
كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ١الي رقم  ٤٣

( لجنھ ١ ) 
المكان: غــرفة رقم ( ٣١٣)

الدور الثانى علوى (قسم المناھج
وطرق التدریس)

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٧:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  ابانوب مالك كامل مسعد١٠٠٠١٨٦٩٥١١
  ابرار محمد عباس عبد ربھ١٠٠٠١٨٧٤٣٠٢
  ابراھیم احمد عبد المجید احمد محمد عبد الرازق١٠٠٠١٨٦٣١٥٣
  ابراھیم اسامھ عبد القادر حامد محمد١٠٠٠١٨٧١٩٢٤
  ابراھیم حسنین ابراھیم حسنین١٠٠٠١٨٧٠٨٦٥
  ابراھیم رضوان ابراھیم ابراھیم حسن١٠٠٠١٨٧٠٩٠٦
  ابراھیم سمیر ابراھیم السعید١٠٠٠١٨٦٤٥٧٧
  ابراھیم فرید عبد المنعم عبد العزیز١٠٠٠١٨٧٤١٦٨
  ابراھیم محمد ماھر المتولى عمر١٠٠٠١٨٦٣٦٧٩
  ابراھیم محمد محمد بدوى جمعھ١٠٠٠١٨٦٣١٨١٠
  ابراھیم محمود حافظ ابراھیم محمد١٠٠٠١٨٦٥٦٩١١
  احسان ایھاب صبحى عبد الغنى حامد١٠٠٠١٨٦٩١٧١٢
  احسان عبد الرازق رجب جاد حجازى١٠٠٠١٨٧٢٧٣١٣
  احالم ابراھیم حمدان لیلھ١٠٠٠١٨٦٥٠١١٤
  احالم سمیر فاروق محمد على موسى١٠٠٠١٨٦٨٤٦١٥
  احمد ابراھیم السید السید ابو العطا١٠٠٠١٨٦٧٠٣١٦
  احمد ابراھیم حسن صالح سالمة١٠٠٠١٨٧٤٠٩١٧
  احمد ابراھیم عبد الحمید محمد على١٠٠٠١٨٦٢٧٩١٨
  احمد ابراھیم محمد ابراھیم السید شوره١٠٠٠١٨٧٠٩٤١٩
  احمد ابراھیم محمد السید١٠٠٠١٨٦٧٦٥٢٠
  احمد ابراھیم یوسف محمد یوسف١٠٠٠١٨٧٤٩٥٢١
  احمد احمد مختار حلمى صالح النحاس١٠٠٠١٨٦٨٣٤٢٢
  احمد اسامھ السید عبد هللا مصطفى البنا١٠٠٠١٨٦٤٤٠٢٣
  احمد اسامھ حامد سالم١٠٠٠١٨٧٢٩٢٢٤
  احمد اسامھ حسین ناصف ناصف١٠٠٠١٨٦٥٨٤٢٥
  احمد اشرف احمد محمد ھالل١٠٠٠١٨٦٤٠٦٢٦
  احمد السعید السید محمود عید١٠٠٠١٨٦٢٦٩٢٧
  احمد السید ابراھیم راشد١٠٠٠١٨٧١٩٩٢٨
  احمد السید احمد عبد الھادى نعمت هللا١٠٠٠١٨٦٧٧٨٢٩
  احمد السید احمد محمد الموجي١٠٠٠١٨٦٣٢٩٣٠
  احمد السید حسن حسین شمعون١٠٠٠١٨٦٧٤٠٣١
  احمد السید محمد محمد الدبابى١٠٠٠١٨٧٢٩٥٣٢
  احمد الشربینى السید احمد محمد١٠٠٠١٨٦٣٨٣٣٣
  احمد الموجى مصطفى ابراھیم١٠٠٠١٨٦٧٣٤٣٤
  احمد امجد یس حامد الحبیبى١٠٠٠١٨٧٢٩٦٣٥
  احمد انسى جابر ابراھیم غنیم١٠٠٠١٨٦٦٩٨٣٦
  احمد ایمن محمد فتحى عبد العزیز١٠٠٠١٨٦١٣٣٣٧
  احمد ثروت محمد بھجات احمد١٠٠٠١٨٦٠٣٥٣٨
  احمد جابر امین مصطفى سالمھ١٠٠٠١٨٦٢٦٦٣٩
  احمد جالل النویھى السید داود١٠٠٠١٨٦٥٤٨٤٠
  احمد حامد حامد عطیھ السعید١٠٠٠١٨٦٢١٥٤١
  احمد حسام الدین نبیل محمد یوسف١٠٠٠١٨٦٧٧٩٤٢
  احمد حسان حسان مصطفى١٠٠٠١٨٦٦٩٩٤٣

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٤٤الي رقم  ٨٦

( لجنھ ١ ) 
المكان: غــرفة رقم ( ٣١٣)

الدور الثانى علوى (قسم المناھج
وطرق التدریس)

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  احمد حمدى فرحات عبده النجار١٠٠٠١٨٦١٣٥٤٤
  احمد حمدى محمد حسن السید١٠٠٠١٨٦٨١٣٤٥
  احمد خالد رمضان السعید جعفر١٠٠٠١٨٦٦٠٣٤٦
  احمد خضر محمد خضر سلطان١٠٠٠١٨٧٢٨٣٤٧
  احمد رضوان رجب محمد على رضوان١٠٠٠١٨٦٢٨٣٤٨
  احمد سامح سامى الباز محمد١٠٠٠١٨٦١٥٨٤٩
  احمد سامى حسین القناوى١٠٠٠١٨٦٧٤١٥٠
  احمد سعد عبد الستار عبد العاطى١٠٠٠١٨٦٥٧٢٥١
  احمد سمیر محمد خضر عطیھ١٠٠٠١٨٦٩٤٩٥٢
  احمد شریف احمد مصطفى محمد١٠٠٠١٨٧٢١٠٥٣
  احمد شعبان محمد سید احمد الجمل١٠٠٠١٨٧٠٤٢٥٤
  احمد صبحى عبد الرؤف اسماعیل االشقر١٠٠٠١٨٦١٣٦٥٥
  احمد عبد الرازق محمد البیومى عید١٠٠٠١٨٦٦٥٦٥٦
  احمد عبد الشافى ابراھیم البسیونى١٠٠٠١٨٦٧٦٦٥٧
  احمد عبد هللا السید محمد سالم١٠٠٠١٨٦٨٣٥٥٨
  احمد عبد هللا عبد الغنى على عرابى١٠٠٠١٨٦٥٨٣٥٩
  احمد عبد المنعم احمد عبد العزیز١٠٠٠١٨٧٧٣٢٦٠
  احمد عبد الھادى عبد الفتاح محمدعلى یوسف١٠٠٠١٨٧٨١٥٦١
  احمد عز الدین رجب عز الدین الرحل١٠٠٠١٨٦٦٠٤٦٢
  احمد عزت منصور محمد١٠٠٠١٨٦٠٣٦٦٣
  احمد عصام حلمى بسیونى سالم١٠٠٠١٨٧٢٢١٦٤
  احمد على حافظ على على السقا١٠٠٠١٨٦٦٠٠٦٥
  احمد عمرو محمد احمد عزام١٠٠٠١٨٧٤٢١٦٦
  احمد فتحى عبد القادر محمد عبد الوھاب١٠٠٠١٨٦٥٢٧٦٧
  احمد كمال ابو الفتوح السید على١٠٠٠١٨٦٣٩٤٦٨
  احمد مجدى ابراھیم السید على البدالى١٠٠٠١٨٧٢٠٦٦٩
  احمد مجدى جمال على احمد١٠٠٠١٨٧٧٧٣٧٠
  احمد محمد السعید الباز حسن رخا١٠٠٠١٨٦٢٨٠٧١
  احمد محمد السید متولى السید١٠٠٠١٨٧٢٣٢٧٢
  احمد محمد الصدیق الصدیق الفداوى١٠٠٠١٨٦٣٤٢٧٣
  احمد محمد بركات محمد راشد١٠٠٠١٨٦٢٠٦٧٤
  احمد محمد حسنى الذاكى سالمھ١٠٠٠١٨٧٧٦٤٧٥
  احمد محمد شوقى عبد الفتاح البیالوى١٠٠٠١٨٦٥٩٤٧٦
  احمد محمد عبد الجواد على١٠٠٠١٨٧٦٢٧٧٧
  احمد محمد عبد السالم المرسى١٠٠٠١٨٦٠٢٨٧٨
  احمد محمد عبد العزیز محمد محمد حمامھ١٠٠٠١٨٧١١٣٧٩
  احمد محمود حسن محمد١٠٠٠١٨٦٢٣٤٨٠
  احمد محمود محمد السعید١٠٠٠١٨٦٤٥٩٨١
  احمد محمود محمود مصطفى غیث١٠٠٠١٨٧١١٤٨٢
  احمد محمود یحیى عبد الفتاح زكى ابو ریا١٠٠٠١٨٦٣٨١٨٣
  احمد مدحت محمد محمد عبد هللا١٠٠٠١٨٦٣٧٥٨٤
  احمد مسعد بدیر اسماعیل حامد١٠٠٠١٨٧٧٧٩٨٥
  احمد مسعد عبد اللطیف سعد عسكر١٠٠٠١٨٦٥٦٤٨٦

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٨٧الي رقم  ١٢٨

( لجنھ ١ ) 
المكان: غــرفة رقم ( ٣١٣)

الدور الثانى علوى (قسم المناھج
وطرق التدریس)

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  احمد مصطفى السید عبد ربھ طلحھ١٠٠٠١٨٦١٣٧٨٧
  احمد مصطفى عبد الھادى مصطفى ابراھیم١٠٠٠١٨٦٣٤٣٨٨
  احمد مصطفى محمد لبیب الدسوقي١٠٠٠١٨٦٨١٨٨٩
  احمد منیر الموجى محمود محمود١٠٠٠١٨٧١١٥٩٠
  احمد منیر زكى الشربینى موسى١٠٠٠١٨٦٣٢١٩١
  احمد ناصر فوزى فرج نسیم١٠٠٠١٨٧٧٩٧٩٢
  احمد نبیل السعید منصور١٠٠٠١٨٦٨٢٥٩٣
  احمد نزیھ شعبان على ھانى١٠٠٠١٨٦١٩٤٩٤
  احمد ھشام الزناتى على سالمھ١٠٠٠١٨٧٧٨٠٩٥
  احمد ھشام عبد الغنى محمد شمیس١٠٠٠١٨٦٨١٩٩٦
  احمد وائل احمد حسین البندارى١٠٠٠١٨٧٧٧٤٩٧
  احمد یوسف محمد محمد یوسف١٠٠٠١٨٦٤٦٩٩٨
  ادھم شوقى احمد مصطفى البحیري١٠٠٠١٨٧٦٥٠٩٩
  ادھم نادر عبد الرحیم عبد الرحیم البدالي١٠٠٠١٨٦٣٤٤١٠٠
  اسر احمد عوضین محمد عوضین عجینھ١٠٠٠١٨٦٠١٤١٠١
  اسراء ابراھیم ابراھیم رضوان عوف١٠٠٠١٨٦٢٨٩١٠٢
  اسراء احمد الشربینى الشربینى الشرباصي١٠٠٠١٨٦٣٣٩١٠٣
  اسراء احمد حمدین احمد موسى١٠٠٠١٨٧٠٦٨١٠٤
  اسراء احمد على احمد الشرشیمى١٠٠٠١٨٧٨٤٦١٠٥
  اسراء احمد محمد احمد النجدى١٠٠٠١٨٦٢٩٦١٠٦
  اسراء اسامھ السید رشدى معوض١٠٠٠١٨٧٠١٧١٠٧
  اسراء اشرف السید الحسینى محمد اللیثي١٠٠٠١٨٦٦٩٥١٠٨
  اسراء السعید جاد الزنقرانى احمد١٠٠٠١٨٦٢٤٠١٠٩
  اسراء السید ابو العطا السید اسماعیل١٠٠٠١٨٦٨٧٦١١٠
  اسراء السید عوض احمد الصعیدى١٠٠٠١٨٧٣٣٦١١١
  اسراء العربى محمود البالح١٠٠٠١٨٦٨٣٦١١٢
  اسراء انور عبد الودود السید بدوى١٠٠٠١٨٦٧٥١١١٣
  اسراء انور فؤاد طھ الدیسطي١٠٠٠١٨٧١١٩١١٤
  اسراء ایمن محمد شوقى ابو العنین ابو المعاطى١٠٠٠١٨٧٦٣٤١١٥
  اسراء جمال سعد عبده رضوان١٠٠٠١٨٦٠٩٢١١٦
  اسراء جمال محروس ھیكل البرعى١٠٠٠١٨٧٠٨٠١١٧
  اسراء حبیب المھدى عبد الھادى الشین١٠٠٠١٨٧٧٤٩١١٨
  اسراء حسن محمود على١٠٠٠١٨٧٦٣٥١١٩
  اسراء حلمى عبد الحمید عبد المطلب عطا١٠٠٠١٨٧١٢٠١٢٠
  اسراء خالد طلبھ ابراھیم عبد هللا١٠٠٠١٨٧٥٥٩١٢١
  اسراء رضا عبد البدیع البسطویسى محمد١٠٠٠١٨٦٣٧٢١٢٢
  اسراء رمضان جبر محمد١٠٠٠١٨٦٨٣١١٢٣
  اسراء سامى كمال عبد اللطیف١٠٠٠١٨٦٦٣٤١٢٤
  اسراء سامى محمد السید سلیمان١٠٠٠١٨٧٨٤٧١٢٥
  اسراء سعد محمد معوض عوض١٠٠٠١٨٦٧٤٢١٢٦
  اسراء سمیر محمد عبد العزیز السید١٠٠٠١٨٧٣٢٦١٢٧
  اسراء شحاتھ عبد القادر شحاتھ الشوربجى١٠٠٠١٨٧٧٧٧١٢٨

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ١٢٩الي رقم  ١٧١

( لجنھ ٢ ) 
المكان: غرفة رقم ٣٠١ (قاعة
التدریب) الدور الثانى علوى

(قسم المناھج وطرق التدریس)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  اسراء صبحى عبد الحمید عبد المعطى السید١٠٠٠١٨٧١٩٧١٢٩
  اسراء طلعت محمد عبد الھادى١٠٠٠١٨٧٤٤٦١٣٠
  اسراء عامر خالد فرج هللا١٠٠٠١٨٦٦٠١١٣١
  اسراء عبد اللطیف ابو االسعاد یوسف١٠٠٠١٨٦٩٨٩١٣٢
  اسراء عصام حسن احمد العدل١٠٠٠١٨٧٦٣٦١٣٣
  اسراء عصام وحید حسن١٠٠٠١٨٧٤٠٧١٣٤
  اسراء على ابو المعاطى احمد١٠٠٠١٨٦٦٣٥١٣٥
  اسراء على محمد نصر ھالل١٠٠٠١٨٧٥٦٦١٣٦
  اسراء عماد الباز فتوح الباز١٠٠٠١٨٧١٦٩١٣٧
  اسراء فتوح المھدى محمود١٠٠٠١٨٦٢٧٧١٣٨
  اسراء فرج منصور احمد ابراھیم١٠٠٠١٨٧٢٠٣١٣٩
  اسراء كامل حلمى رمضان شامیة١٠٠٠١٨٧٤٧٤١٤٠
  اسراء كرم احمد الشحات عمر١٠٠٠١٨٦٩٢٣١٤١
  اسراء محسن احمد عبد الغفار١٠٠٠١٨٦١٥١١٤٢
  اسراء محفوظ محمود صدیق١٠٠٠١٨٧٥٤٢١٤٣
  اسراء محمد ابراھیم حسنین على١٠٠٠١٨٦٣٦٩١٤٤
  اسراء محمد احمد الرفاعى قمیحھ١٠٠٠١٨٦٨٣٧١٤٥
  اسراء محمد الحسینى مغازى ابراھیم١٠٠٠١٨٧٥٧٩١٤٦
  اسراء محمد زكى على الجزار١٠٠٠١٨٧٧٣٧١٤٧
  اسراء محمد عبد الرؤف عبده السید١٠٠٠١٨٦٢١٠١٤٨
  اسراء محمد عبد العزیز سالم١٠٠٠١٨٦٢٦٧١٤٩
  اسراء محمد عبد هللا حسانین منصور١٠٠٠١٨٧٦١٠١٥٠
  اسراء محمد على عبد الغفار١٠٠٠١٨٧٦٣٧١٥١
  اسراء مصباح محمد الحسینى ابو المعاطى١٠٠٠١٨٦٨٠٨١٥٢
  اسراء مصطفى محمد البشیر١٠٠٠١٨٦٦٨١١٥٣
  اسراء مصطفى محمد طھ١٠٠٠١٨٧٥٨٩١٥٤
  اسراء ممدوح احمد خاطر احمد ھندام١٠٠٠١٨٧٠٤٧١٥٥
  اسراء ممدوح الشبراوى محمود عبد هللا١٠٠٠١٨٦٩٦٧١٥٦
  اسراء منیر سلیمان عبد العاطى سلیمان١٠٠٠١٨٦١٨٢١٥٧
  اسراء نبیل رجب عبد المجید١٠٠٠١٨٦١٥٢١٥٨
  اسراء نبیل محمد عبد الغنى عبد الخالق١٠٠٠١٨٧٠٩٦١٥٩
  اسراء ھانى اسماعیل غانم اسماعیل١٠٠٠١٨٧٨٠٣١٦٠
  اسراء وائل عبد الموجود طھ البھلول١٠٠٠١٨٧٣٩٧١٦١
  اسراء ولید صبحى نمر صالحیھ١٠٠٠١٨٧٧٧٨١٦٢
  اسالم السید سعد الدین محمد حسین١٠٠٠١٨٦٣٣٠١٦٣
  اسالم جمال محمد علیوه الزیادى١٠٠٠١٨٦٣٣١١٦٤
  اسالم حسن شعبان امین فرج١٠٠٠١٨٦٥٣٨١٦٥
  اسالم سید فوزى محمد سید١٠٠٠١٨٧٧٩٩١٦٦
  اسالم سیف النصر عثمان فاضل عبد العزیز١٠٠٠١٨٧٥٨٠١٦٧
  اسالم مجدى ابو العنین حسون١٠٠٠١٨٧٢٨٩١٦٨
  اسالم محمد احمد محمد احمد١٠٠٠١٨٦٤٠٣١٦٩
  اسالم محمد حسنى البھى البارودي١٠٠٠١٨٧٢٠٧١٧٠
  اسماء ابراھیم عطیھ ابراھیم١٠٠٠١٨٦٢٧١١٧١

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ١٧٢الي رقم  ٢١٤

( لجنھ ٢ ) 
المكان: غرفة رقم ٣٠١ (قاعة
التدریب) الدور الثانى علوى

(قسم المناھج وطرق التدریس)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  اسماء ابراھیم كامل عبده الصنعى١٠٠٠١٨٦٨٧٧١٧٢
  اسماء ابراھیم محمد المرسى الدور١٠٠٠١٨٧٠٦٠١٧٣
  اسماء اشرف عبد الحمید سید احمد١٠٠٠١٨٦٥٧٥١٧٤
  اسماء السعید عبد السمیع ابراھیم خلف١٠٠٠١٨٦١٥٣١٧٥
  اسماء السعید محمد السعید سالمھ١٠٠٠١٨٧٣٨٠١٧٦
  اسماء السید حامد زاكي١٠٠٠١٨٧٤٢٧١٧٧
  اسماء العدل محمد محمد العدل١٠٠٠١٨٧٢٦٦١٧٨
  اسماء ایمن السید الغازي١٠٠٠١٨٦٤٩٧١٧٩
  اسماء ایھاب ابراھیم ابراھیم١٠٠٠١٨٧٠١٨١٨٠
  اسماء ایھاب انتصار محمد محمد١٠٠٠١٨٧٨٤٨١٨١
  اسماء راشد عوض یوسف یوسف١٠٠٠١٨٧٢٣٠١٨٢
  اسماء رضا امین طمان عبد الباقي١٠٠٠١٨٦٦٥١١٨٣
  اسماء رمزى محمد مراد محمد١٠٠٠١٨٧٥٠٧١٨٤
  اسماء رمضان عبد هللا محمد١٠٠٠١٨٧٥٠٨١٨٥
  اسماء رمضان عبد المنعم رمضان١٠٠٠١٨٦٠١٥١٨٦
  اسماء سعد السعید حامد١٠٠٠١٨٦٨٠٩١٨٧
  اسماء سعد السعید عوض عیسى١٠٠٠١٨٧٦١١١٨٨
  اسماء شحتھ السعید محمد السعید سلیمان١٠٠٠١٨٦٠٤٦١٨٩
  اسماء صالح محمود یوسف سعد١٠٠٠١٨٧٢٥٦١٩٠
  اسماء طاھر طاھر على الخریبى١٠٠٠١٨٦٤١٨١٩١
  اسماء عادل عبد الخالق عطیھ١٠٠٠١٨٧٤٧٦١٩٢
  اسماء عادل محمد الغریب١٠٠٠١٨٦٤٧٥١٩٣
  اسماء عبد الحكیم ابراھیم حمزه جندى١٠٠٠١٨٧٦٢٩١٩٤
  اسماء عبد العزیز توفیق عبد العزیز سالم١٠٠٠١٨٦٠٨٩١٩٥
  اسماء عبد هللا البحیرى المرسى یوسف١٠٠٠١٨٧٢٧٤١٩٦
  اسماء عبده السید احمد ابراھیم الھاللي١٠٠٠١٨٦٨٧٨١٩٧
  اسماء عثمان محمد ابو العال المرسى١٠٠٠١٨٦٥٦٥١٩٨
  اسماء عصام عبد المنعم عبد الھادى ابراھیم١٠٠٠١٨٧٣٢٧١٩٩
  اسماء عماد السید ذكى١٠٠٠١٨٧٤١٧٢٠٠
  اسماء عوض السید الدرینى١٠٠٠١٨٦١٤٨٢٠١
  اسماء مجاھد محمد احمد محمد الغریب١٠٠٠١٨٦٩٨٨٢٠٢
  اسماء محمد ابراھیم رجب زاید١٠٠٠١٨٧٧٠٢٢٠٣
  اسماء محمد احمد ابراھیم سمرة١٠٠٠١٨٧٦٥٩٢٠٤
  اسماء محمد احمد السعید حجازي١٠٠٠١٨٦١٨٤٢٠٥
  اسماء محمد السعید االزمازى١٠٠٠١٨٧٤٢٨٢٠٦
  اسماء محمد السید احمد السید ابو زید١٠٠٠١٨٧٢٥٧٢٠٧
  اسماء محمد الشحات محمد١٠٠٠١٨٦٢٤١٢٠٨
  اسماء محمد عبد الرازق محمد صالح١٠٠٠١٨٦٥٠٢٢٠٩
  اسماء محمد فتحى محمد عوض١٠٠٠١٨٦٢٤٢٢١٠
  اسماء مصباح امین محمود عز الدین١٠٠٠١٨٦٠٠٨٢١١
  اسماء مصطفى عبد الغفار عیسى١٠٠٠١٨٧١٧٠٢١٢
  اسماء ممدوح المحمدى السید قمر١٠٠٠١٨٦٩٩٣٢١٣
  اسماء نعیم عبد القادر عبد العزیز العدوى١٠٠٠١٨٧٣٩٩٢١٤

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 
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للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٢١٥الي رقم  ٢٥٦

( لجنھ ٢ ) 
المكان: غرفة رقم ٣٠١ (قاعة
التدریب) الدور الثانى علوى
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  اسماء نعیم مصطفى محمد السواح١٠٠٠١٨٧١٧١٢١٥
  اسماء ھاشم السید ھاشم محمد شافع١٠٠٠١٨٧٢٩٨٢١٦
  اسماعیل السعید اسماعیل الدمرداش السعید١٠٠٠١٨٦٥٤٩٢١٧
  اصالھ الشبراوى محمود الشبراوى حسون١٠٠٠١٨٦٣٨٢٢١٨
  اكرام وسام احمد محمد طھ الجمال١٠٠٠١٨٦٠١٦٢١٩
  االء ابراھیم محمد ابراھیم عبد العاطى١٠٠٠١٨٧٣٥٥٢٢٠
  االء احمد على بندارى عیسى١٠٠٠١٨٦٢٦٨٢٢١
  االء السعید عبد المطلب جاد مطاوع١٠٠٠١٨٦٠٩٣٢٢٢
  االء السید الشحات السعید١٠٠٠١٨٦٥٦٦٢٢٣
  االء السید العجمى على١٠٠٠١٨٧٢٣١٢٢٤
  االء السید عبد العلیم محمد العدوي١٠٠٠١٨٦٠٩٠٢٢٥
  االء الشرنوبى توفیق محمد حسین١٠٠٠١٨٦٢٣٣٢٢٦
  االء الطنطاوى منصور الطنطاوى١٠٠٠١٨٦٨٧١٢٢٧
  االء ایھاب عبد الرحمن زویتھ١٠٠٠١٨٧٥٩٠٢٢٨
  االء بركات ابراھیم مجاھد ابراھیم١٠٠٠١٨٦٧٤٣٢٢٩
  االء ثروت عبد السالم عوض١٠٠٠١٨٦٥٨٧٢٣٠
  االء جمال التمیمى حسن القیعي١٠٠٠١٨٦٨٧٩٢٣١
  االء حسن السید على جراوش١٠٠٠١٨٧١٧٢٢٣٢
  االء حمدى ابراھیم عبد الرحمن الصعیدى١٠٠٠١٨٧٠٨١٢٣٣
  االء رشاد محمد زكى رشاد١٠٠٠١٨٦٥٨٨٢٣٤
  االء سعد سعد احمد العشماوى١٠٠٠١٨٧٤٨٠٢٣٥
  االء صادق عبد الجلیل محمد١٠٠٠١٨٧٤٤٧٢٣٦
  االء صالح شحاتھ عبد الفتاح١٠٠٠١٨٧٣٦٢٢٣٧
  االء طاھر محمد طاھر محمد الشربینى١٠٠٠١٨٦٠٠٥٢٣٨
  االء طھ محمود محمد الصیاد١٠٠٠١٨٧٢٣٣٢٣٩
  االء عبد الدایم محمد عبد الدایم الدیب١٠٠٠١٨٧٤٠٠٢٤٠
  االء عبد العزیز منصور احمد احمد١٠٠٠١٨٦٨١٠٢٤١
  االء عبد الغفار محمد نصر احمد١٠٠٠١٨٧٠٤٨٢٤٢
  االء عرفات محمد عبد الفتاح محمد١٠٠٠١٨٦١٦٠٢٤٣
  االء عطیھ رضا عطیة رمضان١٠٠٠١٨٦٨١١٢٤٤
  االء فخرى عبد القادر محمد قرمد١٠٠٠١٨٦١٦٢٢٤٥
  االء فرید شوقى محمد حسن حجازى١٠٠٠١٨٦٠٩٥٢٤٦
  االء متولى احمد متولى١٠٠٠١٨٧٤٢٥٢٤٧
  االء محمد ابراھیم ابراھیم القبابى١٠٠٠١٨٦٥٨٩٢٤٨
  االء محمد احمد محمد حسن١٠٠٠١٨٧٥١٠٢٤٩
  االء محمد احمد محمد حنیجل١٠٠٠١٨٧٠٤٩٢٥٠
  االء محمد فوده عبد العزیز السواق١٠٠٠١٨٧٧٢٤٢٥١
  االء محمد محمد ابراھیم العیاط١٠٠٠١٨٧٤٥٥٢٥٢
  االء محمد منصورابراھیم منسى١٠٠٠١٨٧٧٥٠٢٥٣
  االء محمود احمد احمد االمام١٠٠٠١٨٦٨٨٠٢٥٤
  االء محمود محمد اسماعیل١٠٠٠١٨٧٨٠٤٢٥٥
  االء محمود نعمان ابو العطا١٠٠٠١٨٧٢١٨٢٥٦

