العالاحمد محمد احمد ابو  11030

31 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  احمد محمد محمود رشدى 11031

32 
   احمد محمود احمد محمود 11032

33 
   احمد وجدى احمد السيد 11033

34 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  احمد ياسر عبد القادر سالم 11034

35 
 تحلٌل عددى 2ت:  اسراء اسماعيل فتحى الجندى 11035

36 
   اسراء ىانى محمد السيد 11036

37 
   اسراء ناجى صالح السيد  11037

38 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  اسالم حسين عبد الباقى حسين 11038

39 
   اسالم عماد السيد محمد 11039

40 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  اسالم عمر تاج ابو زيد  11040

41 
   اسماء رفعت فييم الجابرى 11041

42 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  اسماء عزام حامد عزام 11042

43 
   اسماء محمود عطية نبيان 11043

44 
   االء ابراىيم محمود حسن 11044

45 
   االء ابوالعنين جاد ابوالعنين 11045

46 
   االء رضا محمود سميمان 11046

47 
 تحلٌل عددى -رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة( 2ت:  السيد رأفت السيد مصطفى 11047

48 
   امال جالل عيد سيد  11048

49 
    العباسىامنيو مجدى لبيب  11049

50 
   عبد الرحيمأولفت خمف صبره  11050
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51 
   ايمان ايمن محمد ابراىيم 11051

52 
   ايمان حسين ابوزيد سابق 11052

53 
   ايمان عادل عراقى نوييى 11053

54 
   ايمان محمد سالم داود 11054

55 
   ايمان موسى عبد الخالق موسى 11055

56 
 تحلٌل عددى 2ت: احمد عبد الفتاح احمد ايمن 11056

57 
   ايو السيد عبد الصادق السيد 11057

58 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  ايو ايمن شوقى ابراىيم 11058

59 
   ايو ايمن محمود سيد االىل 11059

60 
   ايو متولى عبد العزيز متولى 11060

61 
   محمدايو محمد محمود  11061

62 
   ايو محمود مرسال فرج 11062

63 
   جياد جمال ابراىيم عبد المقصود 11063

64 
   جياد مصطفى محمد شحات 11064

65 
   جميل خالد جميل شبل 11065

66 
   حازم مدحت احمد محمد 11066

67 
   حسام ابراىيم اسماعيل عبد المجيد 11067

68 
   احمدحسناء عادل عبد المولى  11068

69 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  خالد جمال حامد السيد 11069

70 
   خالد عماد فرحات محمد 11070

71 
   خمود خالد عطا محمد 11071

72 
   دعاء وجيو محمد محمد  11072

73 
   دنيا صالح عبد الفتاح احمد 11073

74 
   ديفيد إسحاق فتحى زكا 11074

75 
   رانيا السيد محمد غريب 11075
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76 
 3جبر  -رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة( 2ت:  رانيا جمال ذكي العبده 11076

77 
   رانيا سعيد عبد العاطى سعدون 11077

78 
 تحلٌل عددى -رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة( 2ت:  رانيا عبد الحميم سالمو عبد الحميم 11078

79 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  رانيا محمود محمد محمود 11079

80 
   رحاب سعيد شحاتو متولى 11080

81 
   رحمة فايز محفوظ عبد الرحمن 11081

82 
   رضوى محمود محمد ابراىيم 11082

83 
   صالح عبد العزيز محمودرغده  11083

84 
   رقيو ابراىيم لبيب محمد 11084

85 
   رىف حاتم عبد الفتاح سراج 11085

86 
   روان محمد عبد الفتاح الشافعى 11086

87 
   رييام عبد المحسن عبد الحفيظ 11087

88 
   زينب حسن حسنى محمد 11088

89 
   سارة ايمن محمد عبد الرحيم 11089

90 
  اختٌارى هندسة الكسورٌات او فلك و مٌكانٌكا الفضاء( 0ت:  سممى مروان احمد عبد القادر 11090

91 
   سماح رضا اسماعيل متولى 11091

92 
   سيد ابراىيم رمضان السيد 11092

93 
   شروق فؤاد شفيق بسيونى 11093

94 
 ساكنة(رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة 2ت:  شوقى حسين شوقى حسن 11094

95 
   شيماء البندارى سيد احمد 11095

96 
   شيماء جمال مأمون احمد 11096

97 
   شيماء حسام لبيب عبد القادر 11097

98 
 مقرر اختٌارى فى التخصص 2ت:  صابر صبحى عبد الخالق بيومى 11098

99 
   صالح ابراىيم سيد احمد 11099

100 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  الواحدطالل رسالن عبد الغفار عبد  11100
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101 
   عبد الحميد السيد عبد الحميد السيد 11101

