
كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - التعلیم األساسي (الحلقة األولى)-األدبي-طالب مرشحون

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

( لجنھ ١٥ مكرر ) 
المكان: غـــرفة رقــم ( ٣٤٦ )
سیمنار علم النفس الدور الثانى

علوى
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  ابتسام سمیر عبد العزیز على الحنفي١٠٠٠١٨٥١١٩١
  ابتسام محمد الشحات عطا حسن١٠٠٠١٨٤٦٧٢٢
  ابراھیم جمعھ السعید عبد الغنى١٠٠٠١٨٥١٩٥٣
  ابراھیم سامح عبد الغنى ابراھیم١٠٠٠١٨٥٢٦٥٤
  ابراھیم شعبان ابراھیم محمد١٠٠٠١٨٥٧٢١٥
  ابراھیم محمد ابراھیم الغنیمى احمد١٠٠٠١٨٤٧١٦٦
  ابراھیم محمد احمد محمد عبد العال١٠٠٠١٨٥٨٨٤٧
  ابو بكر الصدیق محمد الصدیق بیھ١٠٠٠١٨٥٩٨٨٨
  اثار ایمن عبد هللا الحكیم١٠٠٠١٨٥١٨٧٩
  احالم ایمن فتحى امین ابو العال١٠٠٠١٨٥١٤٩١٠
  احالم على حسن عبد الفتاح١٠٠٠١٨٥٩٤٦١١
  احمد ابراھیم عبده عبده العدوى١٠٠٠١٨٥٨٠٠١٢
  احمد اسامھ احمد محمد سمره١٠٠٠١٨٥٥٢٦١٣
  احمد اسماعیل محمد اسماعیل على١٠٠٠١٨٥٩٦٦١٤
  احمد السید احمد السید١٠٠٠١٨٥٨٠٩١٥
  احمد السید عبد الشافى محمد درویش١٠٠٠١٨٤٧٥١١٦
  احمد السید عطیھ احمد الحسینى١٠٠٠١٨٤٨٤٣١٧
  احمد السید محمد عبد المقصود١٠٠٠١٨٥٨٥٤١٨
  احمد جمال محمد السید على١٠٠٠١٨٥٤٧٦١٩
  احمد حسام محمد حافظ الحلوجى١٠٠٠١٨٥١٩٦٢٠
  احمد حماده احمد ابو العنین سید احمد١٠٠٠١٨٥٥١١٢١
  احمد حماده محمود محمود عبد اللطیف١٠٠٠١٨٤٩١٧٢٢
  احمد خالد عبده عطوه١٠٠٠١٨٥٩٠١٢٣
  احمد رجب النبوى حسن جمعة١٠٠٠١٨٥٣٤٥٢٤
  احمد رمضان ابراھیم الحسینى الشواف١٠٠٠١٨٥٩٣٠٢٥
  احمد سعید المتولى الباز عید١٠٠٠١٨٥٥١٢٢٦
  احمد شمس الدین محمد عبد المجید شاھین١٠٠٠١٨٥٢٦٦٢٧
  احمد صبرى على عبد الباقى١٠٠٠١٨٤٩٢٣٢٨
  احمد عبد الرحیم دیاب واصل١٠٠٠١٨٥٨٠١٢٩
  احمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح یوسف١٠٠٠١٨٥٨٧٥٣٠
  احمد على على محمد شطا١٠٠٠١٨٤٧١٨٣١
  احمد عنتر عبد الفتاح محمد ابو العنین١٠٠٠١٨٥٥٢٨٣٢
  احمد ماھر عبد هللا طھ١٠٠٠١٨٤٧٥٦٣٣
  احمد محمد احمد الفیشى١٠٠٠١٨٥٥٢٥٣٤
  احمد محمد حامد على عید١٠٠٠١٨٤٧١٧٣٥
  احمد محمد شلبى على ابو العز١٠٠٠١٨٥٩٦٠٣٦
  احمد محمد فؤاد یسن الخولى١٠٠٠١٨٥٩٦٧٣٧
  احمد محمد فاضل سالم محمد سالم١٠٠٠١٨٤٧١٩٣٨
  احمد محمد كمال شقیر١٠٠٠١٨٥٩٨١٣٩
  احمد محمد محمد السید صیام١٠٠٠١٨٤٩١٠٤٠
  احمد محمود احمد ابراھیم١٠٠٠١٨٤٨١٧٤١
  احمد محمود محمد محمد على الجویلى١٠٠٠١٨٥٨٥٥٤٢
  احمد مصطفى عبد هللا ابراھیم الرفاعى١٠٠٠١٨٤٨٥٨٤٣