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:
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من رقم  ٢٥٧الي رقم  ٢٩٩

( لجنھ ٣ ) 
المكان: غـرفة رقــم ( ٣١٧ )

الدور الثانى علوى (قسم المناھج
وطرق التدریس)

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  االء مسعد على محمد االشقر١٠٠٠١٨٦١٧٠٢٥٧
  االء ناصر مطاوع حسین العیوطى١٠٠٠١٨٦١٨٠٢٥٨
  االء نصر زین العابدین محمد المھدى١٠٠٠١٨٦٠٧٦٢٥٩
  االء یاسر السید حسن المرغني١٠٠٠١٨٧٤٠١٢٦٠
  الزھراء الحسینى حسن على الشربینى١٠٠٠١٨٦٩٦٨٢٦١
  الزھراء المغاورى عبد الحمید عبد الرحمن ھالل١٠٠٠١٨٧٦٦٠٢٦٢
  السعید بھاء الدین السعید شلبى١٠٠٠١٨٦٢٧٥٢٦٣
  السعید محمد محمد السعید عبده١٠٠٠١٨٦٤٩١٢٦٤
  السید حامد منیر حامد العطار١٠٠٠١٨٦٨٢٠٢٦٥
  السید رضا عبد الحمید السید تعلب١٠٠٠١٨٧٣٧٧٢٦٦
  السید فردون موسى ابراھیم الحارون١٠٠٠١٨٦٠٣٩٢٦٧
  السید محمد سلیمان السید ابراھیم١٠٠٠١٨٦٥٥٠٢٦٨
  السید محمد سند الفخرانى١٠٠٠١٨٧٢٨٠٢٦٩
  السید محمد عبد الباقى احمد المتولى١٠٠٠١٨٦٢٠٥٢٧٠
  السید محمد محمد فرحات١٠٠٠١٨٧٨٢٠٢٧١
  السید محمود السید احمد محمد البشبیشى١٠٠٠١٨٧٢٩٧٢٧٢
  السید منصور الغندور حموده طرباى١٠٠٠١٨٦٠٥٠٢٧٣
  الشیماء ایھاب رزق یوسف عبد الھادي١٠٠٠١٨٦١٠٨٢٧٤
  الشیماء عادل طھ احمد محمد١٠٠٠١٨٧٠٦٩٢٧٥
  الشیماء عبد هللا السعدنى محمد السعدنى١٠٠٠١٨٧٣١٣٢٧٦
  الشیماء محب محمد احمد الحجلة١٠٠٠١٨٧١٢٢٢٧٧
  الشیماء ھیثم كامل عبد الرحمن عبد الرحمن١٠٠٠١٨٧٦٣٨٢٧٨
  الھام سمیر العوضى مصطفى فوده١٠٠٠١٨٦٩١٩٢٧٩
  امال احمد محمد محمد ابو العنین١٠٠٠١٨٦٢٢٨٢٨٠
  امال عبد المنعم على السعید غزالھ١٠٠٠١٨٧١٤٢٢٨١
  امال مجدى محمود احمد سرور١٠٠٠١٨٦٦٢٨٢٨٢
  امال نیازى شعبان عوض١٠٠٠١٨٦٢٥٨٢٨٣
  امانى ابراھیم زكریا محمد ابو الرجال١٠٠٠١٨٧٠٠٩٢٨٤
  امانى خالد طھ محمدین عبد الفتاح١٠٠٠١٨٧٧٣٨٢٨٥
  امانى رجب صدقى السید الجندى١٠٠٠١٨٧٨٠٥٢٨٦
  امانى فایز شحاتھ ابراھیم سیداحمد١٠٠٠١٨٦٠٤٧٢٨٧
  امانى محمود السید عبد الھادى ربیع١٠٠٠١٨٧٥٩١٢٨٨
  امتثال السید عبد الباقى احمد١٠٠٠١٨٦٩٣١٢٨٩
  امجد شریف عبد الرحمن حطب١٠٠٠١٨٧٧٩٣٢٩٠
  امل ابو العنین عبد العزیز الباز١٠٠٠١٨٦٥٠٩٢٩١
  امل احمد مسعد مسعد السید١٠٠٠١٨٦٤١٩٢٩٢
  امل اسماعیل السید محمدالسید١٠٠٠١٨٦٣٧٠٢٩٣
  امل السعید البسیونى السعید البسیونى١٠٠٠١٨٦٤٧٠٢٩٤
  امل القذافى صالح صالح مصطفى داود١٠٠٠١٨٦٤٢٠٢٩٥
  امل حمدینو المتولى عوض ابو زید١٠٠٠١٨٦٠٤١٢٩٦
  امل سالم نصر عبد الفتاح١٠٠٠١٨٦٠٨٣٢٩٧
  امل طلعت محمود عطیھ السید١٠٠٠١٨٧٧٠٣٢٩٨
  امل عادل احمد صادق محمد١٠٠٠١٨٦٧٨٠٢٩٩
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رقم الطالب
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الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  امل عادل رجب ابراھیم محمد١٠٠٠١٨٧٨٠٦٣٠٠
  امل محمد جمال مصطفى محمدالشنھابى١٠٠٠١٨٧٧٠٤٣٠١
  امل محمد حسن محمد العجمى١٠٠٠١٨٧٥٠٠٣٠٢
  امل محمد رضا عبد القادر عبد الكریم١٠٠٠١٨٦١٦٤٣٠٣
  امل ناجى محمد محمد حسن١٠٠٠١٨٦٧٨٩٣٠٤
  امل وحید قاسم ابو غنام١٠٠٠١٨٦٠٦٥٣٠٥
  امل یسرى محمد الشربینى محمد١٠٠٠١٨٦١٠٩٣٠٦
  امنیھ اسامة على السید البنا١٠٠٠١٨٦٦٦٨٣٠٧
  امنیھ ایھاب ابراھیم محمد الشحات١٠٠٠١٨٦١١٦٣٠٨
  امنیھ حسنى فكرى عبد الخالق١٠٠٠١٨٧٢٩٩٣٠٩
  امنیھ رضا على عبد العزیز على١٠٠٠١٨٧٥١١٣١٠
  امنیھ رمضان عبد العظیم محمد على١٠٠٠١٨٧٨٤٩٣١١
  امنیھ سعد عبد الرحمن مصطفى عمر١٠٠٠١٨٦٥٥٥٣١٢
  امنیھ سعد عبد المنعم المتولى السید١٠٠٠١٨٧٤٤٨٣١٣
  امنیھ صابر عبده محمد محمود١٠٠٠١٨٧٧٣٤٣١٤
  امنیھ طارق رجب الملوانى١٠٠٠١٨٦١٤٠٣١٥
  امنیھ غازى عبد هللا محمد١٠٠٠١٨٧٣٠٠٣١٦
  امنیھ محمد ابراھیم عبد الغنى الشافعى١٠٠٠١٨٦١٢٦٣١٧
  امنیھ محمد حامد حسن محمد١٠٠٠١٨٧٨٥٠٣١٨
  امنیھ محمد سلطان محمد محمد١٠٠٠١٨٦٦٦٩٣١٩
  امنیھ محمد شفیق محمد عید١٠٠٠١٨٦٧٧٥٣٢٠
  امنیھ محمد مصطفى عرفھ شادى١٠٠٠١٨٧١٤٤٣٢١
  امنیھ محمود حامد ندا١٠٠٠١٨٦١٤١٣٢٢
  امنیھ نشأت محمود السید عبد الحمید١٠٠٠١٨٦٥١٠٣٢٣
  امیر خیرى محمد السید الوكیل١٠٠٠١٨٧٢٨١٣٢٤
  امیره ابراھیم فرحات محمد شحاتھ١٠٠٠١٨٦٨٣٩٣٢٥
  امیره احمد ابراھیم محمد عیطھ١٠٠٠١٨٦٠٩٦٣٢٦
  امیره احمد السید السید١٠٠٠١٨٧٥٤٤٣٢٧
  امیره احمد حسن حسن الشرقاوى١٠٠٠١٨٧١٣٠٣٢٨
  امیره احمد محمود محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٧٣٣٧٣٢٩
  امیره اشرف محمد المرسى عیسى١٠٠٠١٨٦٩٦٩٣٣٠
  امیره اشرف محمدالسید العربى١٠٠٠١٨٧٠٥٠٣٣١
  امیره الشربینى احمد عبد الجاید١٠٠٠١٨٧٤٥٦٣٣٢
  امیره الكحالوى محمد طھ الكفافي١٠٠٠١٨٧٧٣٩٣٣٣
  امیره المتولى عبده عبد اللطیف١٠٠٠١٨٧٧٤٢٣٣٤
  امیره امجد عبد هللا معوض١٠٠٠١٨٧٤٥٧٣٣٥
  امیره امیر عبد الحمید سالم١٠٠٠١٨٧١٤٥٣٣٦
  امیره بدوى اسماعیل محمد ابو العز١٠٠٠١٨٧٠٨٨٣٣٧
  امیره جمال السید محمد العربى١٠٠٠١٨٧٠٥١٣٣٨
  امیره جمال محمود محمد احمد١٠٠٠١٨٧٥٢٣٣٣٩
  امیره حسین محمد محمد حرفوش١٠٠٠١٨٦٨٨٢٣٤٠
  امیره حماده عثمان ابراھیم االتربى١٠٠٠١٨٦٧١٨٣٤١
  امیره حمدى توفیق محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٧٢٦٧٣٤٢
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  امیره حمدى رمضان رمضان الجربان١٠٠٠١٨٦٩٧٢٣٤٣
  امیره خالد حسین محمد محمد عمر١٠٠٠١٨٧٣٢٨٣٤٤
  امیره رضا صالح الدین ناصر السید١٠٠٠١٨٧٢٣٤٣٤٥
  امیره سعد الدین محمد عبد الغفار السید١٠٠٠١٨٧٨٥١٣٤٦
  امیره سعد سعد امین سید احمد١٠٠٠١٨٦٢٣٩٣٤٧
  امیره سمیر السعید اسماعیل على الحلوانى١٠٠٠١٨٦٩٣٧٣٤٨
  امیره سید خلیل نوح١٠٠٠١٨٧٣٥٦٣٤٩
  امیره طھ عبد الودود السید بدوى١٠٠٠١٨٦٧٥٢٣٥٠
  امیره عادل عبد الرحمن محمد الشربینى١٠٠٠١٨٦٥١١٣٥١
  امیره عبد الفتاح جاد االمام یوسف١٠٠٠١٨٧٠٢٩٣٥٢
  امیره عبد المجید السعید محمود الشنوانى١٠٠٠١٨٧٦٦١٣٥٣
  امیره على ابراھیم محمد السید١٠٠٠١٨٦٦٣٦٣٥٤
  امیره عوض خمیس طلبھ حسن١٠٠٠١٨٦٠٨١٣٥٥
  امیره عوض على ابراھیم١٠٠٠١٨٦٠٨٢٣٥٦
  امیره فتحى فتحى السید١٠٠٠١٨٦٢٩٩٣٥٧
  امیره فتوح ابو الفتوح یوسف تقصیره١٠٠٠١٨٦٣٨٤٣٥٨
  امیره كامل ابراھیم محمد متولى١٠٠٠١٨٧٨٠٧٣٥٩
  امیره محسن احمد محمد حسن عازلھا١٠٠٠١٨٦٤٩٢٣٦٠
  امیره محمد احمد محمد١٠٠٠١٨٧٣١٤٣٦١
  امیره محمد عبد القوى محمد متولى١٠٠٠١٨٦٧٩٤٣٦٢
  امیره محمود حسن ابراھیم مصبح١٠٠٠١٨٦٦٨٨٣٦٣
  امیره محمود محمد احمد طلبة١٠٠٠١٨٦٠٨٤٣٦٤
  امیره ممدوح عطیھ محمد جاد١٠٠٠١٨٦١٥٤٣٦٥
  امیره ناصف ابراھیم العوضى ابراھیم١٠٠٠١٨٧٥٩٩٣٦٦
  امیره نبیل المتولى المرسى المرسى١٠٠٠١٨٧٢٣٥٣٦٧
  امیره نصر حلمى على القشاوي١٠٠٠١٨٧٠٥٢٣٦٨
  امیره ھاشم ھاشم حامد الشین١٠٠٠١٨٦٩٠٦٣٦٩
  امیره ھیثم على محمد سلیمان١٠٠٠١٨٧٨٤١٣٧٠
  امیمھ ضیاء السید محمد عبد الجواد١٠٠٠١٨٧٤٣٢٣٧١
  امیمھ محمد عبد المولى محمد الحدیدى١٠٠٠١٨٦٢١٨٣٧٢
  امینھ السعید سید احمد ابراھیم الھندى١٠٠٠١٨٦٧٥٣٣٧٣
  انتصار حسن عبد المقصود الدسوقى حماده١٠٠٠١٨٦٧١٩٣٧٤
  اندرو ودیع كرم رزق یوسف١٠٠٠١٨٦٩٥٧٣٧٥
  ایات على نصر على عبد العال١٠٠٠١٨٦٦٩٦٣٧٦
  ایمان ابراھیم اسماعیل محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٦٧٥٤٣٧٧
  ایمان ابو العباس ابراھیم على١٠٠٠١٨٧٤٤٩٣٧٨
  ایمان ابو المعاطى عبد العظیم ابو المعاطى١٠٠٠١٨٦١١٠٣٧٩
  ایمان احمد عبد المنعم ابراھیم احمد حسن١٠٠٠١٨٦٢٤٣٣٨٠
  ایمان احمد عبد الوھاب عید الغیطى١٠٠٠١٨٦٣٨٥٣٨١
  ایمان احمد محمد احمد الطنطاوى١٠٠٠١٨٧٣١٥٣٨٢
  ایمان احمد محمد امین الدیاسطى١٠٠٠١٨٧٧٥١٣٨٣
  ایمان احمد محمود عبد العزیز محمد١٠٠٠١٨٦٨٥٩٣٨٤
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  ایمان الباز عبد اللطیف الباز١٠٠٠١٨٧٨٥٢٣٨٥
  ایمان السید ابراھیم احمد١٠٠٠١٨٦٦٧٠٣٨٦
  ایمان السید السید محمد العانوس١٠٠٠١٨٧٧٥٢٣٨٧
  ایمان السید السید محمد ربیع١٠٠٠١٨٧٧٥٥٣٨٨
  ایمان الصدیق محمد محمد سعده١٠٠٠١٨٦٨٣٢٣٨٩
  ایمان ایمن محمد عبد الحمید محمد١٠٠٠١٨٦٩٩٤٣٩٠
  ایمان ایمن محمد عبد هللا١٠٠٠١٨٧٤٦١٣٩١
  ایمان ایھاب عبد الغنى على سید احمد١٠٠٠١٨٧٨٠٨٣٩٢
  ایمان بالل عوض محمد عزاز١٠٠٠١٨٦١٥٥٣٩٣
  ایمان جمال صالح السید خلف١٠٠٠١٨٧٨٥٤٣٩٤
  ایمان جمال عبد الرازق احمد١٠٠٠١٨٧٨٥٥٣٩٥
  ایمان جمال فوده فوده ابو الذھب١٠٠٠١٨٦٥٥٦٣٩٦
  ایمان حمدى یوسف محمد الحدیدى١٠٠٠١٨٧٧٥٦٣٩٧
  ایمان خالد السید الصاوى١٠٠٠١٨٧٤٦٢٣٩٨
  ایمان خالد محمد السید ابراھیم١٠٠٠١٨٦٠٧٧٣٩٩
  ایمان خلیل حلمى ابراھیم١٠٠٠١٨٧٤٦٣٤٠٠
  ایمان راشد محمود محمد١٠٠٠١٨٦٠٠٩٤٠١
  ایمان ربیع حمدتھ السید احمد١٠٠٠١٨٦٥٩٠٤٠٢
  ایمان رضا مأمون عبد الفتاح یوسف١٠٠٠١٨٦٣٧١٤٠٣
  ایمان رضا محمد مھدى فرج١٠٠٠١٨٧٤٦٤٤٠٤
  ایمان رمزى احمد رمضان الخمیسى١٠٠٠١٨٧٢٣٦٤٠٥
  ایمان زاھر محمد عبد المقصود١٠٠٠١٨٦٢٤٤٤٠٦
  ایمان زیاده عبد المطلب زیادة١٠٠٠١٨٦٥٠٣٤٠٧
  ایمان سعد محمد عبد الموجود عبد العظیم رزق١٠٠٠١٨٦٠٤٨٤٠٨
  ایمان سعید عفیفى عفیفى١٠٠٠١٨٦١٤٢٤٠٩
  ایمان شحتھ ربیع حسن عماشھ١٠٠٠١٨٦٥٩١٤١٠
  ایمان صالح عبد الرازق عبد الرازق ندا١٠٠٠١٨٦١٥٦٤١١
  ایمان عادل حامد عبد المعطى١٠٠٠١٨٦٠٩٤٤١٢
  ایمان عاطف فاروق ابراھیم١٠٠٠١٨٦٦٥٨٤١٣
  ایمان عبد الحكیم ابراھیم ابراھیم عاشور١٠٠٠١٨٧٧٥٧٤١٤
  ایمان عبد الغنى محمد عبد الغني١٠٠٠١٨٧٥٦٧٤١٥
  ایمان عبد هللا موسى محمد١٠٠٠١٨٦٥١٢٤١٦
  ایمان عطیھ عبد العال عطیھ عبد الباقى١٠٠٠١٨٧٤٦٦٤١٧
  ایمان عالء جمعھ خمیس بكر١٠٠٠١٨٦٧٥٥٤١٨
  ایمان عالء عید حسب حامد١٠٠٠١٨٦٥٠٤٤١٩
  ایمان على الحسینى زید الحدیدي١٠٠٠١٨٦٠٩١٤٢٠
  ایمان على صبیح محمد محجوب١٠٠٠١٨٦٨٢٤٤٢١
  ایمان فایز محمد یوسف موسى١٠٠٠١٨٦٥١٣٤٢٢
  ایمان فوزى حسن الشربینى حسن حبیب١٠٠٠١٨٦٦٧٣٤٢٣
  ایمان مجدى عبد الجلیل سالمھ سالمھ١٠٠٠١٨٦٩٣٩٤٢٤
  ایمان مجدى مقبل عوض١٠٠٠١٨٦٢٢٧٤٢٥
  ایمان محمد احمد مشالى١٠٠٠١٨٧٢١٩٤٢٦
  ایمان محمد السید محمد ابو المجد١٠٠٠١٨٦٧٨٢٤٢٧

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  ایمان محمد الطنطاوى بركات شادى١٠٠٠١٨٧٣١١٤٢٨
  ایمان محمد زكریا احمد الجندى١٠٠٠١٨٧٦٣٩٤٢٩
  ایمان محمد صادق محمد المسارعى١٠٠٠١٨٦٧٣٥٤٣٠
  ایمان محمد عبد الرحمن خضر١٠٠٠١٨٧٠٦٥٤٣١
  ایمان محمد عبد هللا محمد١٠٠٠١٨٧٦٠٠٤٣٢
  ایمان محمد عوضین الشربینى١٠٠٠١٨٧٦١٢٤٣٣
  ایمان محمد لطفى محمد سالم١٠٠٠١٨٧٤٦٧٤٣٤
  ایمان محمد ناصر ناصر محمد الصیاد١٠٠٠١٨٧٧٥٨٤٣٥
  ایمان محمود متولى متولى عطا١٠٠٠١٨٧٤٨٧٤٣٦
  ایمان مصطفى عبد العزیز مصطفى شعبان١٠٠٠١٨٦١٧١٤٣٧
  ایمان منیر محمد على امین١٠٠٠١٨٧٤٠٢٤٣٨
  ایمان نبوى نبیل موافى١٠٠٠١٨٧٨١٠٤٣٩
  ایمان نصر اسماعیل محمد النجار١٠٠٠١٨٧٣١٦٤٤٠
  ایمان وائل حسن الشحات السید١٠٠٠١٨٦٣٥٨٤٤١
  ایمان یحى احمد محمود١٠٠٠١٨٧٥٦٤٤٤٢
  ایمن حسن عبد هللا البدراوى١٠٠٠١٨٧٤٢٩٤٤٣
  ایمن حمدى محمود عبد الھادى مشعل١٠٠٠١٨٧٦٢٨٤٤٤
  ایمن محمد محمد حسن الششتاوى١٠٠٠١٨٦٣١٢٤٤٥
  ایمن مدحت صبح نصار نصار١٠٠٠١٨٧٤٧٨٤٤٦
  ایمن وجیھ خلیل عثمان١٠٠٠١٨٦٩٨٥٤٤٧
  ایناس احمد جمال عبد الحلیم١٠٠٠١٨٧٦٢٤٤٤٨
  ایناس عماد الدین انسى احمد محمد خلیل١٠٠٠١٨٧٥٢٤٤٤٩
  ایھ ابراھیم حامد عبد العزیز١٠٠٠١٨٦٩٨٠٤٥٠
  ایھ ابراھیم حامد على عبد الكریم١٠٠٠١٨٦٣٥٩٤٥١
  ایھ احمد محمد احمدعبد الكریم١٠٠٠١٨٧٥٨١٤٥٢
  ایھ ادم رمضان سلیمان عبد اللطیف١٠٠٠١٨٦٠٤٩٤٥٣
  ایھ اشرف السید درویش محمد١٠٠٠١٨٦٧٤٤٤٥٤
  ایھ اشرف عبد العظیم حامد ابراھیم١٠٠٠١٨٧٣٣٨٤٥٥
  ایھ البدوى السید البدوى١٠٠٠١٨٦٦٢٩٤٥٦
  ایھ السعید احمد محمد السید١٠٠٠١٨٧٢٦٨٤٥٧
  ایھ السید السید محمد احمد عماره١٠٠٠١٨٦٧٩٠٤٥٨
  ایھ السید حسین محمد موسى١٠٠٠١٨٦٧٧٢٤٥٩
  ایھ السید حمزة السید عطا١٠٠٠١٨٦٣٠٥٤٦٠
  ایھ الكحالوى عثمان سیداحمد النبراوي١٠٠٠١٨٦٧٦٨٤٦١
  ایھ المحمدى حموده عبد المطلب الدسوقى١٠٠٠١٨٧٨٣٤٤٦٢
  ایھ ایمن رضا عبده الزعترى١٠٠٠١٨٦٢٩٧٤٦٣
  ایھ جمال متولى الشربینى١٠٠٠١٨٦٢١٧٤٦٤
  ایھ جمال محمد العنانى ھاشم١٠٠٠١٨٧٣١٧٤٦٥
  ایھ جمال محمد عبد الرازق یوسف١٠٠٠١٨٦٦٢١٤٦٦
  ایھ جمعھ السید عبد المھیمن العراقى١٠٠٠١٨٧٦٨٤٤٦٧
  ایھ جھاد اسماعیل فتى١٠٠٠١٨٦٧٦٩٤٦٨
  ایھ حافظ ابراھیم الشربینى١٠٠٠١٨٧٥٩٢٤٦٩
  ایھ حامد محمد عبد النبى١٠٠٠١٨٧٦٨٥٤٧٠