102 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  عبد الرحمن السيد عبد النبى عبد الصمد 11102

103 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  الرحمن محمد احمد عبد العزيزعبد  11103

104 
   عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البسيونى 11104

105 
   عبد الرحمن محمد عبد القادر ابوزيد 11105

106 
   عبد اهلل خالد يوسف محمد 11106

107 
   عال صالح الدين امين عمى 11107

108 
   عالء الدين عبد الرحمن ابراىيم عبد الرحمن 11108

109 
   عالء بدر محمد عبد المعبود 11109

110 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  عمى احمد محمد سميمان  11110

111 

11111 
مقرر  -رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة( 2ت:  عمى شعبان عمى عبد اهلل

 التخصصاختٌارى فى 
112 

   عمر محمود سالمو محمود  11112

113 
   عمرو عبد المطيف مصطفى حسن 11113

114 
   غادة عبد الناصر صديق شريف 11114

115 
   فاتن محمد عاطف إبراىيم 11115

116 
   فاطمو احمد عبد الوىاب المحمى 11116

117 
   فاطمو صبحى محمد البيومى 11117

118 
   عامر عبد المطيف محمودفاطمو  11118

119 
   فاطمو الزىراء عبد الرازق محمد منير 11119

120 
   فايزه جمال رمضان عبد الواحد 11120

121 
 مقرر اختٌارى فى التخصص( 2ت:  فييم سامح فييم حامد 11121

122 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  فيروز مصطفي احمد حسين 11122

123 
   كريم سيد احمد مدبولى 11123

124 
   كمال محمد كمال عبد الحفيظ 11124

125 
   كيرلس رزيق جدعون ذكا 11125
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126 
   مارييان محمد عبد الحفيظ عبد ربو 11126

127 
   3جبر  2ت:  ماريو جرجس عبد المسيح جرجس 11127

128 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  محمد امجد محمد حسن  11128

129 
   محمد المتولى نجيب المتولى 11129

130 
 تحلٌل حقٌقى 2ت:  محمد جمال عبد النبي عبد الرحمن 11130

131 
   محمد جمال عبد الحكيم سميمان 11131

132 
   محمد جمال فؤاد شمبى 11132

133 
 تحلٌل حقىقى -رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة( 2ت:  محمد حسن منصور حسن 11133

134 
   محمد حماده فرج بيومى 11134

135 
   محمد خالد عبد الغفار عبد الحميد 11135

136 
 حقوق إنسان من اولى  0ت:   محمد رضا محمد محمد  11136

137 
   محمد صالح محمد عبد الحميم 11137

138 
 تحلٌل حقٌقى -رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة( 2ت:  محمد طارق محمد اسماعيل 11138

139 
 تحلٌل عددى -رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة( 2ت:  محمد عادل رشدى محمد  11139

140 
   محمد عادل عبد المقصود احمد 11140

141 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  محمد عادل محمود عمى 11141

142 
   محمد عبد الباسط جمعو السيد 11142

143 
   محمد عبد العاطى محمد السيد 11143

144 
 3جبر  -رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة( 2ت:  محمد عبد اهلل عبد الفتاح عبد الحميم 11144

145 
   قنديلمحمد عصام الدين محمد  11145

146 
   محمد عمي احمد محمد  11146

147 
   محمد عمرو حسين السيد 11147

148 
 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  محمد عماد محمد عبد الفتاح 11148

149 
 تحلٌل عددى -رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة( 2ت:  محمد قطب ابراىيم قطب 11149

150 
 2طرق تدرٌس  2ت: محمد مبارك سالم منصور 11150
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   محمد محمد صالح داود  11151 151

   محمد محمود عبد السالم عرفو 11152 152

   محمد مصطفى سعد ابراىيم 11153 153

   محمد مصطفى محمد عبد العظيم 11154 154

 مقرر ثقافى من اولى  -مقرر اختٌارى فى التخصص  2ت:  مصطفى محمود متولىمحمد  11155 155

   محمد ناصر جاب اهلل جوده 11156 156

 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  محمود ابو سريع عودة ابو سريع 11157 157

   محمود السيد احمد حسانين 11158 158

 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  محمود السيد عمى سيد  11159 159

160 11160 
مقرر اختٌارى  -رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة( 2ت:  محمود رمضان الحسينى احمد

 فى التخصص

 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  محمود طارق كمال جالل 11161 161