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - التعلیم األساسي (الحلقة األولى)-األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٤٤الي رقم  ٥٣

( لجنھ ١٥ مكرر ) 
المكان: غـــرفة رقــم ( ٣٤٦ )
سیمنار علم النفس الدور الثانى

علوى
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  احمد یاسر طھ طھ الشھابى١٠٠٠١٨٥١٠٤٤٤
  اروى الھادى رجب یوسف یوسف١٠٠٠١٨٤٨٩٩٤٥
  اسامھ ماجد محمد عبد النبى محمد١٠٠٠١٨٤٨٨٧٤٦
  اسراء احمد ابراھیم محمد عبد المنعم١٠٠٠١٨٥٣١٧٤٧
  اسراء احمد عبد الحافظ فرج محمد١٠٠٠١٨٥٣٤٠٤٨
  اسراء احمد عبد الحمید عبد الفتاح السید١٠٠٠١٨٥٢٣٤٤٩
  اسراء احمد عبد الرازق احمد حجازى١٠٠٠١٨٤٧٧٦٥٠
  اسراء اشرف شلبى احمد الجمل١٠٠٠١٨٤٨١٤٥١
  اسراء السعید جمعھ ابراھیم حسین١٠٠٠١٨٤٧٠٥٥٢
  اسراء السید محمد ابو المكارم١٠٠٠١٨٥٩٩٤٥٣

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - التعلیم األساسي (الحلقة األولى)-األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٥٤الي رقم  ٩٦