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
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كلیة التربیة 
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  ایھ حسن محمد حسن البراوى١٠٠٠١٨٧٣٣٩٤٧١
  ایھ حسنى اسماعیل احمد الموجى١٠٠٠١٨٦٧٨١٤٧٢
  ایھ خالد حلمى احمد اسماعیل١٠٠٠١٨٦٨٤٧٤٧٣
  ایھ رضا صبرى محمد١٠٠٠١٨٧١٤٦٤٧٤
  ایھ سعد محمد عبد الحى عبد القادر١٠٠٠١٨٧٢٥٨٤٧٥
  ایھ سعد نصر عبد الحمید خلیفھ١٠٠٠١٨٦٥١٤٤٧٦
  ایھ سمیر على عبد الحمید على١٠٠٠١٨٦٥١٥٤٧٧
  ایھ شلبى سعد شلبى١٠٠٠١٨٧١٣١٤٧٨
  ایھ صالح سید احمد على الدرداح١٠٠٠١٨٦١٨٥٤٧٩
  ایھ صالح لولى خمیس حمزه١٠٠٠١٨٦٤٩٨٤٨٠
  ایھ صالح محمود السید١٠٠٠١٨٧٤١٨٤٨١
  ایھ طارق محمود عبد العزیز عبیھ١٠٠٠١٨٧١٢٣٤٨٢
  ایھ طلعت طھ على١٠٠٠١٨٦٨٢٦٤٨٣
  ایھ طھ مسعد محمد عبد المنعم عبد الال١٠٠٠١٨٦٩٧٣٤٨٤
  ایھ عادل رمضان احمد الحبشى١٠٠٠١٨٧٢٢٢٤٨٥
  ایھ عبد هللا الخمیسى عوض حسن١٠٠٠١٨٦١٨٦٤٨٦
  ایھ عبد الناصر معوض الطنطاوى١٠٠٠١٨٧٦٨٦٤٨٧
  ایھ على احمد ابراھیم احمد سالم١٠٠٠١٨٧٣٤٠٤٨٨
  ایھ على السید على جاد هللا١٠٠٠١٨٦٥٤٥٤٨٩
  ایھ على هللا محمد ابو السعود١٠٠٠١٨٧٠٧٠٤٩٠
  ایھ فتحى محمد على محمد١٠٠٠١٨٧٨٢٧٤٩١
  ایھ فضل محمود عبد الھادى عرابى١٠٠٠١٨٧٢٥٩٤٩٢
  ایھ ماھر عبد الغنى احمد الباز١٠٠٠١٨٧٤٤٤٤٩٣
  ایھ محمد ابو المعاطى البشیر١٠٠٠١٨٧٥٦٠٤٩٤
  ایھ محمد السید ابو الوفا١٠٠٠١٨٧٣٥٧٤٩٥
  ایھ محمد السید راغب١٠٠٠١٨٧٨٢٨٤٩٦
  ایھ محمد السید عبد المحسن السید١٠٠٠١٨٧٤٩٠٤٩٧
  ایھ محمد السید عرفھ شادى١٠٠٠١٨٦١٣٢٤٩٨
  ایھ محمد زین الدین محمد١٠٠٠١٨٦٢٥٠٤٩٩
  ایھ محمد طلعت السعید١٠٠٠١٨٧٦٨٨٥٠٠
  ایھ محمد عبد الحمید عبد الھادى١٠٠٠١٨٧٨٥٦٥٠١
  ایھ محمد عبد هللا عبد هللا عید١٠٠٠١٨٦٥٩٢٥٠٢
  ایھ محمد عدلى عبد الال على١٠٠٠١٨٧١٣٣٥٠٣
  ایھ محمد على حسن البھوى١٠٠٠١٨٧٣٨١٥٠٤
  ایھ محمد محمد كثیر یوسف١٠٠٠١٨٦٤٧١٥٠٥
  ایھ محمود عبد الملك محمد فرحات١٠٠٠١٨٧٤٩٨٥٠٦
  ایھ محمود محمد السید محمد١٠٠٠١٨٦٣٣٨٥٠٧
  ایھ مختار السید عبد المقصود١٠٠٠١٨٦٣٦٠٥٠٨
  ایھ مصطفى احمد ابو الحسن١٠٠٠١٨٦٩٩٥٥٠٩
  ایھ مصطفى مصطفى محمد فوده١٠٠٠١٨٧٣٨٢٥١٠
  ایھ ناصر عبد اللطیف عبد العزیز محمد١٠٠٠١٨٧٦٨٩٥١١
  ایھ نبیل حسن ابو ورده١٠٠٠١٨٧٠٩٧٥١٢
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  ایھ یاسر السید ابراھیم١٠٠٠١٨٧٤٥٠٥١٣
  ایھ یاسر عبد الخالق حسین١٠٠٠١٨٦٧٢٠٥١٤
  ایھ یاسر محمد ابراھیم ابو زید١٠٠٠١٨٧٨٢٤٥١٥
  ایھ یوسف سعد یوسف بیلى١٠٠٠١٨٦٠١٨٥١٦
  ایھاب السعید على مسیل١٠٠٠١٨٦٦٢٥٥١٧
  ایھاب ایمن شعبان معروف١٠٠٠١٨٦٥٦١٥١٨
  ایھاب حسنى عبد الخبیر عرفان١٠٠٠١٨٧٢٤٢٥١٩
  ایھاب شكرى صالح صالح رمضان١٠٠٠١٨٦٢٨١٥٢٠
  ایھاب محمد عبد البارى عبد الغنى سند١٠٠٠١٨٦٦٥٧٥٢١
  باسل احمد احمد احمد شلبایھ١٠٠٠١٨٧٠١٠٥٢٢
  باسم محمد عبد الحلیم عبد السالم شحتو١٠٠٠١٨٦٦٠٥٥٢٣
  باسم ولید محمد سعد محمد عبد هللا١٠٠٠١٨٦٠٥٨٥٢٤
  بثینھ ابراھیم عباس الجمل١٠٠٠١٨٧١٣٤٥٢٥
  بسملھ عادل حسن شلبى محمد١٠٠٠١٨٧١٢٤٥٢٦
  بسمھ اشرف محمود محمد على سالمھ١٠٠٠١٨٧٤٧٥٥٢٧
  بسمھ خالد الشحات عطا محمد١٠٠٠١٨٧٢٦٥٥٢٨
  بسمھ سامح محمد القناوى میرة١٠٠٠١٨٧٠٩٨٥٢٩
  بسمھ سعد الغریب ابراھیم طافور١٠٠٠١٨٧٦٠١٥٣٠
  بسمھ عبد الباقى عبد الباقى حسین ابو المجد١٠٠٠١٨٦٢٠٠٥٣١
  بسمھ محمد زكى رضوان١٠٠٠١٨٧٠٥٣٥٣٢
  بسمھ نبیل ذكى مصطفى المرشدى١٠٠٠١٨٦٥٩٣٥٣٣
  بسنت عبد الرازق على السید ابراھیم١٠٠٠١٨٧١٠٠٥٣٤
  بسنت فكرى حسن الخمیسى١٠٠٠١٨٧٣٨٣٥٣٥
  بسنت محمد محمد حجازى ابراھیم١٠٠٠١٨٧١٠١٥٣٦
  بسنت محمود السید محمد عبده١٠٠٠١٨٧٣٤١٥٣٧
  بسنت یحیى فؤاد سید احمد غالى١٠٠٠١٨٦٥٥٧٥٣٨
  بالل احمد فھمى عبد العال احمد١٠٠٠١٨٧٨٠٠٥٣٩
  بالل رضا عطا محمود الحسینى١٠٠٠١٨٧٨٢٦٥٤٠
  بالل شحاتھ محمد شحاتة١٠٠٠١٨٧٥٣٦٥٤١
  بوال اشرف فوزى جورجى عبده فرج١٠٠٠١٨٦٩٤٦٥٤٢
  بیتر سمیر جرجس شنوده بطرس١٠٠٠١٨٦٩٤٧٥٤٣
  تسنیم حسن عوض احمد البنا١٠٠٠١٨٧٣١٨٥٤٤
  تسنیم عالء نسیم حسن شمس الدین١٠٠٠١٨٦٩٠٧٥٤٥
  تسنیم مجدى عبد الدایم عبد هللا محمد١٠٠٠١٨٧٠٦١٥٤٦
  تسنیم ھشام محمد محمود حجازى١٠٠٠١٨٦٨٦١٥٤٧
  تغرید احمد محمد عبد العزیز١٠٠٠١٨٦٠٠٤٥٤٨
  تھانى مصباح على عباس١٠٠٠١٨٦٨٤٨٥٤٩
  ثریا حسام قدرى عبد الھادى محمود١٠٠٠١٨٧٧٥٤٥٥٠
  ثریا عماد الشحات السعید شلبى١٠٠٠١٨٦٥١٧٥٥١
  جمال رأفت محمد محمد منصور زید١٠٠٠١٨٦٢٩٣٥٥٢
  جنا السید عثمان حسن على١٠٠٠١٨٦٣٧٣٥٥٣
  جنھ حسین صالح عبد الفتاح محمد١٠٠٠١٨٧٤٦٨٥٥٤
  جھاد احمد ابراھیم عبد المطلب١٠٠٠١٨٦٦٣٧٥٥٥

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:
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للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٥٥٦الي رقم  ٥٩٨

( لجنھ ٥ ) 
المكان: غرفة رقم ( ٣٢٧) الدور

الثانى علوى (قسم المناھج
وطرق التدریس)
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  جھاد الصفصافى عبد الراضى على١٠٠٠١٨٦٢٦٥٥٥٦
  جھاد خالد المكاوى عبد الرحیم البرع١٠٠٠١٨٧٥٦١٥٥٧
  جھاد ولید السید على حسن اسماعیل١٠٠٠١٨٧٠٥٥٥٥٨
  جورج عماد نیروز حنا١٠٠٠١٨٦٩٤٥٥٥٩
  جیھان ثروت احمد السید سیف١٠٠٠١٨٦٠٣٣٥٦٠
  جیھان صبرى عبد الحمید محمود سید احمد١٠٠٠١٨٦٢٠١٥٦١
  جیھان طارق سادات حامد١٠٠٠١٨٧١٤٧٥٦٢
  جیھان كمال محمد عرفات١٠٠٠١٨٦٩٨١٥٦٣
  جیھان یاسر محمود ابو العنین١٠٠٠١٨٦٩٠٨٥٦٤
  حاتم على محمود محمود عیسى١٠٠٠١٨٦٤٤١٥٦٥
  حاتم یاسر عبد هللا السید اسماعیل١٠٠٠١٨٧٧٦٦٥٦٦
  حازم عصام كمال عبد السالم١٠٠٠١٨٦٤٥٨٥٦٧
  حازم وجیھ محمد سالمھ محمد١٠٠٠١٨٦٨٥٧٥٦٨
  حامد محمود شفیق الدسوقى١٠٠٠١٨٧٤٥٩٥٦٩
  حبیبھ ابراھیم محمد خطاب محمد١٠٠٠١٨٦٣٧٤٥٧٠
  حبیبھ السید معوض محمدالسید١٠٠٠١٨٦٣٠٧٥٧١
  حذیفھ خالد عبد اللطیف خالد١٠٠٠١٨٦٦١٦٥٧٢
  حسام احمد ابراھیم محمد١٠٠٠١٨٦٤٤٨٥٧٣
  حسام اشرف شكرى عبد الحمید على١٠٠٠١٨٧٧٦٧٥٧٤
  حسام حسن عبد الغنى احمد محمد١٠٠٠١٨٦٩٨٦٥٧٥
  حسام محمد حسن عبد العزیز عصر١٠٠٠١٨٦٤٦٠٥٧٦
  حسام محمد عبد الحلیم المتولى شعبان١٠٠٠١٨٦٦٩٠٥٧٧
  حسن احمد عبد الھادى محمد الشربینى١٠٠٠١٨٦٦٢٧٥٧٨
  حسن جمال محمد ابراھیم التوابتى١٠٠٠١٨٧١٨٥٥٧٩
  حسن صبحى المرغنى العراقى عامر١٠٠٠١٨٧٤٩٦٥٨٠
  حسن عبد الجلیل ابراھیم عبد الجلیل ھجرسى١٠٠٠١٨٦٣١٣٥٨١
  حسن عبد الفتاح البیومى محمود البیومى١٠٠٠١٨٧٧٨١٥٨٢
  حسن فتحى ابو الحسن حسن حسن١٠٠٠١٨٧٧٩٤٥٨٣
  حسن محمد سعد الحسینى على١٠٠٠١٨٦٠٦٩٥٨٤
  حسن نعمان عبد المقصود على حسن١٠٠٠١٨٧٧٨٢٥٨٥
  حسنات المرسى محمد محمد جریدة١٠٠٠١٨٦٣٦٢٥٨٦
  حسنھ ناجح عبد الرازق یوسف١٠٠٠١٨٦٨٧٢٥٨٧
  حلیم عبد العظیم السید محمد السید١٠٠٠١٨٧٤٧٩٥٨٨
  حلیمھ سعد السطوحى السید دیاب١٠٠٠١٨٧٨٣٥٥٨٩
  حمدى سعد بلیغ محمد١٠٠٠١٨٦٦٤٧٥٩٠
  حنان رماح محمد عبد العزیزالمتولى١٠٠٠١٨٦٣٦٣٥٩١
  حنان سمیر سمیر طھ دبل١٠٠٠١٨٧٨١١٥٩٢
  حنان عادل عبد الحمید حافظ سلیمان١٠٠٠١٨٦٧٤٥٥٩٣
  حنان عالء عثمان محمود محمد١٠٠٠١٨٦٧٩١٥٩٤
  حنان محمد على عباس المرسى١٠٠٠١٨٧٥٢٥٥٩٥
  حنان محمد عوض احمد بحیرى١٠٠٠١٨٦٩٠٩٥٩٦
  حنان محمود السعید محمود عبد الحمید١٠٠٠١٨٦١٧٣٥٩٧
  حنان نزیھ احمد عبد النافع محمد فوده١٠٠٠١٨٦٧٢١٥٩٨

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  حنین ثروت محمود شفیق١٠٠٠١٨٦١١١٥٩٩
  حنین طارق محمد خلیل ابراھیم١٠٠٠١٨٦٧٩٨٦٠٠
  حنین محمد احمد حسن حسن١٠٠٠١٨٦٤٨٤٦٠١
  خالد ایمن عبد هللا عبد هللا سلیمان١٠٠٠١٨٦٦٣٨٦٠٢
  خالد شریف السید محمد عبد العزیز١٠٠٠١٨٧٦٨٢٦٠٣
  خالد عبد السالم محمد عبد التواب احمد١٠٠٠١٨٦٨١٢٦٠٤
  خالد على محمد على یوسف كیوان١٠٠٠١٨٦٦٠٦٦٠٥
  خالد محمد سلیمان سراج سلیمان١٠٠٠١٨٦٤٦٦٦٠٦
  خالد محمد عبد العزیز عوض الدسوقى١٠٠٠١٨٦٤٤٢٦٠٧
  خالد محمد عصام جالل عباس ھیت١٠٠٠١٨٧٢٨٢٦٠٨
  خالد محمد فوزى محمد السندیونى١٠٠٠١٨٧٧٨٣٦٠٩
  خالد مسعد محب محمد السید الصایغ١٠٠٠١٨٧٨٠١٦١٠
  خالد ولید فتوح مراد عبد السالم١٠٠٠١٨٧٨٠٢٦١١
  خالد یاسر احمد احمد القطاوي١٠٠٠١٨٧٢٠٨٦١٢
  خدیجھ ایھاب نبیھ محمد على جحوش١٠٠٠١٨٦٨٦٣٦١٣
  خلود ابراھیم عید محمد١٠٠٠١٨٦٠٤٢٦١٤
  خلود جمعھ عبد اللطیف صالح عبد هللا١٠٠٠١٨٦٤٣٦٦١٥
  خلود حازم على على عبود١٠٠٠١٨٦٩١٨٦١٦
  خلود حسنى محمد وفائى ابراھیم منصور١٠٠٠١٨٦٩٩٦٦١٧
  خلود حسین محمود حسین رمضان١٠٠٠١٨٦٦٧٤٦١٨
  خلود خالد احمد احمد محمد١٠٠٠١٨٦٥٨٢٦١٩
  خلود خالد احمد قندیل١٠٠٠١٨٧٣٥٨٦٢٠
  خلود خالد على عامر١٠٠٠١٨٧٣٤٢٦٢١
  خلود خالد محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٧٤٠٨٦٢٢
  خلود عبد الخالق محمد عبد الخالق عبد العدل١٠٠٠١٨٦٩٤٣٦٢٣
  خلود لمعى الشبكى البدرى السید١٠٠٠١٨٦٣٧٨٦٢٤
  خلود محمد الرفاعى الرفاعى ابراھیم١٠٠٠١٨٦٤١٤٦٢٥
  خلود محمد السید على على١٠٠٠١٨٧٢٢٣٦٢٦
  خلود محمد عوض عوض حراز١٠٠٠١٨٦٩١٠٦٢٧
  خلود محمود الشحات محمود الفخاخري١٠٠٠١٨٧٤٤٣٦٢٨
  خلود محمود عبد اللطیف الشحات مصطفى١٠٠٠١٨٧٦٩٠٦٢٩
  خیریھ جمال عبد الناصر حسانین عبد هللا١٠٠٠١٨٧٥٢٦٦٣٠
  دالیا احمد الشربینى العدل احمد١٠٠٠١٨٦٠٤٣٦٣١
  دالیا اسامھ عید عبد الباسط الشامى١٠٠٠١٨٧٦٠٧٦٣٢
  دالیا حسام سعد الدین ابوصبره١٠٠٠١٨٧٥٣٧٦٣٣
  دالیا رضا ناجح اسماعیل اسماعیل١٠٠٠١٨٧٣٣٠٦٣٤
  دالیا زیدان السید زیدان الجمال١٠٠٠١٨٧١٢٥٦٣٥
  دالیا عوضین رمضان محمد عوضین١٠٠٠١٨٧٢٥٥٦٣٦
  دالیا محمد عطیھ على سالم١٠٠٠١٨٦٩٩٧٦٣٧
  دالیا محمد محمد السید دویب١٠٠٠١٨٦٧٢٢٦٣٨
  دانھ المتولى ابراھیم السید جاد المولى١٠٠٠١٨٦٨٠٠٦٣٩
  دعاء ابو الیزید صالح عبد الغفار١٠٠٠١٨٧٨٢٩٦٤٠
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  دعاء احمد احمد شبل عبد الواحد١٠٠٠١٨٧٢٦٠٦٤١
  دعاء احمد صالح عبد الصمد١٠٠٠١٨٦٧٢٣٦٤٢
  دعاء احمد عبده محمد نعمھ هللا١٠٠٠١٨٧٠١١٦٤٣
  دعاء السعید عثمان محمد البھوتى١٠٠٠١٨٧٠٦٢٦٤٤
  دعاء بركات المتولى یاسین المتولى١٠٠٠١٨٧٢٢٤٦٤٥
  دعاء عاطف عبد المحسن عوض معوض١٠٠٠١٨٧٨٤٠٦٤٦
  دعاء عبد الناصر محمد بسیونى جمعھ١٠٠٠١٨٦٥١٨٦٤٧
  دعاء عبده عبده ابو العز المحالوى١٠٠٠١٨٧٧٤٠٦٤٨
  دعاء عالء لطفى عبد القادر١٠٠٠١٨٦٦٥٢٦٤٩
  دعاء على عبد الرحمن ابراھیم١٠٠٠١٨٦٦٣٠٦٥٠
  دعاء محسن حسین صابر١٠٠٠١٨٦١٥٧٦٥١
  دعاء محمد عبد الغفار عبد العزیز عبد الغفار١٠٠٠١٨٦٩٢٤٦٥٢
  دعاء محمد عوض على الدوده١٠٠٠١٨٧١٣٢٦٥٣
  دعاء محمود محمود عبد العزیز ابراھیم١٠٠٠١٨٦٧٧٣٦٥٤
  دنیا الدسوقى محمد على المرسى١٠٠٠١٨٦٢٤٥٦٥٥
  دنیا السید محمد محمد الشریدى١٠٠٠١٨٦٨٤٠٦٥٦
  دنیا امام السید حسن محمد١٠٠٠١٨٧٧٠٥٦٥٧
  دنیا ایمن ھالل عبد الجلیل١٠٠٠١٨٧٤٥١٦٥٨
  دنیا جمال محمد الدسوقى حمادة١٠٠٠١٨٦٨٨١٦٥٩
  دنیا جمال محمد السید ابو النور١٠٠٠١٨٧٧٤١٦٦٠
  دنیا طارق التھامى عبد اللطیف١٠٠٠١٨٧٦٣٠٦٦١
  دنیا طھ معتمد محمد بلبول١٠٠٠١٨٦٨٨٣٦٦٢
  دنیا عالء وھیب المیمى١٠٠٠١٨٦١٤٣٦٦٣
  دنیا على محمد محمد مطاوع١٠٠٠١٨٦٥٣٩٦٦٤
  دنیا نبیل مصطفى مصطفى زیادة١٠٠٠١٨٦١١٢٦٦٥
  دینا ابراھیم زكى المرسى عبد الال١٠٠٠١٨٧٧٤٣٦٦٦
  دینا ابو النور عبد القادر السید عبد هللا١٠٠٠١٨٧١٤٣٦٦٧
  دینا احمد حسن حسن الشرقاوى١٠٠٠١٨٧١٣٥٦٦٨
  دینا احمد عبد الشافى الشحات١٠٠٠١٨٦٠٣٧٦٦٩
  دینا السید محمود احمد ابراھیم١٠٠٠١٨٦٢١١٦٧٠
  دینا سامح عبد الرؤوف محمد محمد١٠٠٠١٨٧٥٨٢٦٧١
  دینا عبد الرحمن السید محمود١٠٠٠١٨٧٤٢٣٦٧٢
  دینا عبد هللا الدسوقى ابراھیم العوضى١٠٠٠١٨٧٥٦٨٦٧٣
  دینا عبد هللا سلیمان محمد١٠٠٠١٨٧٥٤٠٦٧٤
  دینا عفت احمد جاب هللا١٠٠٠١٨٦٥٥٢٦٧٥
  دینا محمد ابراھیم عطیھ١٠٠٠١٨٦٤٠٢٦٧٦
  دینا محمود عبد الرازق برھام محمد١٠٠٠١٨٦٠٣٨٦٧٧
  دینا محمود عبد العظیم الشربینى١٠٠٠١٨٧٣٥٩٦٧٨
  دینا محمود مصطفى عبد النبى الغازى١٠٠٠١٨٦٥١٩٦٧٩
  رابحھ سمیر عبد العزیز السید١٠٠٠١٨٧٦٩١٦٨٠
  راجیا عبد الحلیم احمد عبد الحلیم احمد١٠٠٠١٨٦٣٥٠٦٨١
  راجیھ محمد شحاتھ فرحات١٠٠٠١٨٦٢٨٤٦٨٢
  رامى اشرف الدسوقى سالمھ١٠٠٠١٨٦٤٤٣٦٨٣
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 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٦٨٤الي رقم  ٧٢٦

( لجنھ ٦ ) 
المكان: غـرفة رقم ( ٣٤٩ )
الدور الثانى علوى (الجناح

االوسط)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  راندا ایمن محمد عبد الغفار عتیبھ١٠٠٠١٨٧٣٨٤٦٨٤
  رانیا السید رمضان محمد على١٠٠٠١٨٧٤٦٩٦٨٥
  رانیا حمدى فؤاد العدل السید١٠٠٠١٨٧٢٦١٦٨٦
  رانیا عادل مصطفى المدنى١٠٠٠١٨٦٦٢٢٦٨٧
  رانیا فاروق فاروق محمد عبد ربھ١٠٠٠١٨٧٧٤٤٦٨٨
  رانیا مجدى عباس بشیر یوسف١٠٠٠١٨٦٢٤٦٦٨٩
  رانیا محمود محمد عفیفى العدوى١٠٠٠١٨٧٨١٢٦٩٠
  رحاب احمد السید عثمان١٠٠٠١٨٦٢١٣٦٩١
  رحاب احمد محمود على سالمھ١٠٠٠١٨٦٤٧٣٦٩٢
  رحاب الدسوقى ابو الیزید الدسوقى الموافى١٠٠٠١٨٦٨٦٤٦٩٣
  رحاب وائل السعید الشربینى رزق١٠٠٠١٨٧٢٦٢٦٩٤
  رحمھ احمد طھ ابراھیم البلتاجى١٠٠٠١٨٧٠٧١٦٩٥
  رحمھ اشرف السید محمد على حسب هللا١٠٠٠١٨٧٢٢٥٦٩٦
  رحمھ السید عثمان السعید العارف١٠٠٠١٨٦٥٤٠٦٩٧
  رحمھ جمال محمد مرسى حسن الزینى١٠٠٠١٨٦٥٣٧٦٩٨
  رحمھ خالد جاد الحق احمد عز الدین١٠٠٠١٨٧٨٥٧٦٩٩
  رحمھ طلعت السحیتى محمد متولي١٠٠٠١٨٧٥٣٨٧٠٠
  رحمھ عبیدو یوسف الحسینى على١٠٠٠١٨٦١٨٧٧٠١
  رحمھ عزت زیدان عبد العزیز حسون١٠٠٠١٨٦٣٨٦٧٠٢
  رحمھ مجدى محمد محمود محمد١٠٠٠١٨٦٧٧٦٧٠٣
  رحمھ محمد السید محمود احمد رمضان١٠٠٠١٨٦٥٩٥٧٠٤
  رحمھ محمود محمد الموافى محمد١٠٠٠١٨٧١٣٦٧٠٥
  رحمھ مصباح احمد منصور١٠٠٠١٨٧٦٤٠٧٠٦
  رحمھ ھشام فاروق مصطفى عیسى١٠٠٠١٨٦٦١١٧٠٧
  رحیق محمد عبد الغنى خلیل خلیل١٠٠٠١٨٦٧٤٦٧٠٨
  رحیم صبرى ابراھیم احمد محمد جویده١٠٠٠١٨٧١٨٦٧٠٩
  رضوه حازم محمد جمعھ خلیل١٠٠٠١٨٦٠٦١٧١٠
  رضوى عادل محمد فتحى ابراھیم عثمان الجناینى١٠٠٠١٨٧١٣٧٧١١
  رضوى عبد المنصف سالم عبد المنصف على سلیمان١٠٠٠١٨٦٥٩٦٧١٢
  رضوى على محمد على بدوى١٠٠٠١٨٦٠٨٠٧١٣
  رضوى محمد محمد حامد العیوطى١٠٠٠١٨٧٠٧٢٧١٤
  رضوى محمد محمد محمد الھنداوى١٠٠٠١٨٧٧٠٦٧١٥
  رغد اشرف مجاھد محمد ناصر١٠٠٠١٨٧٠٦٣٧١٦
  رغده موسى جمعھ موسى حسن١٠٠٠١٨٧٧٤٥٧١٧
  رفیده االمام ابراھیم عبد المجید االمام١٠٠٠١٨٧٧٠٧٧١٨
  رقیھ المتولى محمد راغب١٠٠٠١٨٦٠٧٠٧١٩
  رنا احمد عطیھ عطیة علم الدین١٠٠٠١٨٧٢٣٧٧٢٠
  رنا السید الشحات السید الدھتورى١٠٠٠١٨٧١٤٨٧٢١
  رنا حمدى محمد احمد شتا١٠٠٠١٨٦٤٢٨٧٢٢
  رنا رجب حسین نصر١٠٠٠١٨٦٧٥٦٧٢٣
  رنا صابر فتحى محمد یوسف١٠٠٠١٨٧٤٠٣٧٢٤
  رنا عادل محمد السید محمد١٠٠٠١٨٦٠٨٥٧٢٥
  رنا فتوح محمد فتوح الصباغ١٠٠٠١٨٧٣٣١٧٢٦