 تحلٌل عددى 2ت:  محمود عبد الناصر عبد المنعم خطاب 11162 162

 تحلٌل حقٌقى -تحلٌل عددى  2ت:  محمود عمى جابر ابراىيم 11163 163

 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  محمود عمى عبد الرحمن ابراىيم 11164 164

   محمود عماد حامد قاسم 11165 165

   يسن محمدمحمود محمد  11166 166

   مختار صابر مختار سعيد 11167 167

   مريم احمد صالح عبد الفتاح 11168 168

   مريم رمضان عبد الرازق حسن 11169 169

   مريم سيد احمد محمد  11170 170

 تحلٌل عددى 2ت:  مريم عبد العزيز صالح الدين عبد العزيز 11171 171

   احمدمصطفى احمد عبد الخالق  11172 172

 مقرر ثقافى من اولى  -تحلٌل عددى  2ت:   مصطفى حسن سرور عبد القادر 11173 173

174 11174 

مصطفى عبد الحميد عبد العظيم عبد 
 الحميد

 2طرق تدرٌس  2ت: 

   مصطفي عمي محمد عمي 11175 175
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   شوقى احمدمصطفى فريد  11176 176

   مصطفي محمد عزت محمد 11177 177

   مصطفي محمود محمد عويض 11178 178

179 11179 
لدٌه مواد دور  -رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة( 2ت:  مكسيموس ميالد موريس عجايبى

 سبتمبر

   منار احمد عبد المنعم احمد 11180 180

   ابراىيممنار عادل منير عمى  11181 181

   منار مسعد مصطفى محمد 11182 182

   منال حمدى عباس حسن 11183 183

   منة اهلل ايمن فاروق ابراىيم 11184 184

   منة اهلل جمال السيد احمد  11185 185

 رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة(2ت:  منة اهلل فوده ىاشم عبد الرحيم 11186 186

   اسامو محمد محمودمنى  11187 187

   منى مصطفى عبد الحميم فرج اهلل 11188 188

   ميا وديع عبد المولى الصادق 11189 189

   مى طارق عبد النبى ابراىيم 11190 190

   ندا السيد السيد عمى 11191 191

   ندى عرفات عمرو عمرو  11192 192

   ندى مجدى احمد عبد الفتاح  11193 193

  اختٌارى هندسة الكسورٌات او فلك و مٌكانٌكا الفضاء( 0ت :  ندى محمد سيد موسى 11194 194

   ندى مصطفى احمد ابراىيم 11195 195

   نسيم اسحاق ميخائيل دوس 11196 196

   نيى عبد العظيم احمد مصطفى 11197 197

 كهربٌة ساكنة(رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + 2ت:  نيره حسن ابراىيم محمد 11198 198

   نورىان احمد محمد عوض اهلل  11199 199

   ىالو ىانى محمود رزق 11200 200
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 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م

   ىاجر احمد محمود مرسى 11201 201

   ىاجر خالد عبد المنعم محمد 11202 202

   ىاجر رجائى محمد فؤاد 11203 203

 3جبر  2ت: ىاجر رفعت متولى عزب 11204 204

   ىاجر محمد فاروق توفيق 11205 205

   ىاجر محمود محمد السعيد 11206 206

207 11207 
اختٌارى  0ت: -رٌاضة تطبٌقٌة )دٌنامٌكا + كهربٌة ساكنة( 2ت:  ىاجر ىانى رشاد امام

 هندسة الكسورٌات او فلك و مٌكانٌكا الفضاء(

   ىبو طو عبد العميم مرزوق  11208 208

   ىبو عبد السميع النوييى ابو السعود 11209 209

   ىدير انور احمد عبد الوىاب 11210 210

   ىدير خالد سيد رشاد 11211 211

   ىند عالء الدين محمد حسن 11212 212

   ورده ممدوح عبد الفتاح عبد الغنى 11213 213

 مقرر اختٌارى فى التخصص 2ت:  شعبانوفاء السيد عطيو  11214 214

   والء عبد الرحمن متولى محمد 11215 215

   ياسر جالل عبد اليادى محمد 11216 216

   ياسمين جياد محمد محمد 11217 217
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 مسئول الفرقة        المراجع       رئٌس القسم
 

 

 الباقون لالعادة

 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م

 احمد سامى السٌد عراقى 11218 1
رٌاضٌات تطبٌقٌة: النظرٌة النسبٌة، دٌنامٌكا  -تحلٌل دالً  2ت: 

 مقررات اختٌارٌة)طرق إحصائٌة متقدمة( -(2الموائع )