( لجنھ ١٦ ) 
المكان: غــرفة رقــم ( ٤٠٨ )
الدور الثالث علوى (قسم اصول

التربیة)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  اسراء الشحات حسن محمد نوفل١٠٠٠١٨٥٢٣٥٥٤
  اسراء المرغنى السید المرغنى السید غربیة١٠٠٠١٨٤٩٣٠٥٥
  اسراء الوردانى ابو المجد الوردانى ابو المجد١٠٠٠١٨٥٠٨٣٥٦
  اسراء ایھاب احمد متولى١٠٠٠١٨٥٣٣٧٥٧
  اسراء بكر محمد السید ابو المعاطى١٠٠٠١٨٥٢٣٦٥٨
  اسراء جمال صادق ابو صالح عوض١٠٠٠١٨٥٧٦٣٥٩
  اسراء جمال فرید ابراھیم السقا١٠٠٠١٨٥٠٣٩٦٠
  اسراء خالد عبد العزیز عبد العزیز١٠٠٠١٨٥١٥١٦١
  اسراء رضا عبد اللطیف عبد اللطیف العشرى١٠٠٠١٨٥٩١٨٦٢
  اسراء سامح حسن یوسف١٠٠٠١٨٤٩٧١٦٣
  اسراء سلیمان محمد محمد مھدى١٠٠٠١٨٥٠٦٥٦٤
  اسراء صبرى السید سلیمان صالح١٠٠٠١٨٥٩١٩٦٥
  اسراء صالح بدران محمد بدران١٠٠٠١٨٥٧٤٩٦٦
  اسراء صالح محمد رمضان رمضان١٠٠٠١٨٥٨١٦٦٧
  اسراء طارق محمد عبد المنعم حامد عبد المجید١٠٠٠١٨٥٣٠٩٦٨
  اسراء طلعت الشحات ابراھیم النجار١٠٠٠١٨٤٩٥٠٦٩
  اسراء عبد الحمید محمد حسنین١٠٠٠١٨٥٧٩٨٧٠
  اسراء عبد السالم الیمانى عبده جعفر١٠٠٠١٨٥٨٨٩٧١
  اسراء عبد العظیم عبد العظیم فؤاد مصطفى١٠٠٠١٨٥٣٥٣٧٢
  اسراء عصام فتحى كامل محمد حسن الصیاد١٠٠٠١٨٥٦٤٨٧٣
  اسراء عصام كامل الجمیل١٠٠٠١٨٥٣١٠٧٤
  اسراء عطیھ عبد اللطیف احمد السید١٠٠٠١٨٤٧٢٠٧٥
  اسراء على احمد ذكى الشبراوى١٠٠٠١٨٥٤١٢٧٦
  اسراء على احمد عبده شداد١٠٠٠١٨٤٩٧٤٧٧
  اسراء فتحى ھارون مرسى النجار١٠٠٠١٨٥٤٣٠٧٨
  اسراء فتوح شحاتھ سیداحمد١٠٠٠١٨٤٨٦٠٧٩
  اسراء مجدى الھاللى عبد السالم مقلد١٠٠٠١٨٤٨٤٩٨٠
  اسراء محمد اسماعیل عبد الصمد١٠٠٠١٨٥٦٥٥٨١
  اسراء محمد السید ابراھیم ابراھیم غبور١٠٠٠١٨٥٩٣٤٨٢
  اسراء محمد السید ابو الفتوح١٠٠٠١٨٥٨٣٦٨٣
  اسراء محمد المتولى محمود ھاشم١٠٠٠١٨٥٤٢١٨٤
  اسراء محمد برھام عمار حسین١٠٠٠١٨٥٩٥٩٨٥
  اسراء محمد سعد البشیر عبد الحافظ١٠٠٠١٨٥٥٥١٨٦
  اسراء محمد عاطف الرملي١٠٠٠١٨٤٨٢٤٨٧
  اسراء محمد عبد هللا احمد عبد هللا١٠٠٠١٨٥٨١١٨٨
  اسراء محمد عزت محمد صالح١٠٠٠١٨٥٢٥٦٨٩
  اسراء محمد لطفى عبد اللطیف١٠٠٠١٨٥٤٨٩٩٠
  اسراء محمود العدوى العدوى الجعیدى١٠٠٠١٨٤٨٠٨٩١
  اسراء مدیح ابراھیم عبد الحى غزالھ١٠٠٠١٨٤٨٥١٩٢
  اسراء مرزوق احمد مجاھد احمد١٠٠٠١٨٥٢٣٧٩٣
  اسراء مصباح حامد على١٠٠٠١٨٥٦٦٩٩٤
  اسراء مصطفى محمد یوسف عیطھ١٠٠٠١٨٥١٠٠٩٥
  اسراء ناجح على عبد الفتاح العجمى١٠٠٠١٨٤٨٤٢٩٦

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - التعلیم األساسي (الحلقة األولى)-األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٩٧الي رقم  ١٣٩