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٧٢٧الي رقم  ٧٦٨

( لجنھ ٦ ) 
المكان: غـرفة رقم ( ٣٤٩ )
الدور الثانى علوى (الجناح

االوسط)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  رنا محمد ابراھیم الدسوقى شریدة١٠٠٠١٨٦١١٣٧٢٧
  رنا محمد عبد هللا الزاھى١٠٠٠١٨٧٣٠١٧٢٨
  رنا محمد محمود السید السید١٠٠٠١٨٧٤١٠٧٢٩
  رنا محمود عبد الرازق الدسوقى بالش١٠٠٠١٨٧٠٣٢٧٣٠
  رنا معتز عبد الرحمن عبد الحمید الخولى١٠٠٠١٨٧١٦١٧٣١
  رنا ھشام صریح فرید السید١٠٠٠١٨٧٦٤١٧٣٢
  رندا محمد ابراھیم درویش الفناجیلى١٠٠٠١٨٧٨٤٢٧٣٣
  رنیم خالد حلمى محمد محمد حسن١٠٠٠١٨٧٤١١٧٣٤
  رنیم رمضان مصطفى مصطفى ابومصطفى١٠٠٠١٨٦٨٨٤٧٣٥
  رنیم سامر محمد االشوح١٠٠٠١٨٧٠٧٦٧٣٦
  رنیم عبد الرحیم عبد السمیع عبد هللا عوض١٠٠٠١٨٦١٩٨٧٣٧
  رنیم محمد مصطفى الزیني١٠٠٠١٨٧٧٠٨٧٣٨
  رواء عادل عبد الحمید النبوى١٠٠٠١٨٦٧٤٧٧٣٩
  روان الدسوقى عزیز متولى الدیب١٠٠٠١٨٧٣١٩٧٤٠
  روان السید محمد الشرقاوى١٠٠٠١٨٦٢١٩٧٤١
  روان رمضان المكاوى عبده العوامى١٠٠٠١٨٦٧٤٨٧٤٢
  روان طھ عبد العزیز الدرینى الساعى١٠٠٠١٨٧١٦٢٧٤٣
  روان عبد العزیز احمد ابو الفتوح١٠٠٠١٨٦٥٠٨٧٤٤
  روان عماد عبد الرحمن محمد١٠٠٠١٨٧٧١٠٧٤٥
  روان مجدى محمد محمد عبد الوھاب١٠٠٠١٨٧٤٠٤٧٤٦
  روان محمد طلبھ على المرسى١٠٠٠١٨٧٢٦٩٧٤٧
  روان ھانئ حسن حسن عبد هللا١٠٠٠١٨٦٦٢٣٧٤٨
  روجینا سعد ابراھیم ابراھیم شلبى١٠٠٠١٨٦٩٤٤٧٤٩
  روضھ عبد السمیع على عبد الرحمن١٠٠٠١٨٦٠٦٦٧٥٠
  روضھ محسن مكرم عبد الحى١٠٠٠١٨٦٧٩٦٧٥١
  روضھ ناجح احمد مصطفى البیلى١٠٠٠١٨٦٠٩٧٧٥٢
  روناء عزت احمد السید یوسف١٠٠٠١٨٧٥٣٩٧٥٣
  رویدا عبد الرسول مصطفى عبد العزیز عبد الكریم١٠٠٠١٨٧٠٨٢٧٥٤
  ریم ابراھیم احمد محمد حسان١٠٠٠١٨٧١٤٩٧٥٥
  ریم ابراھیم فتحى زكى البراوى١٠٠٠١٨٦٣٤٩٧٥٦
  ریم اشرف مصباح السید ابو الوفا١٠٠٠١٨٧٤١٢٧٥٧
  ریم خالد امین السنیطى١٠٠٠١٨٧٠٨٣٧٥٨
  ریم شاكر عبد الرحمن غنیم١٠٠٠١٨٦٧٢٤٧٥٩
  ریم عبد الرحمن على السید١٠٠٠١٨٧٣٠٢٧٦٠
  ریم عبد الفتاح محمد محمد على زید١٠٠٠١٨٧٤٠٦٧٦١
  ریم عبد المنعم عبد الرحمن اسماعیل عبد الباقى١٠٠٠١٨٧٥٠٩٧٦٢
  ریم على زكى حسین مصطفى١٠٠٠١٨٦٠٥١٧٦٣
  ریم محمود ابراھیم محمود عبد البر١٠٠٠١٨٧٠٨٩٧٦٤
  ریم مصطفى على العزب منصور١٠٠٠١٨٦١٦٥٧٦٥
  ریم ھشام صریح فرید السید١٠٠٠١٨٧٦٤٤٧٦٦
  ریم یسرى حسن السید١٠٠٠١٨٧٨١٣٧٦٧
  ریھام المندوه محمود مصطفى شاھین١٠٠٠١٨٧٠١٢٧٦٨

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٧٦٩الي رقم  ٨١١

( لجنھ ٧ ) 
المكان: غرفة رقم ( ٥١٦) الدور

الرابع علوى (قسم الدراسات
االجتماعیة)

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  ریھام سمیر حلمى ابو النور١٠٠٠١٨٦٤٦٤٧٦٩
  ریھام عبد الرحمن احمد السبخاوى١٠٠٠١٨٧١٩٣٧٧٠
  ریھام على على احمد الدھراوى١٠٠٠١٨٦٥٢٠٧٧١
  ریھام نجاح عبد الھادى محمد قندیل١٠٠٠١٨٧٢٠٠٧٧٢
  زھراء احمد سالمھ ابو العنین١٠٠٠١٨٦٦٣٩٧٧٣
  زھراء العربى الغریب محمود الخضرى١٠٠٠١٨٦٩١١٧٧٤
  زھراء محمد السعید محمد على صالح١٠٠٠١٨٦٦٤٠٧٧٥
  زوزو عبد المطلب نبیل عبد المطلب الطنطاوى١٠٠٠١٨٦٨٦٥٧٧٦
  زیاد زكى عبد المعبود زكى حسین القط١٠٠٠١٨٦٦٢٦٧٧٧
  زیاد محمد نبیل ابو العز الجمل١٠٠٠١٨٦٩١٦٧٧٨
  زید عبد المنعم سعد محمد١٠٠٠١٨٧٧٩٥٧٧٩
  زیزى حسن محمد المندوه ریان١٠٠٠١٨٦٧٢٥٧٨٠
  زینب احمد ابوسیف احمد١٠٠٠١٨٧٨٥٣٧٨١
  زینب السید فرحات السید١٠٠٠١٨٧٤١٩٧٨٢
  زینب المغازى لطفى مصطفى البحیرى١٠٠٠١٨٦٧٦٧٧٨٣
  زینب جمال عبد الناصر عبد الرافع الحمادى١٠٠٠١٨٦٦٤١٧٨٤
  زینب رضا صالح احمد السید١٠٠٠١٨٦٦٥٣٧٨٥
  زینب سامى سید عبد الخالق محمد١٠٠٠١٨٧١٠٦٧٨٦
  زینب سعید ھالل عنان١٠٠٠١٨٧٣٦٧٧٨٧
  زینب عالء الدین اسماعیل ابراھیم١٠٠٠١٨٧٥٤٥٧٨٨
  زینب محمد محمود السعید عبد هللا١٠٠٠١٨٦٦٥٤٧٨٩
  زینب محمود الشبراوى السید ابراھیم١٠٠٠١٨٧٤٩١٧٩٠
  زینب محمود یونس محمد عفق١٠٠٠١٨٦٥٩٧٧٩١
  ساره ابراھیم عكاشھ ابراھیم احمد١٠٠٠١٨٦٣٨٧٧٩٢
  ساره احمد السید حسن عبد الحق١٠٠٠١٨٦٥٠٦٧٩٣
  ساره احمد السید على موسي١٠٠٠١٨٦١٨٨٧٩٤
  ساره احمد عبد السالم محمد طھ عیاد١٠٠٠١٨٧٤٩٢٧٩٥
  ساره اسعد جمعھ على مسلم١٠٠٠١٨٦١٢٩٧٩٦
  ساره اسالم محمد اسماعیل شوشھ١٠٠٠١٨٧٧١١٧٩٧
  ساره السعید عبد هللا السعید١٠٠٠١٨٦٣٨٨٧٩٨
  ساره السید احمد خلیل القداح١٠٠٠١٨٧١٥٠٧٩٩
  ساره السید عبد المجید السید المتولي١٠٠٠١٨٦٢٢٥٨٠٠
  ساره السید على حسانین احمد١٠٠٠١٨٧٣٠٣٨٠١
  ساره السید محمود السید مدكور١٠٠٠١٨٦١٨٩٨٠٢
  ساره حسانین محمد حسانین١٠٠٠١٨٧٨٤٣٨٠٣
  ساره خالد ابراھیم على خلیفة١٠٠٠١٨٦١٩٠٨٠٤
  ساره خالد سعید محمد عبد الفتاح١٠٠٠١٨٧٠٤٣٨٠٥
  ساره خالد صالح عبد الحلیم متولي١٠٠٠١٨٧١٧٣٨٠٦
  ساره خیرى عبد السمیع فرج حسانین١٠٠٠١٨٦٤٢٩٨٠٧
  ساره سالم سالم سالم عوف١٠٠٠١٨٦٤٢١٨٠٨
  ساره سامى احمد العوضى البیومي١٠٠٠١٨٦٧٠٤٨٠٩
  ساره شریف عبد اللطیف ابراھیم١٠٠٠١٨٧٨١٤٨١٠
  ساره عادل محمد بدر منصور١٠٠٠١٨٧١٧٤٨١١

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٨١٢الي رقم  ٨٥٤

( لجنھ ٧ ) 
المكان: غرفة رقم ( ٥١٦) الدور

الرابع علوى (قسم الدراسات
االجتماعیة)

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  ساره عبد السالم عبد هللا حافظ عبد العزیز١٠٠٠١٨٦١٦٣٨١٢
  ساره عثمان المتولى محمد طھ١٠٠٠١٨٦٤٣٠٨١٣
  ساره عید العزیزى رمضان١٠٠٠١٨٧٠١٩٨١٤
  ساره كرم محروس محمد السعید١٠٠٠١٨٦٧٣٦٨١٥
  ساره ماھر محمود تقى الدین١٠٠٠١٨٧٤٥٨٨١٦
  ساره محمد ابو الكمال عبد الرازق عرابي١٠٠٠١٨٦١٩١٨١٧
  ساره محمد زكریا عبد الغني١٠٠٠١٨٦١٩٢٨١٨
  ساره محمد محمد شحاتھ عبده١٠٠٠١٨٧٧١٢٨١٩
  ساره محمد وھبھ مصطفى وھبھ١٠٠٠١٨٦٥٩٨٨٢٠
  ساره محى الدین سعد ابراھیم عدس١٠٠٠١٨٦٠١٩٨٢١
  ساره مصطفى حامد ابراھیم١٠٠٠١٨٦٣٨٩٨٢٢
  ساره ھانى عبد العال سعید١٠٠٠١٨٧٥٢٠٨٢٣
  سالى السید ربیع السید١٠٠٠١٨٧٣٨٧٨٢٤
  سالى كمال كمال النجار١٠٠٠١٨٦٣٢٢٨٢٥
  سالى محمد محمد الطیبى محمد١٠٠٠١٨٦٧٦٤٨٢٦
  سامح محمود محمد الملط١٠٠٠١٨٦١٤٩٨٢٧
  سامى السعید سامى السعید البسیونى١٠٠٠١٨٧٠٣٧٨٢٨
  سامیھ احمد محمد ابراھیم حسنین١٠٠٠١٨٦٢٢٦٨٢٩
  سامیھ حمدى حمزه سید احمد١٠٠٠١٨٦٥٧٦٨٣٠
  سجود احمد السید السید السخیلى١٠٠٠١٨٦٨٨٥٨٣١
  سحر جمال سعد موسى محمد١٠٠٠١٨٧٣٣٣٨٣٢
  سحر شكرى احمد السید محمد١٠٠٠١٨٦٢٤٧٨٣٣
  سحر فتحى حامد سالم محمد سالم١٠٠٠١٨٦٣٩٠٨٣٤
  سعاد اسامھ عبد العزیز عبد الوھاب١٠٠٠١٨٦٦٨٦٨٣٥
  سعاد السید زیدان عطوه سلومھ١٠٠٠١٨٦٧٥٧٨٣٦
  سعاد حسین محمد حسین المتولى١٠٠٠١٨٦٤٣١٨٣٧
  سلسبیل شحاتھ ابراھیم محمد على١٠٠٠١٨٧٣١٠٨٣٨
  سلمى احمد عبد الحمید یوسف عید١٠٠٠١٨٧٣٧٠٨٣٩
  سلمى احمد محمد عبد الرحیم١٠٠٠١٨٧٣٤٤٨٤٠
  سلمى السعید ابراھیم محمود موسى١٠٠٠١٨٧٥٩٣٨٤١
  سلمى السید حامد احمد محمد صقر١٠٠٠١٨٧٤٣١٨٤٢
  سلمى السید عبد العزیز محمود بدر١٠٠٠١٨٦٩١٢٨٤٣
  سلمى السید محمد حسن الھروجى١٠٠٠١٨٧٦٤٥٨٤٤
  سلمى رضا محمود حسن الخیارى١٠٠٠١٨٧١٥١٨٤٥
  سلمى صفوت بدیع محمد ابودیب١٠٠٠١٨٧٣٢٩٨٤٦
  سلمى طھ على محمد سلطان١٠٠٠١٨٧٧٥٩٨٤٧
  سلمى عادل السباعى محمد سعید١٠٠٠١٨٧٧٣٠٨٤٨
  سلمى عبد هللا فؤاد سید عبد هللا١٠٠٠١٨٧٠٢٠٨٤٩
  سلمى عرفات ابراھیم حسین١٠٠٠١٨٦١٩٩٨٥٠
  سلمى عطوه بدر الدین المغازى١٠٠٠١٨٧٣٠٤٨٥١
  سلمى عوض رمضان جمعھ عوض حسین١٠٠٠١٨٦٣٩١٨٥٢
  سلمى مجدى حافظ محمد على جبر١٠٠٠١٨٦٦١٧٨٥٣
  سلمى محمد عبد الحلیم محمد السقا١٠٠٠١٨٦٠٥٢٨٥٤
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  سلمى محمود السید احمد السید النجار١٠٠٠١٨٦٨٩٣٨٥٥
  سلوى محمد محمد حافظ على١٠٠٠١٨٧٢٢٦٨٥٦
  سلیمان نبیل سلیمان عبد العزیزالحفناوى١٠٠٠١٨٧٧٨٤٨٥٧
  سما ھیثم حسن الشربینى سرحان١٠٠٠١٨٧١٧٥٨٥٨
  سما وجدى عبد الرازق ھاشم العیسوى١٠٠٠١٨٧١٠٧٨٥٩
  سماء بھاء الدین محمد ابراھیم الشربینى١٠٠٠١٨٧٤٧٠٨٦٠
  سماء جمال صابر عبد اللطیف ابوطالب١٠٠٠١٨٦٤٨٥٨٦١
  سماء صبرى ابراھیم الدسوقى البیومى حالویھ١٠٠٠١٨٧٦٣٢٨٦٢
  سماء ضیاء محمد یوسف عمر١٠٠٠١٨٧٣٦٦٨٦٣
  سماء محمد احمد محمد على١٠٠٠١٨٦٠٣٤٨٦٤
  سماح احمد محمد الشربینى١٠٠٠١٨٧٠٣٠٨٦٥
  سماح حسن حامد على عبد ربھ١٠٠٠١٨٧٣٤٥٨٦٦
  سماح خالد العوضى محمد السید١٠٠٠١٨٦٠٨٦٨٦٧
  سماح شعبان عنتر امین احمد١٠٠٠١٨٧٣٩٨٨٦٨
  سماح عبد الفتاح عبد الرحمن ابو العنین١٠٠٠١٨٧٢٣٨٨٦٩
  سماح عز صالح عبد العال١٠٠٠١٨٧٣٢١٨٧٠
  سماح محمد عثمان عبد اللطیف ابراھیم١٠٠٠١٨٦٤٢٥٨٧١
  سمر احمد عبد الفتاح شحاتھ١٠٠٠١٨٧٠٥٤٨٧٢
  سمر سمیر فتحى عبد الحمید١٠٠٠١٨٧٤٨١٨٧٣
  سمر طارق منیر محمد یوسف١٠٠٠١٨٦٨٧٥٨٧٤
  سمر عبد الرازق عبد هللا السید عبید١٠٠٠١٨٧٢٧٥٨٧٥
  سمر عالء الدین النبوى غانم١٠٠٠١٨٦١٤٤٨٧٦
  سمر عالء على الدرینى الشھاوى١٠٠٠١٨٧٦١٣٨٧٧
  سمر محمد الدسوقى السید البھنسى١٠٠٠١٨٦٨٠١٨٧٨
  سمیحھ شریف على احمد عبد الرازق١٠٠٠١٨٦٠٥٣٨٧٩
  سمیحھ على معاذ على زیاده١٠٠٠١٨٧٦٧٢٨٨٠
  سمیحھ مختار احمد بدیر احمد١٠٠٠١٨٧٢٦٣٨٨١
  سمیره السعید احمد صبحى١٠٠٠١٨٦٥٩٩٨٨٢
  سمیھ رفعت فتوح المتولى مروان١٠٠٠١٨٧٣٢٠٨٨٣
  سمیھ زكى السید حسنى زكى محمد عبد الرحمن١٠٠٠١٨٧٣٤٦٨٨٤
  سمیھ عصام احمد احمد اللبان١٠٠٠١٨٦٦١٤٨٨٥
  سمیھ محمد احمد محمد سویلم١٠٠٠١٨٦٨٧٤٨٨٦
  سمیھ محمد رمضان عبد المنعم النجار١٠٠٠١٨٦٣٩٢٨٨٧
  سمیھ مصطفى السید عبد العزیز فوده١٠٠٠١٨٦١٧٤٨٨٨
  سناء عبد العلیم محمد البیومى خطاب١٠٠٠١٨٧٦٠٢٨٨٩
  سھیر محمد السید جاد الرومى١٠٠٠١٨٧٥٣٢٨٩٠
  سھیلھ ابراھیم السید احمد محمد محمد١٠٠٠١٨٦٥٢١٨٩١
  سھیلھ احمد ابو المحاسن احمد حجازى١٠٠٠١٨٦٥٤١٨٩٢
  سھیلھ اسامھ المحمدى ابراھیم البدراوى١٠٠٠١٨٦٧٩٩٨٩٣
  سھیلھ ایھاب الدكرورى السید١٠٠٠١٨٦٢٤٨٨٩٤
  سھیلھ جابر السعید محمود البیومى١٠٠٠١٨٦٠٨٧٨٩٥
  سھیلھ حلیم السید ابراھیم قردش١٠٠٠١٨٦٩٧٤٨٩٦
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رقم الطالب
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األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  سھیلھ رضا وھبھ عنبر الحبشى١٠٠٠١٨٧٦٤٦٨٩٧
  سھیلھ صالح عثمان عبد العال السید١٠٠٠١٨٦٦٩٢٨٩٨
  سھیلھ على حسن المرسى رضوان١٠٠٠١٨٧٠٦٤٨٩٩
  سھیلھ محمد محمد حسن العجمى١٠٠٠١٨٦٤٠٧٩٠٠
  سھیلھ مصطفى عبد الھادى الشربینى ابراھیم١٠٠٠١٨٦٧٧٤٩٠١
  سیف االسالم یاسر السید محمد السید جاد١٠٠٠١٨٦١٠١٩٠٢
  سیف مدحت فضل محمد حلمى ابراھیم١٠٠٠١٨٧٥١٩٩٠٣
  شادیھ سعد محمد موسى عبد العال١٠٠٠١٨٧٤٧١٩٠٤
  شحاتھ عادل خلیفة على١٠٠٠١٨٦٨٠٥٩٠٥
  شروق ابوزید المتولى محمد المتولى١٠٠٠١٨٧٢٠١٩٠٦
  شروق احمد زین العابدین احمد١٠٠٠١٨٦١١٤٩٠٧
  شروق اشرف احمد توفیق١٠٠٠١٨٦٨٦٦٩٠٨
  شروق اشرف عامر مصیلحى ابراھیم١٠٠٠١٨٧٢٠٤٩٠٩
  شروق اشرف محمد احمد متولى١٠٠٠١٨٧٦٩٥٩١٠
  شروق ایھاب احمد محمد رشاد الحسیني١٠٠٠١٨٦١٩٣٩١١
  شروق جمال عبد اللطیف احمد١٠٠٠١٨٧٤٥٢٩١٢
  شروق حسام عبد هللا العفیفى١٠٠٠١٨٦١٤٥٩١٣
  شروق رفعت لطفى راجح على١٠٠٠١٨٧٣٣٢٩١٤
  شروق رمضان السید عبد الھادى الشنیطي١٠٠٠١٨٦٧١٤٩١٥
  شروق عبد المطلب محمد عبد المطلب١٠٠٠١٨٦٠٢٧٩١٦
  شروق عزت شعبان على ھالل١٠٠٠١٨٦١٨١٩١٧
  شروق فوزى محمد المرغنى١٠٠٠١٨٦٥٤٢٩١٨
  شروق محمد بدران عوض السروى١٠٠٠١٨٦٧٧٧٩١٩
  شروق محمد عبد الحكیم حجازى عطوه١٠٠٠١٨٦١٠٥٩٢٠
  شروق محمد فتحى ابراھیم السحت١٠٠٠١٨٧٣٤٧٩٢١
  شروق محمد محمد عصر ابراھیم١٠٠٠١٨٧١٧٧٩٢٢
  شروق منیر فتحى محمد فوده١٠٠٠١٨٦٥٢٢٩٢٣
  شروق وائل فاروق محروس البلتاجى١٠٠٠١٨٧٦٩٦٩٢٤
  شروق یاسر عوض محمد الدرینى١٠٠٠١٨٦٧٢٦٩٢٥
  شریف رائد حافظ حسن بھرام١٠٠٠١٨٧٤٣٧٩٢٦
  شرین السعید احمد السعید جمعھ١٠٠٠١٨٧٢٢٧٩٢٧
  شمس اشرف محمد شمس الدین ابراھیم جلھوم١٠٠٠١٨٦٨١٤٩٢٨
  شمس حامد ابراھیم ابراھیم حسن١٠٠٠١٨٦٣٧٦٩٢٩
  شمس طاھر فرحات طھ١٠٠٠١٨٦٣١١٩٣٠
  شمس على عبد هللا على العربي١٠٠٠١٨٦٨٧٠٩٣١
  شمس محمود محمد احمد عرفات١٠٠٠١٨٦٤٨٦٩٣٢
  شمس نبیل محمود على محمد١٠٠٠١٨٧٢٧٧٩٣٣
  شھیناز رضا سلیمان على١٠٠٠١٨٦٧٢٨٩٣٤
  شیرین احمد محمد ربیع احمد البیومى١٠٠٠١٨٧٤٧٢٩٣٥
  شیرین حسن محمد حسن العراقي١٠٠٠١٨٧١٢٦٩٣٦
  شیماء اشرف سیف عبد العزیزالشویحى١٠٠٠١٨٧١٧٨٩٣٧
  شیماء السید محمد محمد١٠٠٠١٨٦٧٢٩٩٣٨
  شیماء حسین حسین على حسونھ١٠٠٠١٨٧٤٥٤٩٣٩
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  شیماء رضا احمد الغرباوى شحاتھ١٠٠٠١٨٧٠٢٢٩٤٠
  شیماء رضا عبد العزیز حسانین١٠٠٠١٨٧٠٧٣٩٤١
  شیماء رمضان عبد هللا سلمان على١٠٠٠١٨٦٩٤٠٩٤٢
  شیماء شعبان الحماقى محمد١٠٠٠١٨٧٣٠٥٩٤٣
  شیماء شوقى احمد سلیمان محمود١٠٠٠١٨٦٥٧٧٩٤٤
  شیماء طارق ابراھیم اسماعیل١٠٠٠١٨٧١٥٤٩٤٥
  شیماء عبد النعیم عثمان محمد البھوتى١٠٠٠١٨٧٠١٣٩٤٦
  شیماء عبده عبده محمد احمد عبد الال١٠٠٠١٨٦٠٥٩٩٤٧
  شیماء محمد راضى محمد ابو العطا١٠٠٠١٨٦٤٤٩٩٤٨
  شیماء محمد عطیھ ابراھیم١٠٠٠١٨٧٥٣١٩٤٩
  شیماء محمد فتحى ابو المعاطى١٠٠٠١٨٦٤٠٨٩٥٠
  شیماء محمود محمد المالح محمود ابراھیم١٠٠٠١٨٦٩٤١٩٥١
  شیماء مصطفى مجاھد محمد عبد هللا١٠٠٠١٨٦٨٨٦٩٥٢
  شیماء وائل ابراھیم محمود عبد هللا١٠٠٠١٨٧١٥٢٩٥٣
  صابرین جمعھ فاروق السید ابراھیم١٠٠٠١٨٦٢٤٩٩٥٤
  صابرین خالد المتولى السید الزھیري١٠٠٠١٨٦١٦٦٩٥٥
  صافى مجدى فرید ابراھیم ابو المجد١٠٠٠١٨٧١٥٣٩٥٦
  صباح السید محمد السایح١٠٠٠١٨٦٨٤١٩٥٧
  صبحیھ على اسماعیل على عبلھ١٠٠٠١٨٦٧٨٤٩٥٨
  صفا احمد خیرى السید سالم١٠٠٠١٨٧٨٥٨٩٥٩
  صفا حبیب محمد عبد الھادى بركات١٠٠٠١٨٧٧٢٥٩٦٠
  صفا محمد محمد الجرایحى حامد الباز١٠٠٠١٨٧٤٨٢٩٦١
  صفاء شفیق محمد عبد الحمید الوصیف١٠٠٠١٨٦٢٨٥٩٦٢
  صفاء محمد السید عبد الفتاح محمد شھاب الدین١٠٠٠١٨٧٥٨٣٩٦٣
  صفوه احمد عبد المنعم عبد الحمید١٠٠٠١٨٦١١٧٩٦٤
  صفیھ الشافعى بدیر محمود زیدان١٠٠٠١٨٧٦٧١٩٦٥
  ضحى السید عطیھ عطیة خالد١٠٠٠١٨٧٧٢٦٩٦٦
  ضحى السید محمد محمد التوابتى١٠٠٠١٨٦٩٦٥٩٦٧
  ضحى محمد فرید احمد عزام١٠٠٠١٨٦٤٣٢٩٦٨
  طارق مسعد عبد النبى محمود الجیار١٠٠٠١٨٦٥٦٨٩٦٩
  عائشھ غالى عبد الرؤف احمد شعبان١٠٠٠١٨٦٦٤٢٩٧٠
  عادل السعید ابراھیم السعید١٠٠٠١٨٦٤٠٥٩٧١
  عایده احمد محمد نصر صالح١٠٠٠١٨٧٠٠٢٩٧٢
  عایده حسن محمد حسن سید احمد الحارون١٠٠٠١٨٧٧٦٥٩٧٣
  عبد الباسط جھاد احمد محمد الشربیني١٠٠٠١٨٧٣٧٨٩٧٤
  عبد الحلیم ابراھیم عبد الوھاب ابراھیم نوفل١٠٠٠١٨٧٧٨٦٩٧٥
  عبد الحمید جعفر عبد الحمید احمد السید١٠٠٠١٨٦٢٩٨٩٧٦
  عبد الرحمن ابراھیم السید السید البلتاجى١٠٠٠١٨٧٢٤٨٩٧٧
  عبد الرحمن ابراھیم عمران احمد ابو العمران الصعیدى١٠٠٠١٨٦٦٩٣٩٧٨
  عبد الرحمن احمد طھ حسن سلیمان١٠٠٠١٨٦٣٣٤٩٧٩
  عبد الرحمن احمد عبد الخالق محمد متولي١٠٠٠١٨٦٨٥٨٩٨٠
  عبد الرحمن اشرف محمد حجازي١٠٠٠١٨٧٧٦٨٩٨١
  عبد الرحمن السید بدوى السید١٠٠٠١٨٦٢٣٥٩٨٢