 احمد عادل احمد احمد 11219 2
 -مقررات اختٌارٌة )طرق إحصائٌة متقدمة(  -تحلٌل دالً  2ت: 

 رٌاضة تطبٌقٌة "دٌنامٌكا +كهربٌة ساكنة من ثالثة

 ساره شرٌف ٌوسف الحسٌنى  11220 3

مواد الترم   0ت: -من ثالثة  3جبر   -مواد الترم االول  2ت: 
اختٌارى هندسة الكسورٌات او فلك و مٌكانٌكا الفضاء من -الثانى 
بتارٌخ  380التربٌة العملٌة  )وقف قٌد رقم   -ثالثة  

02/20/0222 

 سهٌر امٌن عطٌه مصٌلحى 11221 4
رٌاضة تطبٌقٌة "دٌنامٌكا  -( 3هندسة ) 0ت: -تحلٌل دالً  2ت: 

 تحلٌلٌة " مٌكانٌكا االوساط المتصلة من ثالثة

5 11222 
 عبد هللا احمد عبد هللا السٌد

 -( 2رٌاضٌات تطبٌقٌة: النظرٌة النسبٌة، دٌنامٌكا الموائع ) 2ت: 
هندسة  0ت: -رٌاضة تطبٌقٌة "دٌنامٌكا +كهربٌة ساكنة من ثالثة 

 االجتماعٌة والفلسفٌة للتربٌةاألصول  -( 3)

 مواد الترم الثانى هاجر احمد السٌد محمد 11223 6

7 11224 
 هوٌدا طارق لطفى حسب هللا

-( 2رٌاضٌات تطبٌقٌة: النظرٌة النسبٌة، دٌنامٌكا الموائع ) 2ت: 
رٌاضة تطبٌقٌة   -مقررات اختٌارٌة)طرق إحصائٌة متقدمة(

  "دٌنامٌكا +كهربٌة ساكنة من ثالثة

 مقررات اختٌارٌة)طرق إحصائٌة متقدمة( 2ت:  ٌاسر طلعت عبد الهادى  11225 8

    

 

 سنة من الخارج للمرة االولى

 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م

1 11226 
 حسناء عبد المحسن عبد الحافظ

مقرر  0ت: -مقررات اختٌارٌة)طرق إحصائٌة متقدمة(  2ت: 
 (0)دٌنامٌكا الموائع اختٌارى 

 التقوٌم التربوي 0ت: مٌنا عبد المسٌح لبٌب خلٌل  11227 2

    

 

 سنة من الخارج للمرة الخامسة

 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م

 متولى محمدى متولى محمدى 11228 1

مقررات  –( 2تطبٌقٌة )النظرٌة النسبٌة ودٌنامٌكا الموائع )2ت: 
 0)ت:–طرق إحصائٌة متقدمة(( -اختٌارٌة )"تكنولوجٌا المعلومات 

اختٌارى هندسة  –التربٌة العملٌة  –مواد الترم الثانى كله 
 الفضاء )من ثالثة(( مٌكانٌكاوالكسورٌات او فلك 
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0202/0202 

 مسئول الفرقة        المراجع       رئٌس القسم
 

 

 الالئحة القدٌمة

 مواد التخلف اسم الطالب رقم الجلوس م

2 
11229 

)  –لغة انجلٌزٌة(  –علم نفس تعلٌمى  -بحتة 2)ت:  كمال حلمى محمد  
 بحتة  )من ثانٌة ، من ثالثة( -تطبٌقٌة   0ت:

0 
11230 

علم نفس النمو من  –علم نفس تعلٌمى  –بحتة 2)ت :  نبٌل امٌن محمد
 اصول تربٌة(  –تطبٌقٌة  0) ت :–)ثانٌة (( 

3 
11231 

 0)ت:  –اصول تربٌة من) ثانٌة(( –بحتة  2)ت:  رضا السعٌد شعبان
 اصول تربٌة(  –تطبٌقٌة 

4 
11232 

تطبٌقٌة )من   –علم نفس تعلٌمى  -بحتة  2)ت: عبده عبده غٌث 
 تطبٌقٌة( 0)ت : –ثالثة((

 تطبٌقٌة( 0)ت: –تطبٌقٌة )من ثالثة( -بحتة   2)ت: مصطفى محمود احمد 11233 5

6 
11234 

تطبٌقٌة من  –علم نفس تعلٌمى  –بحتة   2)ت: بحٌرى عبد الوهاب محمد 
 اصول تربٌة(  -تطبٌقٌة  0)ت :  –)ثالثة((

    

    
 

 

 