( لجنھ ١٦ ) 
المكان: غــرفة رقــم ( ٤٠٨ )
الدور الثالث علوى (قسم اصول

التربیة)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  اسراء نبیل جمال حلمى متولى١٠٠٠١٨٥٤٣١٩٧
  اسراء نبیل سالمھ خلیل١٠٠٠١٨٥٧٠٧٩٨
  اسراء نبیھ محفوظ عبد اللطیف١٠٠٠١٨٥٧١٣٩٩
  اسراء نصر عطیھ على عطیھ١٠٠٠١٨٤٧١٢١٠٠
  اسراء ھاشم ابراھیم عبد السالم١٠٠٠١٨٥٦٥٦١٠١
  اسراء ھانى السید محمد الزھیرى١٠٠٠١٨٥٥٢٠١٠٢
  اسراء یاسر سعد محمود مصطفى حسین١٠٠٠١٨٥٨٦٥١٠٣
  اسالم ابراھیم العیسوى العیسوى١٠٠٠١٨٥٤١٠١٠٤
  اسالم السید احمد على االمام١٠٠٠١٨٥٥٠٣١٠٥
  اسالم ایمن عبد الراضى المعصراوى١٠٠٠١٨٤٧٥٧١٠٦
  اسالم طارق احمد مغاورى ابراھیم١٠٠٠١٨٥٢٧١١٠٧
  اسالم كامل عبد الخالق رزق١٠٠٠١٨٥٩٧٤١٠٨
  اسالم محمد على حسن١٠٠٠١٨٥٩٦٨١٠٩
  اسماء ابراھیم فوزى ابراھیم خفاجى١٠٠٠١٨٤٩٧٢١١٠
  اسماء احمد عبد العلیم على محمد الحدیدى١٠٠٠١٨٤٩٦٣١١١
  اسماء احمد عبد اللطیف عبده ابو العنین١٠٠٠١٨٤٨٥٢١١٢
  اسماء احمد محمد عبد الرزاق عیسى١٠٠٠١٨٤٧٧٧١١٣
  اسماء اسامھ على عبد الفتاح الجوھرى١٠٠٠١٨٥٠٤٦١١٤
  اسماء اشرف صالح الغریب بیھ١٠٠٠١٨٥٦٠٠١١٥
  اسماء اشرف عبد المحسن احمد١٠٠٠١٨٤٧٦٠١١٦
  اسماء الجرایحى الجرایحى محمد رجب١٠٠٠١٨٥٦٠١١١٧
  اسماء السعید عبد العزیز محمد زیدان١٠٠٠١٨٥٧٨٨١١٨
  اسماء السعید على معاطى ابراھیم النبراوى١٠٠٠١٨٥٤١٣١١٩
  اسماء السید فتحى نوفل١٠٠٠١٨٤٧١٣١٢٠
  اسماء بھجت نور الدین محمد سلیمان١٠٠٠١٨٥٦٣٥١٢١
  اسماء خالد محمد ابو سلیمان١٠٠٠١٨٥٩٨٥١٢٢
  اسماء رضا احمد زھران سعد١٠٠٠١٨٥٢٤٩١٢٣
  اسماء رضا عبد الونیس احمد سالم١٠٠٠١٨٥٩٤٤١٢٤
  اسماء رمضان عبد السالم عبد السالم١٠٠٠١٨٥٣٧٧١٢٥
  اسماء سامح عطا عطا عبد هللا كراویھ١٠٠٠١٨٥٠٩٤١٢٦
  اسماء سامى عوض حسن عامر١٠٠٠١٨٥١٩٤١٢٧
  اسماء سعد كامل ابراھیم القشالن١٠٠٠١٨٥٨٢٧١٢٨
  اسماء سلطان فتحى الملكى محمد١٠٠٠١٨٥٤٠٦١٢٩
  اسماء سید احمد محمود العشماوى عماره١٠٠٠١٨٥٦٨٣١٣٠
  اسماء طارق عبد الرحمن محمد سید احمد١٠٠٠١٨٤٨٠٩١٣١
  اسماء طارق على نبیھ محمد١٠٠٠١٨٥٦٨٠١٣٢
  اسماء عبد العاطى مصطفى عبد الفتاح١٠٠٠١٨٤٧٦٩١٣٣
  اسماء عبد العزیز رزق ابوزید١٠٠٠١٨٤٧٧٠١٣٤
  اسماء عبد العزیز عبد الفتاح عبد البصیر١٠٠٠١٨٥٢٧٢١٣٥
  اسماء عبد الفتاح لطفى المتولى١٠٠٠١٨٥٣٦٤١٣٦
  اسماء عماد السید عبد الھادى١٠٠٠١٨٥٣٨٧١٣٧
  اسماء ماجد مختار محمد عوض١٠٠٠١٨٥٦٠٢١٣٨
  اسماء محمد الحسنین الحسنین١٠٠٠١٨٥٧٩٩١٣٩

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - التعلیم األساسي (الحلقة األولى)-األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ١٤٠الي رقم  ١٨١