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٩٨٣الي رقم  ١٠٢٤

( لجنھ ٨ ) 
المكان: غرفة رقم (٣٥١) الدور

الثانى علوى

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  عبد الرحمن سامى محمد امین الرفاعى١٠٠٠١٨٦٠١٣٩٨٣
  عبد الرحمن عابد رزق عباس العزازى١٠٠٠١٨٦٩٦٠٩٨٤
  عبد الرحمن عبده محمود عبده ابراھیم١٠٠٠١٨٧٠٣٨٩٨٥
  عبد الرحمن عماد ذكى الغریب ابو االسعاد١٠٠٠١٨٦٨١٥٩٨٦
  عبد الرحمن عماد محمد احمد الدمراني١٠٠٠١٨٧٧٣٣٩٨٧
  عبد الرحمن فتحى عبد الرحمن ابو العنین١٠٠٠١٨٦٢٣٦٩٨٨
  عبد الرحمن كمال محمد حسن میدان١٠٠٠١٨٦٩٦٢٩٨٩
  عبد الرحمن لطفى ابو المعاطى ابو المعاطى الحدیدى١٠٠٠١٨٧٨١٨٩٩٠
  عبد الرحمن مجدى عبد الوھاب الخزامى١٠٠٠١٨٧٠٢١٩٩١
  عبد الرحمن محمد ابو الفتوح محمد الشربینى١٠٠٠١٨٦١٦٩٩٩٢
  عبد الرحمن محمد السید على العیوطى١٠٠٠١٨٦٢٠٤٩٩٣
  عبد الرحمن محمد رمضان رزق عبد الھادى١٠٠٠١٨٦٣٠٤٩٩٤
  عبد الرحمن محمد عبد المطلب كامل راشد١٠٠٠١٨٧٠٣٩٩٩٥
  عبد الرحمن نبیل عبد السالم مصطفى كشك١٠٠٠١٨٦٣٣٥٩٩٦
  عبد الرحمن نبیل ماھر على عویضھ١٠٠٠١٨٧٢٨٤٩٩٧
  عبد الرحمن نصر حسن محمود احمد عبد الحلیم١٠٠٠١٨٧٧٦٩٩٩٨
  عبد الرحمن یاسر عوض عوض زرزورة١٠٠٠١٨٧١١٦٩٩٩
  عبد الشكور السید عبد الشكور محمد عبد ربھ١٠٠٠١٨٧٦٢٣١٠٠٠
  عبد هللا احمد محمود احمد قطر١٠٠٠١٨٧٨٢٢١٠٠١
  عبد هللا سامح عبد هللا السید ابراھیم االسطى١٠٠٠١٨٧٤٣٨١٠٠٢
  عبد هللا صالح السید ابراھیم١٠٠٠١٨٦٨٦٠١٠٠٣
  عبد هللا عماد الحسینى الحسینى احمد١٠٠٠١٨٧٦١٧١٠٠٤
  عبد هللا محمد المرسى شلبى اسماعیل١٠٠٠١٨٦٩٢٧١٠٠٥
  عبد هللا محمد عبد الرؤف عبده١٠٠٠١٨٦٥٥٤١٠٠٦
  عبیر العربى السید عبده رمضان١٠٠٠١٨٦٨٨٧١٠٠٧
  عبیر حلمى محمود محمد بصیلة١٠٠٠١٨٧٨٣٠١٠٠٨
  عبیر محمد مصطفى محمد بیرم١٠٠٠١٨٦٨٨٨١٠٠٩
  عبیر یاسر حسن حسن بركات١٠٠٠١٨٦٨٨٩١٠١٠
  عثمان صدیق عبد الحى السید عثمان١٠٠٠١٨٦٦٦٥١٠١١
  عربى الحسنین الحسنین ابو الدھب١٠٠٠١٨٦٨١٧١٠١٢
  عزه احمد ابراھیم السید المتولي١٠٠٠١٨٦٩٨٢١٠١٣
  عزه صالح مصطفى الباز١٠٠٠١٨٦٩٧٦١٠١٤
  عزیزه محمود فاروق حسن ابراھیم١٠٠٠١٨٧٢٧٦١٠١٥
  عزیزه ولید حسن احمد١٠٠٠١٨٦٤٥١١٠١٦
  عصام محمد حسن عبد هللا حسن١٠٠٠١٨٧٤٦٠١٠١٧
  عطیات سامح فاروق طلب ابراھیم١٠٠٠١٨٦٦٧٥١٠١٨
  عفاف ابو المعاطى ابو المعاطى سالم الشال١٠٠٠١٨٧٤٨٣١٠١٩
  عفاف حسن السید لطفى عبده١٠٠٠١٨٦٣٥٢١٠٢٠
  عفاف مصطفى على مصطفى نافع١٠٠٠١٨٦٤٢٦١٠٢١
  عال ابراھیم عید ابراھیم شعبان١٠٠٠١٨٦٤٣٣١٠٢٢
  عال السعید السعید المتولى السقا١٠٠٠١٨٦٠٩٨١٠٢٣
  عال خالد محمد رزق رزق١٠٠٠١٨٦٣٠٠١٠٢٤

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ١٠٢٥الي رقم  ١٠٦٧

( لجنھ ٩ ) 
المكان: غـرفة رقم (٣٦٠) الدور
الثانى علوى (الجناح األوسط)

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  عال عبد العزیز على عبد الحلیم١٠٠٠١٨٧٥٤٦١٠٢٥
  عالء نسیم محمد االدھم احمد ابو جنة١٠٠٠١٨٦٢٨٢١٠٢٦
  على اشرف عبد هللا عطوه السید١٠٠٠١٨٦٦٤٩١٠٢٧
  على السعید محمود السعید١٠٠٠١٨٦٦٢٤١٠٢٨
  على السید على احمد على االمام١٠٠٠١٨٦٦٧١١٠٢٩
  على سعید سعد عبده النجار١٠٠٠١٨٦١٣٤١٠٣٠
  على عبد الفتاح السید على یوسف١٠٠٠١٨٧٥٧٨١٠٣١
  على محمد على عبد اللطیف السید١٠٠٠١٨٦٣٧٧١٠٣٢
  على محمد على محمد١٠٠٠١٨٧٠٩٩١٠٣٣
  على محمود السید محمود عبد المجید١٠٠٠١٨٧٢٨٥١٠٣٤
  على محمود عبد اللطیف عتمان١٠٠٠١٨٦٤٥٠١٠٣٥
  على ھشام على عبد العظیم السید خلیفھ١٠٠٠١٨٧١٧٦١٠٣٦
  علیاء احمد محمد شحاتھ الشربینى١٠٠٠١٨٦٤٧٦١٠٣٧
  علیاء اسعد عبد السالم محمد جابر١٠٠٠١٨٧٣٧٣١٠٣٨
  علیاء السید عبد الرؤف مشرف١٠٠٠١٨٦٧٠٦١٠٣٩
  علیاء منصور ابراھیم السید١٠٠٠١٨٦٠٧١١٠٤٠
  علیھ حماده عبد الخالق سالم على١٠٠٠١٨٧٢٢٨١٠٤١
  عمار محمد عوض هللا العوضى جاد هللا١٠٠٠١٨٧٦٥٦١٠٤٢
  عمار ھاشم معاطى احمد عطا سالم١٠٠٠١٨٧٥١٧١٠٤٣
  عمر احمد فتحى متولى عوض١٠٠٠١٨٧٢٨٦١٠٤٤
  عمر اسامھ شعبان عبد العزیز الھنداوي١٠٠٠١٨٧٧٧٥١٠٤٥
  عمر سعد سلمى على طالب١٠٠٠١٨٧٣٧٩١٠٤٦
  عمر عبد الخالق عمر عبد العزیز السید١٠٠٠١٨٦٦٦٠١٠٤٧
  عمر عبد العزیز على الششتاوى١٠٠٠١٨٧٧٨٥١٠٤٨
  عمر محمد الصدیق السید ابراھیم١٠٠٠١٨٧٦١٨١٠٤٩
  عمر محمد رزق سالم على١٠٠٠١٨٦٤٦١١٠٥٠
  عمر محمد عبد الغنى الصاوى الشناوى١٠٠٠١٨٧٠٤٠١٠٥١
  عمر محمد عبد الوھاب عبد العال١٠٠٠١٨٦١٢٧١٠٥٢
  عمر ھانى عبد ربھ احمد الكومى١٠٠٠١٨٧٢٠٩١٠٥٣
  عمرو حازم حجاج محمد الدسوقى١٠٠٠١٨٧٢٩٠١٠٥٤
  عمرو خالد لطفى الزكى ابراھیم١٠٠٠١٨٧٧٨٨١٠٥٥
  عمرو عبد السالم عبد السالم على الخمیسى١٠٠٠١٨٧٠١٦١٠٥٦
  عمرو ماجد احمد احمد ابو العمران١٠٠٠١٨٧٢١١١٠٥٧
  عمرو محمد الداودى عبد العزیزعویضة١٠٠٠١٨٦٩٦٣١٠٥٨
  عمرو محمد لطفى السید رمضان١٠٠٠١٨٦٣٤١١٠٥٩
  عمرو محمد محمد جادو مصطفى١٠٠٠١٨٧٣٠٩١٠٦٠
  عمرو محمد محمد یوسف علي١٠٠٠١٨٧١١٧١٠٦١
  عمرو محمود عبد الرازق محمود عبد الحمید١٠٠٠١٨٧٥٣٣١٠٦٢
  عوض السید احمد عوض عقل١٠٠٠١٨٧٢٥٢١٠٦٣
  غاده ابو الخیر عزت عبد الھادى محمد نمنم١٠٠٠١٨٦٩٢٥١٠٦٤
  غاده رجب صدقى السید الجندى١٠٠٠١٨٧٥٠١١٠٦٥
  غاده شاكر التھامى فرج على١٠٠٠١٨٦٨٢٨١٠٦٦
  غاده صالح عاطف على الحسیني١٠٠٠١٨٦٦٠٢١٠٦٧

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ١٠٦٨الي رقم  ١١١٠

( لجنھ ٩ ) 
المكان: غـرفة رقم (٣٦٠) الدور
الثانى علوى (الجناح األوسط)

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  غاده عبد السالم حموده عبد السالم١٠٠٠١٨٧٤٢٢١٠٦٨
  غاده ممدوح حمدى عطوه اسماعیل١٠٠٠١٨٧٧٣١١٠٦٩
  غاده ناصر السید ابو الفتوح الدسوقى١٠٠٠١٨٦٨٦٧١٠٧٠
  غصون صبرى عبد العزیز ابراھیم غازى١٠٠٠١٨٦٩٢٠١٠٧١
  فؤاد محمد فؤاد رفاعى١٠٠٠١٨٧٢٤٩١٠٧٢
  فاتن احمد محمد عبد الخالق زید١٠٠٠١٨٧٦٧٦١٠٧٣
  فاتن احمد یوسف ابراھیم یوسف غانم١٠٠٠١٨٦٠٢٩١٠٧٤
  فاتن السعید غالى عبد المعطى١٠٠٠١٨٦٥٧٨١٠٧٥
  فاتن حسین ابراھیم زكى علي١٠٠٠١٨٧٠٠٣١٠٧٦
  فاتن عرفھ محمد ابراھیم محمد١٠٠٠١٨٧٦٠٣١٠٧٧
  فاتن یاسر محمود محمد السید١٠٠٠١٨٦٢٢٩١٠٧٨
  فادیھ ممتاز عبد الحمید السید جبریل١٠٠٠١٨٧٧١٧١٠٧٩
  فارس خالد عبد المقصود عبد المقصود حسن١٠٠٠١٨٦٣٩٩١٠٨٠
  فارس محمد محمد عبد هللا مراد١٠٠٠١٨٧٠٤٤١٠٨١
  فاروق عز العرب فاروق عبد الرزاق محمد١٠٠٠١٨٦٣١٤١٠٨٢
  فاروق ناصر فاروق الشربینى عیطھ١٠٠٠١٨٧٦٦٢١٠٨٣
  فاطمھ احمد حامد جاد الحق جالل١٠٠٠١٨٦٣٥٣١٠٨٤
  فاطمھ الزھراء اشرف احمد احمد احمد١٠٠٠١٨٦٤٦٥١٠٨٥
  فاطمھ الزھراء اشرف احمد محمد عبد هللا١٠٠٠١٨٦٩٩٨١٠٨٦
  فاطمھ الزھراء حسان محمد محمد جادو١٠٠٠١٨٦٤٧٧١٠٨٧
  فاطمھ الزھراء رضا محمد على ابوربع١٠٠٠١٨٧٠٠٠١٠٨٨
  فاطمھ الزھراء على شدید على الدلھماوى١٠٠٠١٨٦١٤٦١٠٨٩
  فاطمھ الزھراء محمود محمد محمود خلیل١٠٠٠١٨٧٣٤٨١٠٩٠
  فاطمھ السید ابراھیم عبده ابو بیھ١٠٠٠١٨٦٧٠٧١٠٩١
  فاطمھ السید المتولى ابراھیم١٠٠٠١٨٦٠٦٧١٠٩٢
  فاطمھ المرسى محمد المرسى المرسى حزین١٠٠٠١٨٧٣٩٣١٠٩٣
  فاطمھ انور السید محمد ابو الحمایل١٠٠٠١٨٦٢٥١١٠٩٤
  فاطمھ جمال رضا عبد الرحمن علیوة١٠٠٠١٨٦٧٠٨١٠٩٥
  فاطمھ رجب عبد العال حسن محمود١٠٠٠١٨٧٥٢٧١٠٩٦
  فاطمھ طارق محمد الجمیل ابراھیم١٠٠٠١٨٦٢٦٠١٠٩٧
  فاطمھ طارق مسعد درویش الجمل١٠٠٠١٨٦٣٩٣١٠٩٨
  فاطمھ عاطف رجب محمد رخیة١٠٠٠١٨٦٧٣٧١٠٩٩
  فاطمھ عبد الصمد احمد مدنى١٠٠٠١٨٧٦٤٧١١٠٠
  فاطمھ عالء عبد القادر محمد على١٠٠٠١٨٧٦٤٨١١٠١
  فاطمھ على احمد على شلبي١٠٠٠١٨٧٠٠٤١١٠٢
  فاطمھ على الغریب مصطفى رفاعى١٠٠٠١٨٦٩٧٥١١٠٣
  فاطمھ على محمد عطوة على١٠٠٠١٨٧٢٧٨١١٠٤
  فاطمھ ماجد ابوسمره عبد الرؤف النجار١٠٠٠١٨٧٦٨٧١١٠٥
  فاطمھ محب محمد احمد الحجلة١٠٠٠١٨٧١٢٧١١٠٦
  فاطمھ محمد ابو الفتوح موسى١٠٠٠١٨٧٤٢٤١١٠٧
  فاطمھ محمد العربى احمد احمد رمیح١٠٠٠١٨٦١٣٠١١٠٨
  فاطمھ محمد حسن الدسوقى رمضان١٠٠٠١٨٦١٢٨١١٠٩
  فاطمھ محمد طھ محمد زغروت١٠٠٠١٨٦١٩٥١١١٠
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  فاطمھ محمد محمد محمد الحنبلى١٠٠٠١٨٦٥١٦١١١١
  فاطمھ مصطفى احمد محمود١٠٠٠١٨٦٠٣٠١١١٢
  فتحى عماد فتحى محمد السویفى١٠٠٠١٨٦٦٧٢١١١٣
  فتحى محمد فتحى محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٧٥٤١١١١٤
  فداء الدین محمود الدمرداش سماحھ١٠٠٠١٨٦٤٦٧١١١٥
  فرح حسن محمد حسن شروده١٠٠٠١٨٧١٦٣١١١٦
  فریال السید صبحى على محمود١٠٠٠١٨٦١١٥١١١٧
  فل محمد رفعت محمد السعید سلیمان١٠٠٠١٨٧٠٨٧١١١٨
  فوزى سلیمان فوزى سلیمان عبد الرازق١٠٠٠١٨٦٤١٧١١١٩
  فوزى محمود فوزى احمد١٠٠٠١٨٦٥٦٢١١٢٠
  فوزیھ حمدى اسماعیل السید كوھیة١٠٠٠١٨٧٣٨٥١١٢١
  فوزیھ عبد الحمید فؤاد عبد الحمید السید١٠٠٠١٨٧٥٥٥١١٢٢
  فیفیان جورج بسخرون مینا١٠٠٠١٨٦٩٥٩١١٢٣
  كریم احمد عبد الھادى سعید١٠٠٠١٨٦٦٨٣١١٢٤
  كریم احمد عید الدسوقى حسانین١٠٠٠١٨٦٤٧٢١١٢٥
  كریم اشرف الدسوقى سالمھ١٠٠٠١٨٧٧٨٩١١٢٦
  كریم سید خضر محمد حسن١٠٠٠١٨٦٨٢١١١٢٧
  كریم عالء محمود عبد المقصود والى١٠٠٠١٨٦٧٦٣١١٢٨
  كریم عماد الدین ابراھیم االباصیرى١٠٠٠١٨٦٢٩٢١١٢٩
  كریم محمد متولى محمد١٠٠٠١٨٦٢١٦١١٣٠
  كریمھ مسعود ابراھیم ابراھیم محمد الطنطاوى١٠٠٠١٨٧٣٤٩١١٣١
  كمال محمود كمال محمد١٠٠٠١٨٧١١٠١١٣٢
  لبنى السید السید السید البیھ١٠٠٠١٨٦٩٢٦١١٣٣
  لبنى صبرى على السید ابو العنین١٠٠٠١٨٦٩١٣١١٣٤
  لبیب سامح محمد السعید یونس١٠٠٠١٨٦٣٤٨١١٣٥
  لطفى رضا لطفى سالم١٠٠٠١٨٦٤٥٣١١٣٦
  لطفى كمال لطفى على ابراھیم١٠٠٠١٨٦٣٠٦١١٣٧
  لطفى محمد الششتاوى محمد غراب١٠٠٠١٨٦٠٦٠١١٣٨
  لقاء رجب زكى رمضان حماده١٠٠٠١٨٧٣٠٦١١٣٩
  لمیاء اشرف عطیھ غنیم١٠٠٠١٨٦٣١٧١١٤٠
  لمیس ابراھیم رضوان عبد الخالق١٠٠٠١٨٧٢٢٩١١٤١
  لمیس حامد محمد محمد البدرى١٠٠٠١٨٧٥١٨١١٤٢
  لیالن العربى منصور الدمرداش١٠٠٠١٨٧٧٤٦١١٤٣
  لیلى اسامھ لطفى الشوربجى احمد١٠٠٠١٨٦٠٠٦١١٤٤
  لیلى العدل یوسف قدره١٠٠٠١٨٦٥٥٨١١٤٥
  لیلى فتحى احمد عرفات جاللھ١٠٠٠١٨٧٣٨٦١١٤٦
  لیلى مسعد السید عبد اللطیف١٠٠٠١٨٦٠٦٢١١٤٧
  لیندا محمد عبد العظیم السید عنبر١٠٠٠١٨٦٤٠٩١١٤٨
  ماجده احمد عبد العزیز محمد١٠٠٠١٨٧٥٥١١١٤٩
  مارى سمیر سامى زكي١٠٠٠١٨٦٩٥٢١١٥٠
  مارینا ایمن فؤاد صبحى جرجس١٠٠٠١٨٦٩٥٦١١٥١
  مازن محمود محمد رمضان على١٠٠٠١٨٧٧٩٠١١٥٢
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  مازن نبیل على شریف الشحات١٠٠٠١٨٦٨٢٢١١٥٣
  متولى احمد متولى متولى زینھ١٠٠٠١٨٦٠٧٤١١٥٤
  متولى سیف متولى عبد الغفار الكرداوى١٠٠٠١٨٦٢٠٧١١٥٥
  محمد ابراھیم ابو بكر العیسوى١٠٠٠١٨٦٧٩٥١١٥٦
  محمد ابراھیم السید محمد١٠٠٠١٨٦٢٧٠١١٥٧
  محمد ابراھیم عبد المجید احمد سعفان١٠٠٠١٨٧٤٢٦١١٥٨
  محمد احمد السعید عبد الحى عبد الفتاح١٠٠٠١٨٧٢٥١١١٥٩
  محمد احمد السید العفیفى١٠٠٠١٨٦٤٦٢١١٦٠
  محمد احمد الوصیف السقا١٠٠٠١٨٦٧٨٧١١٦١
  محمد احمد حسن حسن عبد هللا١٠٠٠١٨٦٩٧٧١١٦٢
  محمد احمد صبرى البدوى١٠٠٠١٨٦٤١٦١١٦٣
  محمد احمد عبد المنعم الدرینى الصباغ١٠٠٠١٨٧٢١٢١١٦٤
  محمد احمد عبد الوھاب على١٠٠٠١٨٦٣٩٨١١٦٥
  محمد احمد عوض حسن عامر١٠٠٠١٨٧٣٦٥١١٦٦
  محمد احمد محمد ابراھیم البدوى١٠٠٠١٨٦٤٢٧١١٦٧
  محمد احمد محمد خفاجى١٠٠٠١٨٧٠٤١١١٦٨
  محمد احمد محمد مختار قمیحھ١٠٠٠١٨٧٨١٩١١٦٩
  محمد اسامھ منیر مصباح١٠٠٠١٨٧٥٥٣١١٧٠
  محمد اسامھ وفیق عطیة رمضان١٠٠٠١٨٦١٣٨١١٧١
  محمد اشرف صالح البھنسى على١٠٠٠١٨٦٤٥٤١١٧٢
  محمد اكرم احمد ابراھیم علم الدین١٠٠٠١٨٧٠٣٦١١٧٣
  محمد السعید محمود عبد الرازق العراقي١٠٠٠١٨٧١٠٨١١٧٤
  محمد السید زكریا متولى علي١٠٠٠١٨٦٦٤٨١١٧٥
  محمد السید عبد الحلیم حامد موسى١٠٠٠١٨٧١٩٠١١٧٦
  محمد السید عبد الحى فرحات عبد العزیز١٠٠٠١٨٧٠١٥١١٧٧
  محمد السید عبد الرحمن الدسوقى١٠٠٠١٨٧٧٦٠١١٧٨
  محمد السید عبد اللطیف جعفر١٠٠٠١٨٧٢١٣١١٧٩
  محمد السید عبد الھادى جمعھ على١٠٠٠١٨٦٤٠٠١١٨٠
  محمد السید فتوح محمود عبد النبى١٠٠٠١٨٦٧٠٠١١٨١
  محمد السید محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٦٦٣٢١١٨٢
  محمد السید محمد حافظ الشناوى١٠٠٠١٨٧٤٩٧١١٨٣
  محمد القاسمى احمد القاسمى١٠٠٠١٨٧٧٧١١١٨٤
  محمد ایمن محمد ابراھیم رضوان١٠٠٠١٨٦٨٢٧١١٨٥
  محمد ایمن محمد عالم مصطفى١٠٠٠١٨٦٣٢٧١١٨٦
  محمد ایمن محمد مصطفى محمد١٠٠٠١٨٦٦٦٦١١٨٧
  محمد ایھاب احمد على حامد ابو العز١٠٠٠١٨٦٣٢٣١١٨٨
  محمد ایھاب احمد مزھر١٠٠٠١٨٧٢٨٨١١٨٩
  محمد باسم عبد هللا محمد حسنین١٠٠٠١٨٧٢١٤١١٩٠
  محمد بلیغ حمدى احمد ابراھیم١٠٠٠١٨٦٣٢٤١١٩١
  محمد جمال محمود عثمان١٠٠٠١٨٧٧٧٢١١٩٢
  محمد جمعھ القطب المتولى حمزة١٠٠٠١٨٧٤٧٣١١٩٣
  محمد حامد محمد رمضان١٠٠٠١٨٦٨٢٩١١٩٤
  محمد حسن حسن على حسن١٠٠٠١٨٦٤٢٤١١٩٥
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  محمد حسن عاطف حسن١٠٠٠١٨٧٧٩١١١٩٦
  محمد حسن عثمان حسن شروده١٠٠٠١٨٦٠٤٤١١٩٧
  محمد حسن على محمد مرسى١٠٠٠١٨٧١٩١١١٩٨
  محمد حسنى عزت عبد الحمید السباك١٠٠٠١٨٧٧٦١١١٩٩
  محمد حسین محسن حسین السید محمد١٠٠٠١٨٦٦٩٤١٢٠٠
  محمد حسین محمد على شلیل١٠٠٠١٨٦٠٢٤١٢٠١
  محمد حمام على عبد العزیز سعده١٠٠٠١٨٦٩٦٤١٢٠٢
  محمد خالد الدسوقى عبد الحمید بیومى١٠٠٠١٨٧٢٤٣١٢٠٣
  محمد خیرى ماھر محمد الشامى١٠٠٠١٨٧٦١٩١٢٠٤
  محمد رؤوف عبد الصمد موسى شعبان١٠٠٠١٨٦٨٢٣١٢٠٥
  محمد راشد السید محمد السید حموده١٠٠٠١٨٧٤٣٩١٢٠٦
  محمد رزق محمد رزق١٠٠٠١٨٦٣٥١١٢٠٧
  محمد رضا فرج المتولى عوض١٠٠٠١٨٧٦٨٣١٢٠٨
  محمد رفعت الشحات محمد عوض١٠٠٠١٨٦٣٣٦١٢٠٩
  محمد رمضان محمد على خلیل١٠٠٠١٨٦٩٩٠١٢١٠
  محمد رمضان محمد عوض على١٠٠٠١٨٦٦٥٠١٢١١
  محمد سامح ابراھیم صدیق١٠٠٠١٨٦٨٠٢١٢١٢
  محمد سعد محمد سلیمان سلیمان١٠٠٠١٨٦٤٠١١٢١٣
  محمد سعفان عبد الجواد الرفاعي١٠٠٠١٨٧٠٦٧١٢١٤
  محمد سمیر الشحات محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٧١٠٩١٢١٥
  محمد شریف حلمى جبر١٠٠٠١٨٦٣٣٧١٢١٦
  محمد شعبان حسن ابو الخیر عوض١٠٠٠١٨٦٦١٢١٢١٧
  محمد شوقى العوضى ابراھیم موسى١٠٠٠١٨٧٠٧٩١٢١٨
  محمد صبرى محمد شوقى السعید اسماعیل١٠٠٠١٨٧٢٤٤١٢١٩
  محمد صبرى محمد محمود عیاد١٠٠٠١٨٦٩٨٧١٢٢٠
  محمد طعیمى عبد المطلب عبد الحلیم١٠٠٠١٨٦٢٧٦١٢٢١
  محمد عبد الحكیم حسین على البسیونى١٠٠٠١٨٧٠٩١١٢٢٢
  محمد عبد السالم قدرى عبد السالم١٠٠٠١٨٦٧٠٥١٢٢٣
  محمد عبد اللـھ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن١٠٠٠١٨٦٣١٠١٢٢٤
  محمد عبد الناصر المرشدى ابو الفتوح المرشدى١٠٠٠١٨٧٣٩٠١٢٢٥
  محمد عصام محمد محروس١٠٠٠١٨٦٤٥٥١٢٢٦
  محمد عالء المتولى المتولى ھیكل١٠٠٠١٨٦٤٨٣١٢٢٧
  محمد على رجب الباز محمد١٠٠٠١٨٧٧١٦١٢٢٨
  محمد على رشاد مصطفى حجازى١٠٠٠١٨٧٨٣١١٢٢٩
  محمد على فھمى على على رجب١٠٠٠١٨٦٩٣٨١٢٣٠
  محمد على محمد حافظ الھاللى١٠٠٠١٨٧٨٢١١٢٣١
  محمد عمادالدین العزازى السید١٠٠٠١٨٧٤١٣١٢٣٢
  محمد عمر معن حمیده الھنداوى١٠٠٠١٨٦٦٠٩١٢٣٣
  محمد عوض محمد القناوى حسن١٠٠٠١٨٦٨٣٠١٢٣٤
  محمد عید صابر الششتاوى١٠٠٠١٨٦٩٣٤١٢٣٥
  محمد عید محمد توفیق یوسف١٠٠٠١٨٧٠٤٥١٢٣٦
  محمد فاروق فاروق السید الكرداوي١٠٠٠١٨٧١١١١٢٣٧
  محمد فاضل على الزكى محمد١٠٠٠١٨٧١٨٨١٢٣٨

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ١٢٣٩الي رقم  ١٢٨٠

( لجنھ ١٠ ) 
المكان: غـرفة رقم (٣١٤) الدور
الثانى علوى (قسم علم النفس

التربوى)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  محمد فتحى صالح عبده التوابتى١٠٠٠١٨٦٩٧٠١٢٣٩
  محمد فوزى ابو بكر اداره الدسوقى١٠٠٠١٨٦٨٣٨١٢٤٠
  محمد قندیل عبد الفتاح حسن حبیب١٠٠٠١٨٦٦٦٧١٢٤١
  محمد ماجد زكریا طھ البیلى١٠٠٠١٨٧٥٥٨١٢٤٢
  محمد محسن محسوب عبد الھادى الھنداوى١٠٠٠١٨٧٢٤٥١٢٤٣
  محمد محسن محمد فرید طھ١٠٠٠١٨٧٤١٤١٢٤٤
  محمد محمد ابراھیم حسن عبدة١٠٠٠١٨٦٩٦٦١٢٤٥
  محمد محمد حسین محمد ربیع١٠٠٠١٨٦٠٤٥١٢٤٦
  محمد محمد رضا فتحى حامد١٠٠٠١٨٦٦٢٠١٢٤٧
  محمد محمد عبده عبد الحلیم البحراوى١٠٠٠١٨٦٧٠١١٢٤٨
  محمد محمد عوض على السید جمعھ١٠٠٠١٨٦٤٧٤١٢٤٩
  محمد محمد فتحى السید١٠٠٠١٨٦٦٨٢١٢٥٠
  محمد محمود ابراھیم الشافعى١٠٠٠١٨٧٠٠٧١٢٥١
  محمد محمود المتولى المتولى شھاب الدین١٠٠٠١٨٧٠٢٨١٢٥٢
  محمد محمود زكى محمود احمد١٠٠٠١٨٦٢٠٨١٢٥٣
  محمد محمود عید على١٠٠٠١٨٦٤٦٨١٢٥٤
  محمد مصباح عید شتا البیومى١٠٠٠١٨٦٤٨٧١٢٥٥
  محمد مصطفى السید مصطفى حسن١٠٠٠١٨٧٠٤٦١٢٥٦
  محمد مصطفى محمد عز الدین عبد الغنى١٠٠٠١٨٧٠٣٤١٢٥٧
  محمد مصطفى نصر الشحات شرف١٠٠٠١٨٦٣٣٢١٢٥٨
  محمد ممدوح محمد عبد العزیز ابو النور١٠٠٠١٨٦٧٠٢١٢٥٩
  محمد ناجى احمد عطیھ النجار١٠٠٠١٨٧٦٥٨١٢٦٠
  محمد ناصر عبد العال الغریب ابراھیم١٠٠٠١٨٧٠٣٥١٢٦١
  محمد نبیل المعداوى عمر محمد١٠٠٠١٨٧١١٢١٢٦٢
  محمد نجیب ابراھیم نجیب عثمان١٠٠٠١٨٧٦٥١١٢٦٣
  محمد نظمى عطیھ عبد الفتاح١٠٠٠١٨٦٤٤٤١٢٦٤
  محمد نعیم المتولى محمد شمالة١٠٠٠١٨٦٥٧٤١٢٦٥
  محمد ھانى محمد عبد العزیز مصطفى فرحات١٠٠٠١٨٦٣٢٥١٢٦٦
  محمد وائل خلیفھ ابراھیم علي١٠٠٠١٨٦٩٩١١٢٦٧
  محمد والء عبد العظیم الغندور الوصیف١٠٠٠١٨٦٣٦٨١٢٦٨
  محمد ولید محمد الھادى محمد محمد١٠٠٠١٨٧٤٨٥١٢٦٩
  محمد یاسر احمد سعفان١٠٠٠١٨٦٠٧٥١٢٧٠
  محمد یاسر محمد احمد ابو شعیشع حبیب١٠٠٠١٨٧٢٥٤١٢٧١
  محمد یاسر محمد الضیف١٠٠٠١٨٦٤٥٦١٢٧٢
  محمد یحیى السید شعبان١٠٠٠١٨٧٤٩٩١٢٧٣
  محمد یوسف السید یوسف محمد١٠٠٠١٨٦٤٣٨١٢٧٤
  محمود احمد الرفاعى رزق مندورالمتولى١٠٠٠١٨٧٧٥٣١٢٧٥
  محمود احمد قطب موسى١٠٠٠١٨٦٧٨٨١٢٧٦
  محمود احمد محمد احمد شریف١٠٠٠١٨٧٤٨٤١٢٧٧
  محمود السید فرج السید ھاللى١٠٠٠١٨٦٩٣٣١٢٧٨
  محمود السید محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٦٦٣٣١٢٧٩
  محمود السید محمود عبد السالم على الحطیبى١٠٠٠١٨٧١٢١١٢٨٠

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ١٢٨١الي رقم  ١٣٢٣

( لجنھ ١١ ) 
المكان: غـرفة رقـم (٣٢٤) الدور

الثانى علوى (قسم الصحة
النفسیة)

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  محمود ایمن السید عبد العزیز عبد الحمید١٠٠٠١٨٦١٥٩١٢٨١
  محمود ایمن السید محمد١٠٠٠١٨٦٠٩٩١٢٨٢
  محمود ایوب طلبھ عبد القادر على١٠٠٠١٨٦٦٩١١٢٨٣
  محمود حسین محمد السعید الجوھرى١٠٠٠١٨٧٦٥٧١٢٨٤
  محمود رجب محمد السعید الزینى١٠٠٠١٨٦٩٧١١٢٨٥
  محمود زاھر محمد محمد غانم١٠٠٠١٨٦٢٩٥١٢٨٦
  محمود سامح عبد المغنى محمود االزمازى١٠٠٠١٨٧٠٩٢١٢٨٧
  محمود عادل محمود ابو الوفا١٠٠٠١٨٧٤٨٨١٢٨٨
  محمود عبد اللطیف محمد امین المتولى١٠٠٠١٨٧٧٦٢١٢٨٩
  محمود عماد الدین محمود شعبان١٠٠٠١٨٧٢٥٠١٢٩٠
  محمود ماھر محمد محمود ابراھیم١٠٠٠١٨٦٤٤٥١٢٩١
  محمود مجدى بدیع خلیفھ١٠٠٠١٨٧٣٧٦١٢٩٢
  محمود محمد ابراھیم البدراوى١٠٠٠١٨٦٧١٦١٢٩٣
  محمود محمد عبد هللا الشحات١٠٠٠١٨٦٧٦٠١٢٩٤
  محمود محمد عطاهللا سید محمود١٠٠٠١٨٧٢٩١١٢٩٥
  محمود محمد محمود الزناتى العدل١٠٠٠١٨٧٢٩٣١٢٩٦
  محمود محمد محمود ریاض١٠٠٠١٨٧٤١٥١٢٩٧
  محمود محمد منسوب الششتاوى حسن١٠٠٠١٨٧٦٥٢١٢٩٨
  محمود مصطفى محمد محمد مصطفى صالح١٠٠٠١٨٦٥٥١١٢٩٩
  محمود ھانئ خیرى عبد اللطیف محمد١٠٠٠١٨٧٢٩٤١٣٠٠
  محمود وائل مصطفى محمد محمود١٠٠٠١٨٦٣٢٦١٣٠١
  محیى جمال شوقى المتولى١٠٠٠١٨٦٠٧٢١٣٠٢
  مدیحھ محمد عطیھ عبد التواب عثمان١٠٠٠١٨٦٣٤٦١٣٠٣
  مرام صبرى جمعھ حسنین١٠٠٠١٨٧٥٤٨١٣٠٤
  مرح رضا جبر عبد الفتاح جبر١٠٠٠١٨٧٣٥٠١٣٠٥
  مروه احمد صبح یونس الشافعي١٠٠٠١٨٦٤٧٨١٣٠٦
  مروه اشرف السید محمد موسى١٠٠٠١٨٦٦٤٣١٣٠٧
  مروه السعید السعید عبد الحى محسن١٠٠٠١٨٦٠٥٤١٣٠٨
  مروه السید جمال عنتر عوض١٠٠٠١٨٦٣٦٤١٣٠٩
  مروه جابر محمد محمود المغربى١٠٠٠١٨٧١٧٩١٣١٠
  مروه رضا احمد عدالن احمد١٠٠٠١٨٦٤٥٢١٣١١
  مروه عادل عبده عقل احمد١٠٠٠١٨٦١١٨١٣١٢
  مروه عبد الرؤف احمد محمد على سماحھ١٠٠٠١٨٦٢١٢١٣١٣
  مروه عبد الرحمن السید محمود الصباغ١٠٠٠١٨٦٦٤٤١٣١٤
  مروه عبد الكریم على طلبة المنسى١٠٠٠١٨٦٢١٤١٣١٥
  مروه عبد المقصود على احمد غانم١٠٠٠١٨٦٠٣١١٣١٦
  مروه عماد الدین حامد عبد الجواد١٠٠٠١٨٧١٨٠١٣١٧
  مروه محمد احمد مصطفى١٠٠٠١٨٧٨٣٦١٣١٨
  مروه محمد محمود المتولى محمد سلیمان١٠٠٠١٨٦٢٢٠١٣١٩
  مروه محمود السید زكى على١٠٠٠١٨٧٠٢٣١٣٢٠
  مروه وائل ابو الخیر الشربینى الوزیر١٠٠٠١٨٦١٣٩١٣٢١
  مروه وجیھ السید محمد عبده١٠٠٠١٨٧١٨١١٣٢٢
  مریم ابراھیم عبد القادر رمضان جبر١٠٠٠١٨٧٠٦٦١٣٢٣

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ١٣٢٤الي رقم  ١٣٦٦

( لجنھ ١١ ) 
المكان: غـرفة رقـم (٣٢٤) الدور

الثانى علوى (قسم الصحة
النفسیة)

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  مریم احمد احمد محمد السعید١٠٠٠١٨٧٠٣١١٣٢٤
  مریم احمد عبد الصادق العشماوى نوفل١٠٠٠١٨٦٨٤٣١٣٢٥
  مریم السعید عوضین محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٧٥٨٤١٣٢٦
  مریم السید المرسى عبد الباقى المرسى١٠٠٠١٨٧٣٤٣١٣٢٧
  مریم السید عباس عوض كشك١٠٠٠١٨٧٤٣٣١٣٢٨
  مریم السید محمد صبرى١٠٠٠١٨٦١١٩١٣٢٩
  مریم امجد خالف ابراھیم١٠٠٠١٨٧٦٦٣١٣٣٠
  مریم انور محمد الزھیري١٠٠٠١٨٧٨٥٩١٣٣١
  مریم انور محمود ابوسیف١٠٠٠١٨٧٢٢٠١٣٣٢
  مریم ایھاب السعید خالد١٠٠٠١٨٧٥٠٢١٣٣٣
  مریم باسم حسن محمد حسن١٠٠٠١٨٦٢٢٤١٣٣٤
  مریم حازم حكیم المنشاوي١٠٠٠١٨٧٤٨٦١٣٣٥
  مریم حافظ حسنین حافظ١٠٠٠١٨٧٠٢٤١٣٣٦
  مریم حامد عوض حسن عامر١٠٠٠١٨٧٢٨٧١٣٣٧
  مریم حمدى عبد المجید الباز شعیر١٠٠٠١٨٦٣٩٥١٣٣٨
  مریم حمدى علیوه ابو المعاطى١٠٠٠١٨٦٦٤٥١٣٣٩
  مریم خالد ابراھیم على عجور١٠٠٠١٨٧٦٦٤١٣٤٠
  مریم خالد احمد صالح عبد الفتاح عبد الستار١٠٠٠١٨٧١٩٤١٣٤١
  مریم خالد عبد الجلیل على مصطفى١٠٠٠١٨٦٨٥٢١٣٤٢
  مریم خالد عبد الرازق محمد درویش١٠٠٠١٨٦٣٥٤١٣٤٣
  مریم رضا ماجد محمد على١٠٠٠١٨٦٥٦٠١٣٤٤
  مریم رضا محمد محمد عبد الدایم١٠٠٠١٨٧١٨٢١٣٤٥
  مریم رفقى محمد محمد سالمھ١٠٠٠١٨٦١٢٠١٣٤٦
  مریم سمیر حلمى توفیق١٠٠٠١٨٦٦٤٦١٣٤٧
  مریم شھید عثمان السید على١٠٠٠١٨٧٨٤٥١٣٤٨
  مریم شوقى فرید الوندى١٠٠٠١٨٦٩٥٨١٣٤٩
  مریم عبد البر محمد العوضى نصار١٠٠٠١٨٦٥٢٣١٣٥٠
  مریم عبد العزیز سمیح عبد العزیز ناصر١٠٠٠١٨٧٣٩١١٣٥١
  مریم عبد المنعم خالد محمد االمام١٠٠٠١٨٧٥٢١١٣٥٢
  مریم عبده عبد المنعم محمد على١٠٠٠١٨٦٨٩٠١٣٥٣
  مریم عزت السید محمد باز١٠٠٠١٨٧١٨٣١٣٥٤
  مریم على حامد على عبد العزیز١٠٠٠١٨٧٠٨٤١٣٥٥
  مریم عوض رمضان ابراھیم السید١٠٠٠١٨٦٣٩٦١٣٥٦
  مریم فتحى فتحى یوسف الحدیدى١٠٠٠١٨٧٣٨٨١٣٥٧
  مریم فوزى محمد عبد العلیم محمد١٠٠٠١٨٦٠٥٥١٣٥٨
  مریم محمد اسماعیل الزامل١٠٠٠١٨٦٤٨٨١٣٥٩
  مریم محمد السید محمد السید صقر١٠٠٠١٨٦٥٢٤١٣٦٠
  مریم محمد النحاس ابراھیم محمد الحبشى١٠٠٠١٨٦٥٤٣١٣٦١
  مریم محمد سعد احمد عبد الدایم١٠٠٠١٨٧١٨٤١٣٦٢
  مریم محمد صبرى محمود نعیم١٠٠٠١٨٧١٠٢١٣٦٣
  مریم محمد طاھر ابراھیم البنا١٠٠٠١٨٦٨٩١١٣٦٤
  مریم محمد عبد المنعم محمد الجمل١٠٠٠١٨٧١٠٣١٣٦٥
  مریم محمد عبده محمد الشاملى١٠٠٠١٨٦٥٧٠١٣٦٦

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ١٣٦٧الي رقم  ١٤٠٨

( لجنھ ١١ ) 
المكان: غـرفة رقـم (٣٢٤) الدور

الثانى علوى (قسم الصحة
النفسیة)

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  مریم محمد ماجد صقر١٠٠٠١٨٧١٣٨١٣٦٧
  مریم محمد محمود احمد حسب هللا١٠٠٠١٨٦٨٤٤١٣٦٨
  مریم محمد محمود شفیق عبد المنعم١٠٠٠١٨٦٤٣٤١٣٦٩
  مریم محمد محمود محمد الشربینى١٠٠٠١٨٦١٩٦١٣٧٠
  مریم محمد محمود محمد سلیمان١٠٠٠١٨٧٥٨٥١٣٧١
  مریم محمد یحى محمد اسماعیل١٠٠٠١٨٦٩٤٢١٣٧٢
  مریم محمود محمد السید ابو العنین١٠٠٠١٨٦٨٦٨١٣٧٣
  مریم مصطفى العجمى على١٠٠٠١٨٧٢٤١١٣٧٤
  مریم مصطفى خضر محمود خضر١٠٠٠١٨٧٠٠٥١٣٧٥
  مریم ناجى محمد عبد الرازق موسي١٠٠٠١٨٧١٣٩١٣٧٦
  مریم نبیل عبد العال عبد التواب١٠٠٠١٨٦٧٩٢١٣٧٧
  مریم نوار وجیھ عبد الفتاح دبح١٠٠٠١٨٦٩٣٦١٣٧٨
  مریم ھاشم السعید محمد سرور١٠٠٠١٨٦٨٩٢١٣٧٩
  مسعد عباس محمد بدیر فتح الباب١٠٠٠١٨٦٩٣٥١٣٨٠
  مصطفى احمد محمد السعید المتولى الفال١٠٠٠١٨٧٢٥٣١٣٨١
  مصطفى امام احمد فراج١٠٠٠١٨٧٢١٥١٣٨٢
  مصطفى حمدى مصطفى السید خلیل١٠٠٠١٨٦٣٤٠١٣٨٣
  مصطفى خالد محمد البیلى ابراھیم١٠٠٠١٨٧٨٣٣١٣٨٤
  مصطفى رضا عبد الھادى قطر١٠٠٠١٨٧٠٩٣١٣٨٥
  مصطفى عبده السعید محمد شعیب١٠٠٠١٨٦٣٢٨١٣٨٦
  مصطفى محمد رجب عبد الحى كشك١٠٠٠١٨٧٤٤٠١٣٨٧
  مصطفى محمد مصطفى احمد الغمرى١٠٠٠١٨٦٧٥٠١٣٨٨
  مصطفى محمود على ابو شبانھ قندیل١٠٠٠١٨٧٦٥٣١٣٨٩
  معاذ رضا عبد العظیم خلیل١٠٠٠١٨٦٧٢٧١٣٩٠
  معتز محمد السعید محمود ابراھیم١٠٠٠١٨٦٧٣٨١٣٩١
  مالك فتحى السید محمد عبد الواحد١٠٠٠١٨٦٤٩٣١٣٩٢
  منا حسن محمد محمد شفیق١٠٠٠١٨٧٧١٣١٣٩٣
  منار ابراھیم محمد السید غنیم١٠٠٠١٨٦٧٨٥١٣٩٤
  منار ابراھیم مصباح السعید الشناوى١٠٠٠١٨٧٣٥١١٣٩٥
  منار ادرى محمد عبد العظیم١٠٠٠١٨٧٣٩٤١٣٩٦
  منار السید عبده مسعد ناصر١٠٠٠١٨٦٤٧٩١٣٩٧
  منار السید محمد محمود السید عوض١٠٠٠١٨٧٤٠٥١٣٩٨
  منار السید منصور السید١٠٠٠١٨٦٨٠٣١٣٩٩
  منار عاطف السید على المرسي١٠٠٠١٨٦٨٤٥١٤٠٠
  منار على ابراھیم رمضان١٠٠٠١٨٦٣٠٨١٤٠١
  منار على البدرى على جمعھ١٠٠٠١٨٦٧٥٨١٤٠٢
  منار عماره نصر ابراھیم كیالنى١٠٠٠١٨٧٦٠٤١٤٠٣
  منار لطفى السید مصطفى السید السعید١٠٠٠١٨٧٢٠٢١٤٠٤
  منار ماھر عبد الغنى محمد ابراھیم باز١٠٠٠١٨٦٨٦٢١٤٠٥
  منار محسن عبد الفتاح السید محمد١٠٠٠١٨٧١٩٨١٤٠٦
  منار محمد احمد محمد احمد١٠٠٠١٨٦٤٨٠١٤٠٧
  منار محمد السید عبد هللا احمد جمعھ١٠٠٠١٨٧١٦٤١٤٠٨
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كلیة التربیة 
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للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ١٤٠٩الي رقم  ١٤٥١