( لجنھ ١٦ ) 
المكان: غــرفة رقــم ( ٤٠٨ )
الدور الثالث علوى (قسم اصول

التربیة)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  اسماء محمد بدران احمد مصطفى١٠٠٠١٨٥٥٨٢١٤٠
  اسماء محمد محمد یوسف مصطفى١٠٠٠١٨٥٢٢٠١٤١
  اسماء محمد محمود موسى البیومى١٠٠٠١٨٤٩٦٨١٤٢
  اسماء محمود حامد محمود شبانھ١٠٠٠١٨٥٣٣٤١٤٣
  اسماء محمود عبد السمیع عبد هللا١٠٠٠١٨٥٤٦٢١٤٤
  اسماء مصطفى عبدا لرؤف محمد شرشر١٠٠٠١٨٥٧٧٥١٤٥
  اسماء مقبل فتحى مقبل الحلوانى١٠٠٠١٨٤٩٨٣١٤٦
  اسماء ھالل امین ھالل محمد١٠٠٠١٨٥٣٧٢١٤٧
  اكرام صبح احمد ابراھیم عطیھ١٠٠٠١٨٥١٠٧١٤٨
  االء احمد ابراھیم عبد الرازق١٠٠٠١٨٥٣٦٥١٤٩
  االء اسالم عطیھ عبد الحكیم١٠٠٠١٨٥٥٢١١٥٠
  االء اشرف عبد العزیز ابو المعاطى محمد١٠٠٠١٨٤٦٨٥١٥١
  االء ثروت المغربى محمد دویدار١٠٠٠١٨٥٥٠٥١٥٢
  االء حماده محمد رشوان١٠٠٠١٨٤٧٦٢١٥٣
  االء حمدى اسماعیل محمد١٠٠٠١٨٥٤٥١١٥٤
  االء حموده بدیر عبد العزیز موسى١٠٠٠١٨٤٦٩٤١٥٥
  االء رضا محمد الحفنى سطوحى١٠٠٠١٨٥٨٢٣١٥٦
  االء رضا محمد حسن المھدى١٠٠٠١٨٥٣٧٨١٥٧
  االء عادل محمود محمد الخمیسى١٠٠٠١٨٤٩٠٠١٥٨
  االء عبد العزیز محمود ابراھیم١٠٠٠١٨٥٤٢٢١٥٩
  االء عزت ابراھیم النبوى١٠٠٠١٨٥٧٩١١٦٠
  االء محسن احمد السید رزق١٠٠٠١٨٥٣٧٩١٦١
  االء محمد ابو النصر احمد اسماعیل١٠٠٠١٨٥٧٢٦١٦٢
  االء محمد احمد زغلى العبیدى١٠٠٠١٨٥٤٩٠١٦٣
  االء محمد جالل محمد الدیدامونى١٠٠٠١٨٤٩٠١١٦٤
  االء محمد سلیمان محمد نجیب١٠٠٠١٨٤٨٩٨١٦٥
  االء مصطفى عبد الحمید ربیع مصطفى١٠٠٠١٨٥١٢٠١٦٦
  االء مصطفى منصور محمد العیسوى١٠٠٠١٨٥٨٥٨١٦٧
  االء مصطفى یوسف عبد هللا١٠٠٠١٨٥١٣٠١٦٨
  االء نصر حسن ابراھیم١٠٠٠١٨٥٣٦٦١٦٩
  االء وائل محمد بھرام شاھین١٠٠٠١٨٥٧٧٦١٧٠
  االء وائل محمد عبد هللا احمد سلیمان١٠٠٠١٨٤٦٨٦١٧١
  االبراھیمى محمد ابراھیم على یوسف١٠٠٠١٨٤٩١١١٧٢
  الحسین محمد حسن السید حسن١٠٠٠١٨٥٩٦٩١٧٣
  الزھراء اسامھ احمد احمد مشالى١٠٠٠١٨٥٩٤٩١٧٤
  السعید الرفاعى على حسن عطوه١٠٠٠١٨٥٢٧٣١٧٥
  السید محمد فؤاد محمد محفوض١٠٠٠١٨٥٣٧٥١٧٦
  الشیماء الحسین بكر محمد السید قندیل١٠٠٠١٨٥١٠٥١٧٧
  الشیماء جالل محمود محمد فضل١٠٠٠١٨٥٥٥٢١٧٨
  الشیماء عبد هللا عوض غازى١٠٠٠١٨٤٩٦٤١٧٩
  الشیماء فؤاد ابراھیم العزازى الباز١٠٠٠١٨٥٤٠٧١٨٠
  الشیماء محمد جاد الرب احمد على١٠٠٠١٨٥١٣١١٨١

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - التعلیم األساسي (الحلقة األولى)-األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ١٨٢الي رقم  ٢٢٤