( لجنھ ١٢ ) 
المكان: غرفة رقم (٣١٨) الدور
الثانى علوى (قسم علم النفس

التربوى)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  منار محمد العشرى احمد القاضى١٠٠٠١٨٦٦٨٤١٤٠٩
  منار محمد عبد العزیز محمد على١٠٠٠١٨٦٦٧٦١٤١٠
  منار محمد محمود محمد ابو المعاطى عربان١٠٠٠١٨٧٦٦٦١٤١١
  منار محمود احمد مصطفي١٠٠٠١٨٧٨٣٧١٤١٢
  منار محمود فوزى حسن السید١٠٠٠١٨٧٧٢٧١٤١٣
  منار ممدوح حسن الغریب١٠٠٠١٨٦٢٥٢١٤١٤
  منار منصور منصور االمام المناوى١٠٠٠١٨٦٦١٩١٤١٥
  منار یاسر سید عبد الحمید نایل١٠٠٠١٨٧٣٢٢١٤١٦
  منار یسرى اسماعیل السید عبد الفتاح١٠٠٠١٨٦٨٥٠١٤١٧
  منار یسرى عوض محمد متولى١٠٠٠١٨٧٥٠٤١٤١٨
  منال محمد عبد الموجود السعید شومان١٠٠٠١٨٧٣٠٧١٤١٩
  منصور عبوده محمد منصور الشربینى١٠٠٠١٨٦٨٤٩١٤٢٠
  منھ اسامھ محمد نصر اسماعیل الخضرى١٠٠٠١٨٦٨٩٥١٤٢١
  منھ هللا احمد عبد الفتاح احمد حماد١٠٠٠١٨٦١٧٥١٤٢٢
  منھ هللا السید محمد حسن حسین ھندام١٠٠٠١٨٦٨٣٣١٤٢٣
  منھ هللا ایمن عبد الفتاح ابو الكمال الجمل١٠٠٠١٨٧١٤٠١٤٢٤
  منھ هللا ایمن على حسن عامر١٠٠٠١٨٦٨٩٦١٤٢٥
  منھ هللا حاتم عبده على١٠٠٠١٨٦٠٧٨١٤٢٦
  منھ هللا سعید عید عبد العال١٠٠٠١٨٦٨٥٣١٤٢٧
  منھ هللا طارق رمضان وردانى سید احمد١٠٠٠١٨٦٨٥٤١٤٢٨
  منھ هللا عادل صالح الدین السعید مدین١٠٠٠١٨٦٨٥٥١٤٢٩
  منھ هللا عصام عبد المنعم شریف١٠٠٠١٨٧٠٠١١٤٣٠
  منھ هللا عالء فتحى ابراھیم خلیل الكرداوى١٠٠٠١٨٧٥٥٤١٤٣١
  منھ هللا ماھر السعید ابوصالح١٠٠٠١٨٧٨٢٥١٤٣٢
  منھ هللا محمد عبد هللا احمد١٠٠٠١٨٦٨١٦١٤٣٣
  منھ هللا محمد عطیة محمد احمد١٠٠٠١٨٧٧١٤١٤٣٤
  منھ هللا محمد مصطفى محمد المرسى١٠٠٠١٨٧٣٦٨١٤٣٥
  منھ هللا محمود السید احمد محمود ابو الفضل١٠٠٠١٨٦٧٧٠١٤٣٦
  منھ هللا ناصر عوض عبد العزیز محمد عوض١٠٠٠١٨٦٢٦٢١٤٣٧
  منھ هللا یاسر السید محمد غانم١٠٠٠١٨٧٣٩٥١٤٣٨
  منھ هللا یاسر مصطفى الخولى١٠٠٠١٨٧١٠٤١٤٣٩
  منھ سامى محمد عبده عبد هللا١٠٠٠١٨٦٢٢١١٤٤٠
  منھ محمد مختار محمد الخریبى١٠٠٠١٨٦٨٩٧١٤٤١
  منى ابراھیم سلیم ابو العطا١٠٠٠١٨٧٥٣٤١٤٤٢
  منى ابراھیم عبد المنعم ابراھیم١٠٠٠١٨٦٧٠٩١٤٤٣
  منى احمد عبد الھادى عبد الھادى شعالن١٠٠٠١٨٦٣١٦١٤٤٤
  منى اشرف طلعت السید عقل١٠٠٠١٨٧٦٠٥١٤٤٥
  منى السید عبد الوھاب السید العراقى١٠٠٠١٨٦٠٥٦١٤٤٦
  منى السید محمد حسین عمیر١٠٠٠١٨٧٠٠٨١٤٤٧
  منى المعتصم باللـھ عبد الرازق العدل یونس١٠٠٠١٨٦٣٠٩١٤٤٨
  منى انور توفیق احمد١٠٠٠١٨٦٦٧٧١٤٤٩
  منى ایمن عبد اللطیف االلفى١٠٠٠١٨٦٤٩٩١٤٥٠
  منى جمعھ محمود على جمعة١٠٠٠١٨٦٣٥٥١٤٥١
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كلیة التربیة 
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للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ١٤٥٢الي رقم  ١٤٩٤

( لجنھ ١٢ ) 
المكان: غرفة رقم (٣١٨) الدور
الثانى علوى (قسم علم النفس

التربوى)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  منى حسین حافظ احمد احمد١٠٠٠١٨٦٩٩٩١٤٥٢
  منى حمدى السعید محمد بارود١٠٠٠١٨٧٦٧٣١٤٥٣
  منى حمدى مصطفى محمد سلیمان١٠٠٠١٨٦١٩٧١٤٥٤
  منى رضا راغب تكال ایوب١٠٠٠١٨٦٩٥٣١٤٥٥
  منى زاھر محمد احمد١٠٠٠١٨٧٥٠٥١٤٥٦
  منى عبد الحى محمد عبد الحى السید١٠٠٠١٨٦٤٨١١٤٥٧
  منى عبد العلیم عبد النافع نعمت هللا١٠٠٠١٨٧١٨٧١٤٥٨
  منى عبد القادر على حسن غازى١٠٠٠١٨٦٨٠٤١٤٥٩
  منى فتحى مصطفى العشرى١٠٠٠١٨٧٢٣٩١٤٦٠
  منى ماھر احمد ابراھیم مصطفى١٠٠٠١٨٦٥٥٣١٤٦١
  منى مجدى السید ابراھیم السید عیاد١٠٠٠١٨٧٧٧٦١٤٦٢
  منى مجدى حسین عبد المنعم مقبل القال١٠٠٠١٨٦٢٢٢١٤٦٣
  منى محسن حمدى عبد العزیز السید١٠٠٠١٨٦٥٢٥١٤٦٤
  منى محمد حسن مسعد حجازى١٠٠٠١٨٦٢٧٨١٤٦٥
  منى محمد عباس السمان١٠٠٠١٨٧٠٧٤١٤٦٦
  منى محمد فھمى احمد الخریبى١٠٠٠١٨٦٤١٠١٤٦٧
  منى محمد كرم محمود على حسین١٠٠٠١٨٦٧٥٩١٤٦٨
  منى محمود سعد الدین ابراھیم١٠٠٠١٨٧٧١٥١٤٦٩
  منى محمود عبد الغفار احمد١٠٠٠١٨٧٥٤٩١٤٧٠
  منى منصور عثمان المتولى منصور١٠٠٠١٨٧٠٢٥١٤٧١
  منى وائل احمد عبده عبد الھادي١٠٠٠١٨٦٧١٠١٤٧٢
  منیره عبد الحافظ عبد الفتاح عبد الحافظ١٠٠٠١٨٦٣٥٦١٤٧٣
  منیره عبد الموجود عبد العظیم على احمد١٠٠٠١٨٦٦٧٨١٤٧٤
  مھا مصطفى محمد العطار١٠٠٠١٨٧٨٣٨١٤٧٥
  مھاب ایمن عوض محمد ابو زید١٠٠٠١٨٧٢١٦١٤٧٦
  مى ابراھیم الجرایحى ابراھیم الالیح١٠٠٠١٨٧٧١٨١٤٧٧
  مى ابراھیم فؤاد عبد الھادي١٠٠٠١٨٦١٠٢١٤٧٨
  مى السید محمد صبرى عبد الفتاح١٠٠٠١٨٦٤٣٧١٤٧٩
  مى حسن محمد محمد علي١٠٠٠١٨٧٧٣٥١٤٨٠
  مى حمدى محمود عطا هللا١٠٠٠١٨٦٠٦٤١٤٨١
  مى طارق رمضان وردانى سید احمد١٠٠٠١٨٦٨٥٦١٤٨٢
  مى عادل احمد الشناوى١٠٠٠١٨٧٥٩٤١٤٨٣
  مى عمر عبد الرؤوف احمد١٠٠٠١٨٦٠٦٣١٤٨٤
  مى فؤاد فؤاد المتولى الرفاعى١٠٠٠١٨٦٧٩٧١٤٨٥
  مى كامل محمد سالم سالم١٠٠٠١٨٧٥٦٥١٤٨٦
  مى مجدى محمود على عسكر١٠٠٠١٨٧٦٠٦١٤٨٧
  مى محمد سعید عبد العزیز جمعھ١٠٠٠١٨٦٥٦٧١٤٨٨
  مى محمود محمود المتولي١٠٠٠١٨٧٦٤٢١٤٨٩
  مى مصطفى محمد محمد رضوان١٠٠٠١٨٧٣٣٤١٤٩٠
  مى ممدوح رجب على محمد١٠٠٠١٨٧١٩٥١٤٩١
  مى یاسین محمد عباده یاسین١٠٠٠١٨٦٦٣١١٤٩٢
  میاده ابراھیم ابراھیم على ابراھیم الخالوى١٠٠٠١٨٧٧٨٧١٤٩٣
  میاده اشرف عبد العزیز ابراھیم فوده١٠٠٠١٨٦٦٧٩١٤٩٤
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  میاده حسنى السید حسین محمد رویدى١٠٠٠١٨٦٦٥٩١٤٩٥
  میاده سامح حسن عبد الھادى سعد١٠٠٠١٨٦٩١٤١٤٩٦
  میاده فتحى السید السید محمدعبد العاطى١٠٠٠١٨٧٨٦٠١٤٩٧
  میاده محمد عباس الغریب متولى١٠٠٠١٨٦٠٣٢١٤٩٨
  میاده محمود محمد عبد الھادى١٠٠٠١٨٧٥٠٦١٤٩٩
  میار اشرف احمد احمد الصعیدى١٠٠٠١٨٧١٤١١٥٠٠
  میار رزق عطیھ ابو المعاطى عبد الوھاب١٠٠٠١٨٦٦٠٨١٥٠١
  میار عادل عبد الوھاب عبد اللطیف محمد١٠٠٠١٨٦١٢١١٥٠٢
  میار عبده محمود الحسینى عرنوس١٠٠٠١٨٦٦١٥١٥٠٣
  میار یسرى حسانین فؤاد حسنین١٠٠٠١٨٦٠٧٩١٥٠٤
  میران فایز سند احمد١٠٠٠١٨٧٣٩٦١٥٠٥
  میرنا احمد عاشور احمد١٠٠٠١٨٧٥٦٢١٥٠٦
  میرنا حسن فاروق احمد١٠٠٠١٨٦٠٢٦١٥٠٧
  میرنا عبد الصمد ذكى على١٠٠٠١٨٧١٦٥١٥٠٨
  میرنا فرج اندراوس فرج خلیل١٠٠٠١٨٦٩٦١١٥٠٩
  میرنا ولید ابو المجد عبد الواحد١٠٠٠١٨٧١٠٥١٥١٠
  میرھان محمد سید سنوسى محمود١٠٠٠١٨٧١٦٦١٥١١
  میسره السعید السعید محمد ابو الفتوح عوض١٠٠٠١٨٦٢٩٤١٥١٢
  مینا مودى مجدى صادق١٠٠٠١٨٦٩٥٠١٥١٣
  نادین ابو بكر نجیب على السید عساسھ١٠٠٠١٨٧٥٢٢١٥١٤
  نادین المتولى محمد محمد السید جبریل١٠٠٠١٨٧٧٤٧١٥١٥
  نادین طارق رمضان عبده الدكرورى١٠٠٠١٨٦٣٥٧١٥١٦
  نادین عالء ھجرسى ابو النجا١٠٠٠١٨٧٢٧٠١٥١٧
  نادین محمد السید عبد ربھ محمد١٠٠٠١٨٦٠٢٠١٥١٨
  نادیھ الدیسطى محمد الدیسطى١٠٠٠١٨٧٢٧١١٥١٩
  نادیھ عماد فتحى محمد السویفى١٠٠٠١٨٧٣٠٨١٥٢٠
  نادیھ محمد محمد ابو المجد عبد الھادي١٠٠٠١٨٧٦٩٨١٥٢١
  نادیھ محمد محمد سلیمان سلیمان عوض١٠٠٠١٨٦٢٩٠١٥٢٢
  نادیھ یسرى محمد السید عبد الصمد١٠٠٠١٨٧٥٥٦١٥٢٣
  ناریمان خالد محمد جوده حامد غانم١٠٠٠١٨٧٠٨٥١٥٢٤
  ناصر السید السید محى الدین المغازى البنا١٠٠٠١٨٧٤٤١١٥٢٥
  ناصر السید عزت عبد ربھ ابراھیم١٠٠٠١٨٧١٨٩١٥٢٦
  ناصر محمد على المھدى حجازى١٠٠٠١٨٦٢٣٧١٥٢٧
  نانسى میالد عوض حنین موسى١٠٠٠١٨٦٩٥٤١٥٢٨
  ناھد اسامھ محمد المرسى ابراھیم١٠٠٠١٨٧٣٨٩١٥٢٩
  ناھد على الدین على الدین صالح١٠٠٠١٨٦٢٧٣١٥٣٠
  ناھد محمد محمد احمد خلیل١٠٠٠١٨٦٥٢٦١٥٣١
  ناھد یاسر السید السید جاب هللا١٠٠٠١٨٧٥٥٧١٥٣٢
  نبیلھ حسنى السید عبد الرحمن عبد اللطیف١٠٠٠١٨٧٧٠٩١٥٣٣
  نجالء محمد ثروت العراقى١٠٠٠١٨٦٣٠١١٥٣٤
  نجوى السید محمد فھمى القطان١٠٠٠١٨٦٤١١١٥٣٥
  نجوى عادل نجا الشرقاوى١٠٠٠١٨٧٤٣٤١٥٣٦
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  ند ا عبد الرحمن عبد الفتاح طلبھ یاسین١٠٠٠١٨٦١٦٧١٥٣٧
  ندا ابو السعود فرحات احمد١٠٠٠١٨٧٨٣٩١٥٣٨
  ندا السید السید محمد حسین١٠٠٠١٨٧٧١٩١٥٣٩
  ندا حاتم محمد السعید ابو السعود١٠٠٠١٨٧١٢٨١٥٤٠
  ندا عبد الرحمن حسن السعید محمد١٠٠٠١٨٦٠٢١١٥٤١
  ندا عبد المقصود زكى عبد المقصود السید١٠٠٠١٨٧٤٩٣١٥٤٢
  ندا فتحى محمد عوض النویھى١٠٠٠١٨٦٤٩٥١٥٤٣
  ندا محمد احمد مشعل١٠٠٠١٨٧٦٢٥١٥٤٤
  ندا محمد حسن حسن الشربینى١٠٠٠١٨٦٢٧٤١٥٤٥
  ندا محمد منیر محمد المصیلحى١٠٠٠١٨٦٥٧٩١٥٤٦
  ندا مكرم جالل محمد على١٠٠٠١٨٦٩٢٨١٥٤٧
  ندا منصور عبد العزیز البدراوى١٠٠٠١٨٦٩٢١١٥٤٨
  ندا منیر التابعى ابراھیم صبح١٠٠٠١٨٧٧٢١١٥٤٩
  ندا ناجى السید على محمد١٠٠٠١٨٦٤٩٦١٥٥٠
  ندا ناصر السید عبده الدحدوح١٠٠٠١٨٦٧٣٠١٥٥١
  نداء فایز محمود الجمیل بدر١٠٠٠١٨٧٥٦٩١٥٥٢
  نداء یاسر عبد البارى الشربینى١٠٠٠١٨٧٥٦٣١٥٥٣
  ندى ابراھیم محمود محمود الشین١٠٠٠١٨٦٥٢٨١٥٥٤
  ندى احمد عبد المنعم الحداد موسى١٠٠٠١٨٧٤٤٥١٥٥٥
  ندى احمد محمد محمد عید١٠٠٠١٨٦٤٢٢١٥٥٦
  ندى اسامھ مصطفى عبد الصادق عبد العظیم١٠٠٠١٨٦١٣١١٥٥٧
  ندى البدراوى توفیق ابراھیم المحجوب١٠٠٠١٨٧٦٩٢١٥٥٨
  ندى السعید ابراھیم ابراھیم سید احمد١٠٠٠١٨٦٢٣٠١٥٥٩
  ندى السید احمد احمد یوسف عیش١٠٠٠١٨٦٨٠٦١٥٦٠
  ندى ایمن احمد ابو النور١٠٠٠١٨٦٨٩٨١٥٦١
  ندى ایمن السید سالم السید١٠٠٠١٨٦٨٧٣١٥٦٢
  ندى ایھاب السعید ابو غنیمة١٠٠٠١٨٦١٤٧١٥٦٣
  ندى ایھاب سالمھ محمد شراب١٠٠٠١٨٦٣١٩١٥٦٤
  ندى بھاء اسماعیل جالل یوسف١٠٠٠١٨٧٦٢٦١٥٦٥
  ندى ثروت عبد الفتاح محمد طیور١٠٠٠١٨٦٥٥٩١٥٦٦
  ندى حسام الدین مصطفى زكریا بركات١٠٠٠١٨٧٦٩٧١٥٦٧
  ندى حسام جابر حسن عبد الرحمن١٠٠٠١٨٦١٢٢١٥٦٨
  ندى حسانین مصطفى حسانین١٠٠٠١٨٦٧٦١١٥٦٩
  ندى حسن حجازى محمود١٠٠٠١٨٧٤٥٣١٥٧٠
  ندى حسین محمد محمد عوض صباح١٠٠٠١٨٦٢٩١١٥٧١
  ندى خالد عبد اللطیف عبد الھادى١٠٠٠١٨٧٥٥٢١٥٧٢
  ندى رجب على محمود عبد هللا١٠٠٠١٨٦٥٠٠١٥٧٣
  ندى سامح یونس یونس عبد المجید١٠٠٠١٨٧٥٧٦١٥٧٤
  ندى سمیر السید بركات١٠٠٠١٨٧٣٦٣١٥٧٥
  ندى سمیر شوقى على مجاھد١٠٠٠١٨٦٥٢٩١٥٧٦
  ندى سمیر عاطف عباس دعبس١٠٠٠١٨٦٨٩٩١٥٧٧
  ندى شاذلى عواد ابوبكر١٠٠٠١٨٦٢٨٦١٥٧٨
  ندى شحاتھ احمد السید شریف١٠٠٠١٨٧٨٤٤١٥٧٩
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  ندى صالح عبد الوھاب صالح عبد الوھاب االلفى١٠٠٠١٨٧٢٤٠١٥٨٠
  ندى طارق ابراھیم المتولى الجربان١٠٠٠١٨٦٩٧٨١٥٨١
  ندى عادل عبد الشكور عبده على١٠٠٠١٨٦٤٨٩١٥٨٢
  ندى عبد العزیز احمد محمد عبد العزیز١٠٠٠١٨٦٩٣٢١٥٨٣
  ندى عطوه محمد المتولى احمد مصطفى١٠٠٠١٨٦٥٣٠١٥٨٤
  ندى عالء محمود البدوي١٠٠٠١٨٧٦٣١١٥٨٥
  ندى على محمد عید على١٠٠٠١٨٦٣٠٢١٥٨٦
  ندى مجدى رجب ابراھیم المرسى١٠٠٠١٨٧٦٠٨١٥٨٧
  ندى محب ابراھیم الشحات محمد١٠٠٠١٨٦٧١١١٥٨٨
  ندى محمد ابراھیم السعیدعواد١٠٠٠١٨٧٠٧٥١٥٨٩
  ندى محمد احمد احمد ابراھیم١٠٠٠١٨٦١٢٣١٥٩٠
  ندى محمد سعید محمود السید زرد١٠٠٠١٨٧٦٦٧١٥٩١
  ندى محمد عبد الكافى احمد الفار١٠٠٠١٨٧٥٨٧١٥٩٢
  ندى محمد عز الدین ابراھیم حماد١٠٠٠١٨٦٨٤٢١٥٩٣
  ندى محمد محمود االمام١٠٠٠١٨٦١٢٤١٥٩٤
  ندى محمد مصطفى عبد الرازق١٠٠٠١٨٧٥٧٠١٥٩٥
  ندى محمود حسن جاد١٠٠٠١٨٧٨٦١١٥٩٦
  ندى محمود رمضان رزق سلیمان١٠٠٠١٨٧٤٣٥١٥٩٧
  ندى محمود عبد الجواد محمود عبد العاطى١٠٠٠١٨٧٦٦٨١٥٩٨
  ندى محمود عبد المجید على سید احمد١٠٠٠١٨٦١٥٠١٥٩٩
  ندى محمود عطا هللا محمود١٠٠٠١٨٧٣٩٢١٦٠٠
  ندى محمود محمدمحمد ابراھیم الحلواتى١٠٠٠١٨٧٧٢٢١٦٠١
  ندى محى الدین عبد السمیع السید عبد الحى١٠٠٠١٨٦٢٧٢١٦٠٢
  ندى مصطفى الزینى عبد الوھاب١٠٠٠١٨٦٢٥٣١٦٠٣
  ندى منیر خلیل الشناوى على١٠٠٠١٨٧٦٤٣١٦٠٤
  ندى نزیھ عبد الفتاح السید مسلم١٠٠٠١٨٦٧١٥١٦٠٥
  ندى نصر ابراھیم محمد خلیل١٠٠٠١٨٧٦٦٩١٦٠٦
  ندى ھشام احمد السید عبد الرحیم١٠٠٠١٨٧٥٩٥١٦٠٧
  ندى وفیق عبد هللا احمد محمد١٠٠٠١٨٦٦٨٠١٦٠٨
  ندى وفیق فؤاد احمد على١٠٠٠١٨٧٦٧٤١٦٠٩
  ندى ولید محمد محمد احمد شعبان١٠٠٠١٨٦٢٠٩١٦١٠
  ندى یوسف محمد النادى١٠٠٠١٨٧٥١٢١٦١١
  نرمین احمد المرسى محمد المرسى حماد١٠٠٠١٨٧٥٢٨١٦١٢
  نرمین السید محمود عبد اللطیف سالمھ١٠٠٠١٨٧٦٧٥١٦١٣
  نرمین حسن ابراھیم حسن لیلھ١٠٠٠١٨٧٠٥٨١٦١٤
  نرمین طھ عبد الحمید زكى الشبلى١٠٠٠١٨٦٩٠٠١٦١٥
  نرمین عوض السید عوض١٠٠٠١٨٦٧٧١١٦١٦
  نرمین محمد خلیل البغدادى النقیب١٠٠٠١٨٦٤٢٣١٦١٧
  نسمھ ابراھیم ابو المعاطى محمد ابو العنین١٠٠٠١٨٧٨١٦١٦١٨
  نسمھ حسن محمد حسن١٠٠٠١٨٦٥٧١١٦١٩
  نسمھ حمدى حسن محمد جمعھ١٠٠٠١٨٦٩٢٢١٦٢٠
  نسمھ سامح حسانین متولى ابودیب١٠٠٠١٨٦٥٣١١٦٢١
  نسمھ ماجدى عبد الفتاح شحاتة احمد١٠٠٠١٨٧١٥٥١٦٢٢

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ١٦٢٣الي رقم  ١٦٦٤

( لجنھ ١٣ ) 
المكان: غـرفة رقم (٣١٦) الدور
الثانى علوى (قسم علم النفس

التربوى)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  نسمھ محمود ھالل السید١٠٠٠١٨٦٧٨٣١٦٢٣
  نصره جمال جمعھ محمد ابو العال١٠٠٠١٨٦١٦١١٦٢٤
  نضال بشیر احمد الصیرة١٠٠٠١٨٦١٠٣١٦٢٥
  نغم رضا السید عبد الباقى احمد١٠٠٠١٨٧٥٠٣١٦٢٦
  نغم سامى محمد عطیھ١٠٠٠١٨٧٦٧٠١٦٢٧
  نھاد اشرف محمد محمود عبد الھادى١٠٠٠١٨٧٧٣٦١٦٢٨
  نھاد على محمود على السید بیة١٠٠٠١٨٦٢٥٤١٦٢٩
  نھال السید محمد العوضى البنا١٠٠٠١٨٧٥٧١١٦٣٠
  نھال جمال محمد جمال اسماعیل١٠٠٠١٨٦٦٦١١٦٣١
  نھال حسین برھام عبد الحافظ الخولى١٠٠٠١٨٦٦١٣١٦٣٢
  نھال مجدى رضوان المرسى المغبون١٠٠٠١٨٧٧٤٨١٦٣٣
  نھال محمد على عوضین السید١٠٠٠١٨٧٨١٧١٦٣٤
  نھلھ حسین محمود محمد١٠٠٠١٨٦٢٥٥١٦٣٥
  نھى بدیر محمد حسن عبد الواحد١٠٠٠١٨٧١٦٧١٦٣٦
  نوال السید محمد العوضى البنا١٠٠٠١٨٧٥٧٢١٦٣٧
  نوال على مسعد سلیمان الرفاعى١٠٠٠١٨٦٣٦٥١٦٣٨
  نور ایھاب محمد عبد العظیم المنشاوى١٠٠٠١٨٧٨٢٣١٦٣٩
  نور مسعد سالمھ مسعد مندور١٠٠٠١٨٦٢٨٨١٦٤٠
  نورا احمد السید احمد١٠٠٠١٨٧٣٢٣١٦٤١
  نورا الشبراوى على احمد١٠٠٠١٨٦٥٤٧١٦٤٢
  نورا الشربینى احمد محمد عبد العزیز١٠٠٠١٨٦٣٦٦١٦٤٣
  نورا جمال طھ یسن العشماوى١٠٠٠١٨٦٣٤٥١٦٤٤
  نورا حسنین حسن جمعھ العفش١٠٠٠١٨٦٣٧٩١٦٤٥
  نورا صبرى صابرى محمد البھوتى١٠٠٠١٨٦٧٣١١٦٤٦
  نورا طارق ابراھیم السعید مصطفى١٠٠٠١٨٦٠١٧١٦٤٧
  نورا عبد العاطى احمد محمد عبد الفتاح١٠٠٠١٨٦٥٨٠١٦٤٨
  نورا عطیھ عبد الوھاب عطیھ عطوه١٠٠٠١٨٦٥٨١١٦٤٩
  نورا فتحى ابراھیم محمد نور١٠٠٠١٨٧٠٥٩١٦٥٠
  نورا ماھر عبد اللطیف على السید١٠٠٠١٨٧٤٧٧١٦٥١
  نورا محمد ذكریا المتولى على١٠٠٠١٨٦٤٩٤١٦٥٢
  نورا محمود ابراھیم ابراھیم الشربینى١٠٠٠١٨٧٦٧٧١٦٥٣
  نوران سعد عبد الفتاح على البدوى١٠٠٠١٨٧٣٧٤١٦٥٤
  نوران عطیھ عبد الفتاح عطیھ غنیم١٠٠٠١٨٦٣٦١١٦٥٥
  نوران فاروق على على محمد١٠٠٠١٨٦٢٣٢١٦٥٦
  نوران فیصل احمد محمد جراوش١٠٠٠١٨٦١٧٦١٦٥٧
  نورھان ابراھیم یوسف عبده النجار١٠٠٠١٨٦٥٤٦١٦٥٨
  نورھان احمد جبر عوض١٠٠٠١٨٧٣٥٢١٦٥٩
  نورھان احمد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن١٠٠٠١٨٦٧٣٢١٦٦٠
  نورھان احمد فؤاد محمد ابراھیم العزب١٠٠٠١٨٧٨٦٢١٦٦١
  نورھان اسعد السید السید فرحات١٠٠٠١٨٧٢٠٥١٦٦٢
  نورھان اشرف عثمان السعید١٠٠٠١٨٦٧٩٣١٦٦٣
  نورھان السعید محمد شعبان الشربینى١٠٠٠١٨٦١٠٤١٦٦٤

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ١٦٦٥الي رقم  ١٧٠٧

( لجنھ ١٤ ) 
المكان: غـرفة رقم (٣٣٢) الدور
الثانى علوى (قسم علم النفس

التربوى)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  نورھان ثروت السعید محمد المھدى١٠٠٠١٨٦٧٨٦١٦٦٥
  نورھان جمال عبد هللا محمد ابو حلیمھ١٠٠٠١٨٧٣١٢١٦٦٦
  نورھان حامد السید حامد عبد الجواد١٠٠٠١٨٦٩٨٣١٦٦٧
  نورھان حسن عبد هللا محمد العوضي١٠٠٠١٨٧٦٥٤١٦٦٨
  نورھان شریف عبد ربھ محمد المرسى١٠٠٠١٨٦٦٦٢١٦٦٩
  نورھان عادل احمد المرسى ابراھیم البقري١٠٠٠١٨٦١٧٧١٦٧٠
  نورھان عادل احمد عباس نصر١٠٠٠١٨٧٣٧١١٦٧١
  نورھان عباس مروان محمد عطیھ١٠٠٠١٨٧١٢٩١٦٧٢
  نورھان عوض سعد ابراھیم ابو الخیر١٠٠٠١٨٦٣٨٠١٦٧٣
  نورھان فكرى محمد ھالل سالمھ١٠٠٠١٨٧٥١٣١٦٧٤
  نورھان محمد جمعھ حسین خلیفھ١٠٠٠١٨٧٣٦٤١٦٧٥
  نورھان محمد على عبد النبى١٠٠٠١٨٦٥٣٢١٦٧٦
  نورھان محمود احمد مصطفى محمود١٠٠٠١٨٧٧٢٨١٦٧٧
  نورھان محمود كمال الدین محمود محمد ابو المكارم١٠٠٠١٨٧٠٣٣١٦٧٨
  نورھان مدحت احمد محمد عطیھ١٠٠٠١٨٦٤٠٤١٦٧٩
  نورھان نصر ابراھیم صبح١٠٠٠١٨٦٠٦٨١٦٨٠
  نیره ابراھیم امین طلبھ مسعد١٠٠٠١٨٦٠١٠١٦٨١
  نیره ابراھیم محمد المھدى البدري١٠٠٠١٨٦٩٠١١٦٨٢
  نیره احمد السید عبد الحمید عبد العال١٠٠٠١٨٦٤٨٢١٦٨٣
  نیره اسامھ طلعت عبد القادر عبد الھادي١٠٠٠١٨٧٧٢٠١٦٨٤
  نیره اشرف محمد عبد السمیع١٠٠٠١٨٦٢٥٦١٦٨٥
  نیره حاتم رمضان خطاب خلیل١٠٠٠١٨٦٥٤٤١٦٨٦
  نیره سامح عبد الحفیظ الشوربجى١٠٠٠١٨٦٣٠٣١٦٨٧
  نیره عبد المجید سعید عوضین١٠٠٠١٨٧١٩٦١٦٨٨
  نیره فیتو صالح ابراھیم البربرى١٠٠٠١٨٧٦٩٩١٦٨٩
  نیره محمد السید السید محمد صبح١٠٠٠١٨٧٧٢٣١٦٩٠
  نیفین باسم سامى عبد العاطى السید١٠٠٠١٨٦٩٢٩١٦٩١
  نیفین محمد عبد القادر احمد الحداد١٠٠٠١٨٦٢٦٣١٦٩٢
  ھاجر احمد محمد المتولى الدیب١٠٠٠١٨٧٠٧٧١٦٩٣
  ھاجر احمد محمد رضا مصطفى المصلي١٠٠٠١٨٧٦٦٥١٦٩٤
  ھاجر اشرف الغریب مصطفى حسین١٠٠٠١٨٧٥٥٠١٦٩٥
  ھاجر اكرم محمد زكى سرحان١٠٠٠١٨٧٠٧٨١٦٩٦
  ھاجر البدوى ابراھیم السید البدوى١٠٠٠١٨٧٢٧٢١٦٩٧
  ھاجر السید السید الشربینى ابو احمد١٠٠٠١٨٦٥٣٣١٦٩٨
  ھاجر امجد شكرى فوزى عبد الحافظ١٠٠٠١٨٧٥٩٨١٦٩٩
  ھاجر انور محمد الزھیرى١٠٠٠١٨٧٨٦٣١٧٠٠
  ھاجر حجو نیاظ سلیم١٠٠٠١٨٧١٥٦١٧٠١
  ھاجر حمدى عبد الرازق محمد رخیھ١٠٠٠١٨٦٧٣٩١٧٠٢
  ھاجر رضا رمضان موسى موسى عمران١٠٠٠١٨٧٥١٤١٧٠٣
  ھاجر زكى محمد فوده غزى١٠٠٠١٨٦٦٨٥١٧٠٤
  ھاجر عاطف عبد المعبود عطیة١٠٠٠١٨٧٦٧٨١٧٠٥
  ھاجر عبد العزیز عبد العاطى السعید١٠٠٠١٨٦١٧٨١٧٠٦
  ھاجر على ابراھیم الدسوقى عبد اللطیف١٠٠٠١٨٦٠٢٥١٧٠٧

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ١٧٠٨الي رقم  ١٧٥٠

( لجنھ ١٤ ) 
المكان: غـرفة رقم (٣٣٢) الدور
الثانى علوى (قسم علم النفس

التربوى)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٤٨:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  ھاجر على سعید على عبد الخالق١٠٠٠١٨٦٦٦٣١٧٠٨
  ھاجر مجدى حسنى مصطفى والى١٠٠٠١٨٧٦١٤١٧٠٩
  ھاجر محمد السید احمد الشوربجى١٠٠٠١٨٦١٧٢١٧١٠
  ھاجر محمد شاكر صبرى سرایا١٠٠٠١٨٧٣٦١١٧١١
  ھاجر محمد محمد سلیم١٠٠٠١٨٧٣٢٤١٧١٢
  ھاجر محمود السید البشبیشي١٠٠٠١٨٧٦٠٩١٧١٣
  ھاجر محمود السید المرسى١٠٠٠١٨٧٣٥٣١٧١٤
  ھاجر محمود عبد الباقى المتولى الجوھرى١٠٠٠١٨٧٠٢٦١٧١٥
  ھاجر مصطفى احمد الطیب١٠٠٠١٨٧٧٠٠١٧١٦
  ھاجر مصطفى بدیر محمود١٠٠٠١٨٧٧٠١١٧١٧
  ھاجر ناجى محمد عبد ربھ احمد١٠٠٠١٨٧٦٢٠١٧١٨
  ھاجر نصر محمد محمد البھنساوى١٠٠٠١٨٦١٧٩١٧١٩
  ھالھ احمد حسین عبد الرسول١٠٠٠١٨٦٦١٨١٧٢٠
  ھالھ عبد المعطى السید ابوفراج على عبد القادر١٠٠٠١٨٧٦٣٣١٧٢١
  ھالھ على محمد احمد حسن١٠٠٠١٨٧٣٣٥١٧٢٢
  ھالھ فتحى ابراھیم مصطفى عبد النبى١٠٠٠١٨٦٠٢٢١٧٢٣
  ھالھ محمد على عطیھ الفار١٠٠٠١٨٦٣٩٧١٧٢٤
  ھالھ محمد مصطفى محمد رزیق١٠٠٠١٨٧٥٧٣١٧٢٥
  ھانم عوض فتحى عوض السید١٠٠٠١٨٦٨٠٧١٧٢٦
  ھایدى اشرف صابر عبد المطلب عبد هللا١٠٠٠١٨٧٤٩٤١٧٢٧
  ھایدى اشرف وجیھ ذكى سام١٠٠٠١٨٦٩٤٨١٧٢٨
  ھایدى اكرامى فاروق محمد مرشدى١٠٠٠١٨٧٥١٥١٧٢٩
  ھایدى سند توفیق عمر عمر١٠٠٠١٨٦٥٠٧١٧٣٠
  ھایدى محمود السید البدوى متولى١٠٠٠١٨٦١٢٥١٧٣١
  ھبھ احمد السید محمد حسن١٠٠٠١٨٧٠١٤١٧٣٢
  ھبھ الشربینى عبد اللطیف مصطفى نور١٠٠٠١٨٦٣٤٧١٧٣٣
  ھبھ ایھاب عبد الغفار احمد١٠٠٠١٨٦٩٧٩١٧٣٤
  ھبھ حاتم رجب محمد رزق١٠٠٠١٨٧٦٧٩١٧٣٥
  ھبھ حامد محمد حامد المتولى على الجعیدى١٠٠٠١٨٦٤٣٩١٧٣٦
  ھبھ حسن سالمھ البحیرى١٠٠٠١٨٧٠٩٥١٧٣٧
  ھبھ شریف جمعھ الدسوقى١٠٠٠١٨٦٨٦٩١٧٣٨
  ھبھ شعبان ابراھیم برھام الشافعى١٠٠٠١٨٦٦٥٥١٧٣٩
  ھبھ صالح الدین یوسف احمد حسب هللا١٠٠٠١٨٦٦١٠١٧٤٠
  ھبھ عبد الرؤف احمد عبد الغفار الحصى١٠٠٠١٨٧٢٧٩١٧٤١
  ھبھ عبد الغفار كامل متولى١٠٠٠١٨٦٦٦٤١٧٤٢
  ھبھ عبد الوھاب محمد الشافعى١٠٠٠١٨٧٦٩٣١٧٤٣
  ھبھ فھمى اسماعیل على یوسف١٠٠٠١٨٧٥٨٦١٧٤٤
  ھبھ محمود حامد محمد مجاھد١٠٠٠١٨٦٢٠٢١٧٤٥
  ھدى احمد احمد عبده شرابیة١٠٠٠١٨٧٧٢٩١٧٤٦
  ھدى احمد اسماعیل محمد العرابى١٠٠٠١٨٧٦٨٠١٧٤٧
  ھدى السید برھام السید برھام١٠٠٠١٨٦٢٦٤١٧٤٨
  ھدى انور ابراھیم محمد النجدى١٠٠٠١٨٧٠٥٦١٧٤٩
  ھدى باسل لطفى ابراھیم العشرى١٠٠٠١٨٧٤٦٥١٧٥٠
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  ھدى حسن محمود عبد الحى محمد١٠٠٠١٨٦٢٠٣١٧٥١
  ھدى خالد عبد العزیز عبده عبد الفتاح١٠٠٠١٨٧٣٢٥١٧٥٢
  ھدى طارق ابراھیم محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٧٥١٦١٧٥٣
  ھدى طارق عبد الخالق عطیھ١٠٠٠١٨٧٥٢٩١٧٥٤
  ھدیات احمد صبحى محمد١٠٠٠١٨٦٠٤٠١٧٥٥
  ھدیر احمد على محمد ضاحى١٠٠٠١٨٦٩٠٥١٧٥٦
  ھدیر السید اسماعیل فرحات١٠٠٠١٨٧٧٩٨١٧٥٧
  ھدیر عبد الفتاح عبد الغفار السید١٠٠٠١٨٦٠١١١٧٥٨
  ھدیر عبد الوھاب عثمان على١٠٠٠١٨٧٧٧٠١٧٥٩
  ھدیر عصام صالح الدین حماد١٠٠٠١٨٧١٦٨١٧٦٠
  ھدیر محمد محمد حافظ ھمام١٠٠٠١٨٦٤٣٥١٧٦١
  ھدیر محمد محمد عبد هللا البغدادى١٠٠٠١٨٧٠٢٧١٧٦٢
  ھدیر محمد محمود حسین التلباني١٠٠٠١٨٦١٠٦١٧٦٣
  ھدیر وجدى محمود محمد صالح١٠٠٠١٨٦٠١٢١٧٦٤
  ھشام ابو الخیر محمد ابو الخیر شوشھ١٠٠٠١٨٦٩٩٢١٧٦٥
  ھشام حربى الشربینى رمضان١٠٠٠١٨٧٦٤٩١٧٦٦
  ھمسھ عبد المجید عبد الرؤف محمد جوده١٠٠٠١٨٦١٠٧١٧٦٧
  ھنا اسامى محمود حسن الحفناوى١٠٠٠١٨٧٥٤٧١٧٦٨
  ھناء المسعد احمد ابو النجا١٠٠٠١٨٦٥٦٣١٧٦٩
  ھناء محمد السید حسنین النجار١٠٠٠١٨٦٥٣٤١٧٧٠
  ھناء محمد رجب ابوخواجة١٠٠٠١٨٦٢٥٧١٧٧١
  ھناء محمد على محمد عبد المنعم١٠٠٠١٨٦٦٠٧١٧٧٢
  ھند احمد السید احمد محمد١٠٠٠١٨٧٤٢٠١٧٧٣
  ھند عبد الجواد محمود عبد الجواد ابراھیم١٠٠٠١٨٦٧٣٣١٧٧٤
  ھند عید محمد عبد الحافظ ناصر١٠٠٠١٨٦٦٨٧١٧٧٥
  ھند فتحى حمدتو عبد المقصود١٠٠٠١٨٦٧٦٢١٧٧٦
  ھند محمد ابراھیم على حسن١٠٠٠١٨٧٥٧٤١٧٧٧
  ھند مصطفى محمود المھدى١٠٠٠١٨٧٦٩٤١٧٧٨
  وائل سمرى عبد البصیر محمد العوضى١٠٠٠١٨٧٤٨٩١٧٧٩
  وائل محمد حسن محمد١٠٠٠١٨٦٢٣٨١٧٨٠
  ورده احمد محمد الشحات السید١٠٠٠١٨٦٢٦١١٧٨١
  ورده على احمد السید على١٠٠٠١٨٦٧١٢١٧٨٢
  ورده محمد محمد كامل عبد الفتاح بدوى١٠٠٠١٨٦٠٥٧١٧٨٣
  وسام فوزى عبد اللطیف السید١٠٠٠١٨٧٠٠٦١٧٨٤
  وعد محمد عبد هللا محمد حسن١٠٠٠١٨٧١٥٧١٧٨٥
  وفاء احمد عبد الرحمن محمد على١٠٠٠١٨٦٧١٣١٧٨٦
  وفاء احمد فتحى الباز السید١٠٠٠١٨٦٠٠٧١٧٨٧
  وفاء رضا فھیم عطوه١٠٠٠١٨٧٢٦٤١٧٨٨
  وفاء طارق صابر محمد محمد العمرى١٠٠٠١٨٧٣٦٩١٧٨٩
  وفاء عامر محمد عامر١٠٠٠١٨٧٨٣٢١٧٩٠
  والء احمد اسماعیل محمد سالم١٠٠٠١٨٦٥٨٦١٧٩١
  والء جالل ابراھیم الحسینى بقشیش١٠٠٠١٨٦٣٢٠١٧٩٢
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رقم الطالب
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الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  والء عادل عبده محمد محمد الطنیب١٠٠٠١٨٦٢٨٧١٧٩٣
  والء یسرى ذكى محمد عامر١٠٠٠١٨٧٦١٥١٧٩٤
  ولید احمد محمد حسن حسن١٠٠٠١٨٦٤٦٣١٧٩٥
  ولید مسعد رجب محمد عبد ربھ١٠٠٠١٨٦٤٤٦١٧٩٦
  یارا احمد احمد السید مشمش١٠٠٠١٨٦٥٨٥١٧٩٧
  یارا السعید على عاشور١٠٠٠١٨٦٨٥١١٧٩٨
  یارا السید فؤاد احمد وادى١٠٠٠١٨٧٤٣٦١٧٩٩
  یارا سالم عبید مصطفى١٠٠٠١٨٦٥٧٣١٨٠٠
  یارا عبد العال احمد عبد العال البلتاجى١٠٠٠١٨٦٥٣٥١٨٠١
  یارا محمد جبر جبر النمل١٠٠٠١٨٦٩٠٢١٨٠٢
  یارا محمد فتحى عبده على١٠٠٠١٨٦٤٩٠١٨٠٣
  یارا محمد فرج محمد سالم١٠٠٠١٨٦٧٤٩١٨٠٤
  یارا محمد محمد حسن رفاعى١٠٠٠١٨٦٨٩٤١٨٠٥
  یارا محمد محمد عبد الدایم عبد السمیع١٠٠٠١٨٧٣٦٠١٨٠٦
  یارا یاسر حسن المرسى البسطویسي١٠٠٠١٨٦٩١٥١٨٠٧
  یاسر سعد فوزى سعد١٠٠٠١٨٧٥٣٥١٨٠٨
  یاسر عابدین حسن ابو البقا١٠٠٠١٨٧٦٥٥١٨٠٩
  یاسر محمد عبد الرازق السید عطیھ١٠٠٠١٨٧٢٤٦١٨١٠
  یاسمین ابراھیم احمد السعید حسین١٠٠٠١٨٦٩٨٤١٨١١
  یاسمین ابراھیم بكر عبد المطلب١٠٠٠١٨٦٢٣١١٨١٢
  یاسمین احمد عبد المولى عبد هللا الغریب١٠٠٠١٨٧٥٩٦١٨١٣
  یاسمین احمد محمود ابراھیم الغرباوي١٠٠٠١٨٦٥٣٦١٨١٤
  یاسمین الدسوقى السید ابراھیم١٠٠٠١٨٦١٨٣١٨١٥
  یاسمین السید احمد احمد شلبایھ١٠٠٠١٨٧٥٣٠١٨١٦
  یاسمین السید لطفى عبد اللطیف١٠٠٠١٨٧٥٨٨١٨١٧
  یاسمین امین ابراھیم محمد ھادى١٠٠٠١٨٦٥٠٥١٨١٨
  یاسمین ایھاب عطیھ موسى المكاوى١٠٠٠١٨٧١٥٨١٨١٩
  یاسمین حسن محمد محمد ابو النور١٠٠٠١٨٧٠٥٧١٨٢٠
  یاسمین رضا محى الدین عبد الرحمن حماد١٠٠٠١٨٦١٦٨١٨٢١
  یاسمین سعد الغریب ابراھیم طافور١٠٠٠١٨٧٥٧٥١٨٢٢
  یاسمین صبحى ابراھیم مصطفى١٠٠٠١٨٧٥٧٧١٨٢٣
  یاسمین على عبد الھادى احمد على١٠٠٠١٨٦٠٧٣١٨٢٤
  یاسمین كمال معتمد محمود الطیر١٠٠٠١٨٦٩٠٣١٨٢٥
  یاسمین مجدى ابراھیم مصطفى عالم١٠٠٠١٨٧٦٨١١٨٢٦
  یاسمین محمد حامد القصبى خلیفھ١٠٠٠١٨٦٢٥٩١٨٢٧
  یاسمین محمد عبد القادر سید احمد نور الدین١٠٠٠١٨٦٤١٥١٨٢٨
  یاسمین محمد محمد ابراھیم دویب١٠٠٠١٨٦٩٠٤١٨٢٩
  یاسمین مصباح محمد المھدى عید تقى الدین١٠٠٠١٨٧٦١٦١٨٣٠
  یاسمین مصطفى صبرى محمد شحاتھ١٠٠٠١٨٦٠٢٣١٨٣١
  یاسمین مصطفى مصطفى عبد هللا الردینى١٠٠٠١٨٦٤١٢١٨٣٢
  یاسمین ھشام فتحى محمد ابراھیم حسین١٠٠٠١٨٦٦٨٩١٨٣٣
  یاسین محمد حسن محمد دسوقى١٠٠٠١٨٦٩٣٠١٨٣٤
  یسرا سمیر یوسف یسن حسن١٠٠٠١٨٧١٥٩١٨٣٥
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رقم الطالب
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الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  یسرى محمود عبد العزیز عوض الدسوقى١٠٠٠١٨٧٧٩٦١٨٣٦
  یمنى احمد احمد احمد الطیر١٠٠٠١٨٦٤١٣١٨٣٧
  یمنى احمد احمد حسن قرمد١٠٠٠١٨٧٤٤٢١٨٣٨
  یمنى الھادى محمد عبد الرازق سراج١٠٠٠١٨٧٣٧٢١٨٣٩
  یمنى ایمن شحاتھ العوضى عبد الغنى١٠٠٠١٨٧٣٧٥١٨٤٠
  یمنى جھاد ناصف مصطفى١٠٠٠١٨٧٥٤٣١٨٤١
  یمنى حماده السید السبیعى السید١٠٠٠١٨٧١٦٠١٨٤٢
  یمنى حمدین محمد رمضان١٠٠٠١٨٦٧١٧١٨٤٣
  یمنى خالد بیومى ذكى بیومى١٠٠٠١٨٧٣٥٤١٨٤٤
  یمنى خالد عبد الھادى بشرى السید١٠٠٠١٨٦٠٨٨١٨٤٥
  یمنى ربیع سعد عبد العزیز عماشھ١٠٠٠١٨٧٦٢١١٨٤٦
  یمنى شوقى جمعھ حسن قاسم١٠٠٠١٨٧٦٢٢١٨٤٧
  یمنى صبرى السید عبده محمد الجمال١٠٠٠١٨٦٢٢٣١٨٤٨
  یمنى عالء عبد الرازق ابراھیم منصور١٠٠٠١٨٧٨٠٩١٨٤٩
  یمنى على حلمى محمد المتولى١٠٠٠١٨٧٥٩٧١٨٥٠
  یوسف ابراھیم محمود على ابراھیم١٠٠٠١٨٧٢٤٧١٨٥١
  یوسف احمد حسنى عبد الغفار عبد الرحمن١٠٠٠١٨٦٦٩٧١٨٥٢
  یوسف احمد عبد الفتاح رمضان العشماوى١٠٠٠١٨٧٧٩٢١٨٥٣
  یوسف باسیلى صبحى باسیلى١٠٠٠١٨٦٩٥٥١٨٥٤
  یوسف رجب محمد السعید عبد الرازق العراقى١٠٠٠١٨٧١١٨١٨٥٥
  یوسف طارق محمد محمد١٠٠٠١٨٧٢١٧١٨٥٦
  یوسف محمد المتولى محمد عبد العال١٠٠٠١٨٦٤٤٧١٨٥٧
  یوسف محمد سامر محمد ابراھیم سعید١٠٠٠١٨٦٣٣٣١٨٥٨
  یوسف محمد صالح عبد الھادى الطیره١٠٠٠١٨٧٧٦٣١٨٥٩
  یوسف محمود احمد السید عبد ربھ١٠٠٠١٨٦١٠٠١٨٦٠
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