( لجنھ ١٧ ) 
المكان: غـرفة رقــم ( ٤٤٠ )
الدور الثالث علوى (قسم اصول

التربیة)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  الشیماء منیر الدسوقى احمد١٠٠٠١٨٥٣٨٨١٨٢
  الشیماء ھالل محمد محمد سالمھ١٠٠٠١٨٥٩٨٦١٨٣
  العربى عزت امین السید١٠٠٠١٨٤٩٠٥١٨٤
  الھام محمد فایز البیلى نصار١٠٠٠١٨٤٩٦٥١٨٥
  امال السید الطنطاوى مصطفى رفاعى١٠٠٠١٨٤٦٩٦١٨٦
  امال عزمى فتحى الحسینى االمام١٠٠٠١٨٥٤٩١١٨٧
  امانى اسماعیل محمد اسماعیل العوضي١٠٠٠١٨٥١٦٤١٨٨
  امانى السعید السعید المتولى ابو العمایم١٠٠٠١٨٥٦٣٦١٨٩
  امانى ایمن حلمى ابو عرب١٠٠٠١٨٤٨٢٥١٩٠
  امانى حمدى محمد سعد عنان١٠٠٠١٨٤٧٤٣١٩١
  امانى خالد محمود محمد احمد١٠٠٠١٨٤٩١٢١٩٢
  امانى رحیم على االمام الجنیدى١٠٠٠١٨٤٧٢٩١٩٣
  امانى عبد الفتاح عبد السمیع السید الجزار١٠٠٠١٨٥٢٩٧١٩٤
  امانى عبده اسماعیل محمد١٠٠٠١٨٤٨٧٥١٩٥
  امانى فتحى محمد عثمان الجندى١٠٠٠١٨٥٩٢١١٩٦
  امانى محمد احمد الدسوقى السحلى١٠٠٠١٨٤٦٧٨١٩٧
  امانى محمد الحسنین محمد الحسنین١٠٠٠١٨٤٦٩٧١٩٨
  امانى محمد حلمى ابراھیم ابراھیم وفا١٠٠٠١٨٥٧١٨١٩٩
  امانى محمود محمد حافظ عطیان١٠٠٠١٨٥٠٠١٢٠٠
  امل احمد فوزى احمد ھندام١٠٠٠١٨٤٩٢٦٢٠١
  امل احمد محمود عبد الوھاب١٠٠٠١٨٤٩٠٢٢٠٢
  امل رمضان احمد محمد عبد العال١٠٠٠١٨٥٦٥٧٢٠٣
  امل رمضان محمد السعید على ابراھیم١٠٠٠١٨٥٨٧٣٢٠٤
  امل عبد العزیز عطیھ ابراھیم سالم١٠٠٠١٨٥٥٥٣٢٠٥
  امل فؤاد احمد على والى١٠٠٠١٨٤٩٦١٢٠٦
  امل وحید محمد محمد اسماعیل بلبول١٠٠٠١٨٥٨٦٦٢٠٧
  امنیھ اشرف محمد صبرى ابراھیم١٠٠٠١٨٥٨٢٦٢٠٨
  امنیھ ایمن احمد احمد الحالج١٠٠٠١٨٥٧٦٠٢٠٩
  امنیھ حسام عبد العاطى ابراھیم العمري١٠٠٠١٨٥١٢١٢١٠
  امنیھ رضا صالح محمد محمد١٠٠٠١٨٥١٥٢٢١١
  امنیھ عبد الحمید عبد المجید ابراھیم الدسوقى١٠٠٠١٨٥٩١٠٢١٢
  امنیھ عبد العال توفیق عبده على عبد العال١٠٠٠١٨٥٢٣٨٢١٣
  امنیھ محمد ابراھیم احمد شطا١٠٠٠١٨٥٩٨٧٢١٤
  امنیھ محمد ابراھیم عبد الرحمن یوسف١٠٠٠١٨٥٨٤٥٢١٥
  امنیھ محمد احمد الحسینى السلكاوى١٠٠٠١٨٤٦٩١٢١٦
  امنیھ محمد المرسى المرسى سعفان١٠٠٠١٨٥٠٨٨٢١٧
  امنیھ محمد طلعت محمود ابو المعاطى١٠٠٠١٨٥٤٣٢٢١٨
  امنیھ محمد عبد الغفار محمد الشافعى١٠٠٠١٨٥٩٠٦٢١٩
  امنیھ ممدوح عبد الموجود عبد الرحمن١٠٠٠١٨٤٩٦٦٢٢٠
  امنیھ ناصر االحمدى محمد عامر١٠٠٠١٨٥٥٠٩٢٢١
  امیره ابراھیم ابراھیم ابراھیم الجمل١٠٠٠١٨٥٥٩٠٢٢٢
  امیره ابراھیم احمد یوسف الموافى١٠٠٠١٨٥٧٦٤٢٢٣
  امیره ابراھیم توفیق محمد١٠٠٠١٨٥٢٧٩٢٢٤

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - التعلیم األساسي (الحلقة األولى)-األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٢٢٥الي رقم  ٢٦٧

( لجنھ ١٧ ) 
المكان: غـرفة رقــم ( ٤٤٠ )
الدور الثالث علوى (قسم اصول

التربیة)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  امیره احمد شكرى عبد اللطیف عبد المجید١٠٠٠١٨٥١٤٠٢٢٥
  امیره احمد عبد المنعم عباس یوسف١٠٠٠١٨٥٠٦٦٢٢٦
  امیره اسعد احمد ابراھیم عویضھ١٠٠٠١٨٥٥٩١٢٢٧
  امیره اشرف محمد الزاھى احمد سراج١٠٠٠١٨٥٢٨٠٢٢٨
  امیره السید احمد البیلى حسن طھ١٠٠٠١٨٥١١٧٢٢٩
  امیره المغازى نبیھ محمد المغازى١٠٠٠١٨٤٧٩٩٢٣٠
  امیره ایمن جابر ابو النصر ابو العنین١٠٠٠١٨٥٤٨٥٢٣١
  امیره ایمن محمد السید صقر١٠٠٠١٨٤٧٤٤٢٣٢
  امیره جالل محمود محمد العراقى١٠٠٠١٨٥٣١٨٢٣٣
  امیره جمال ابراھیم عبد الشافى عسكر١٠٠٠١٨٥٥٢٩٢٣٤
  امیره حسن الھندى على عبد هللا١٠٠٠١٨٤٩٣١٢٣٥
  امیره حمزه ابو االسعاد السید قشوع١٠٠٠١٨٤٧٣٧٢٣٦
  امیره رضا احمد محمد ابوطبل١٠٠٠١٨٤٨٣٣٢٣٧
  امیره سعد الشربینى العدل١٠٠٠١٨٥٦٩٣٢٣٨
  امیره سمیر محمد حلمى الطویلي١٠٠٠١٨٥١٢٢٢٣٩
  امیره صابر فرج السید نصر الدین١٠٠٠١٨٥٠٩٥٢٤٠
  امیره صالح عبد النبى محمود١٠٠٠١٨٥٧٠٨٢٤١
  امیره صالح فتوح على على فتحى١٠٠٠١٨٥٣١٩٢٤٢
  امیره عرفات احمد رشوان١٠٠٠١٨٥٤٣٣٢٤٣
  امیره محمد عبد الجواد ابراھیم١٠٠٠١٨٥٥٣٠٢٤٤
  امیره محمد عبد الحى حسن ابوزید١٠٠٠١٨٥٠٠٩٢٤٥
  امیره محمد عبد العزیز محمد على١٠٠٠١٨٥٤٣٤٢٤٦
  امیره محمد عبد الكریم احمد السید خیوة١٠٠٠١٨٥٨٣٧٢٤٧
  امیره محمد فھمى عبد الھادى الطوخي١٠٠٠١٨٥٥٦٨٢٤٨
  امیره محمد محمد السید البراوى١٠٠٠١٨٥٣٢٠٢٤٩
  امیره مسعود سعد اسعد١٠٠٠١٨٥٠٢٣٢٥٠
  امیره وائل احمد ابراھیم سماحھ١٠٠٠١٨٤٨٨٨٢٥١
  امیره یاسر رزق سند شعبان١٠٠٠١٨٥٢٩٨٢٥٢
  امینھ اسماعیل عربانو البسیونى١٠٠٠١٨٥٨٢٠٢٥٣
  امینھ السید محمد عبد العلیم الموجي١٠٠٠١٨٥٦٩٦٢٥٤
  امینھ محمد احمد عبد الكریم١٠٠٠١٨٥٨١٤٢٥٥
  انتصار خالد جمعھ محمد زیدان١٠٠٠١٨٥٢٥٧٢٥٦
  انجى ابراھیم محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٥٤٥٢٢٥٧
  انجى ایھاب احمد ابو المعاطى١٠٠٠١٨٥٣٩١٢٥٨
  اھداء محمد احمد محمود حموده١٠٠٠١٨٤٩٤٣٢٥٩
  ایات خطاب بیبرس صیام١٠٠٠١٨٥١٦٥٢٦٠
  ایات محمد عبده بدر بیھ١٠٠٠١٨٤٨٢٦٢٦١
  ایثار اسماعیل عبد الحمید محمد البھلول١٠٠٠١٨٥٧٧٣٢٦٢
  ایال یاسر عبد المنعم احمد عبیھ١٠٠٠١٨٥٤٤٤٢٦٣
  ایمان ابراھیم ابراھیم محمد الفداوي١٠٠٠١٨٥٨٦٧٢٦٤
  ایمان ابراھیم محمد ابراھیم رزق١٠٠٠١٨٥٠٧٤٢٦٥
  ایمان احمد توفیق مصطفي١٠٠٠١٨٥٣٥٤٢٦٦
  ایمان احمد حسن المتولى١٠٠٠١٨٥٨٧٧٢٦٧

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - التعلیم األساسي (الحلقة األولى)-األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٢٦٨الي رقم  ٣٠٩

( لجنھ ١٧ ) 
المكان: غـرفة رقــم ( ٤٤٠ )
الدور الثالث علوى (قسم اصول

التربیة)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  ایمان احمد محمد احمد غطاس١٠٠٠١٨٤٨٣٤٢٦٨
  ایمان احمد موسى ابو غربیة١٠٠٠١٨٤٩٤٤٢٦٩
  ایمان االمیر عبد الغفار السید النحلة١٠٠٠١٨٥٨٢٨٢٧٠
  ایمان البیلى محمد محمد ھاشم١٠٠٠١٨٤٨١٠٢٧١
  ایمان التمیمى فرج ابراھیم الشرقاوى١٠٠٠١٨٤٩٩٨٢٧٢
  ایمان الجوھرى محمد الجوھرى الجوھرى١٠٠٠١٨٥٧٦٥٢٧٣
  ایمان الرفاعى ابراھیم محمد الرفاعى١٠٠٠١٨٥٢٥١٢٧٤
  ایمان السید امین امین فرج١٠٠٠١٨٥٠٨٢٢٧٥
  ایمان السید محمد ربیع السید ابولبدة١٠٠٠١٨٥٤٨٦٢٧٦
  ایمان بھلول حمدى السعید محمد١٠٠٠١٨٥٣٩٢٢٧٧
  ایمان جمال الطاھر محمد عبد الخالق١٠٠٠١٨٥٨٦٨٢٧٨
  ایمان جمال عبد السالم سلطان١٠٠٠١٨٤٧٩٣٢٧٩
  ایمان خالد احمد الوھیدى سعید١٠٠٠١٨٥١٦٦٢٨٠
  ایمان رضا ابوزید محمد١٠٠٠١٨٤٩٢٤٢٨١
  ایمان رضا فتحى عبد الرازق١٠٠٠١٨٥٤٧٣٢٨٢
  ایمان رضا محمد عبد المطلب شاھین١٠٠٠١٨٥٦٣٧٢٨٣
  ایمان رضا محمود ابراھیم على١٠٠٠١٨٥٤٩٢٢٨٤
  ایمان رمضان ابراھیم على السید احمد١٠٠٠١٨٥١٣٢٢٨٥
  ایمان رمضان احمد عبد الفضیل١٠٠٠١٨٥٣٩٣٢٨٦
  ایمان رمضان عبد الھادى عبد السمیع سید احمد١٠٠٠١٨٤٧٩٤٢٨٧
  ایمان سامح محمد محمد محمود عیسى١٠٠٠١٨٥٤٩٣٢٨٨
  ایمان سعد احمد صیام محمد عبد اللطیف١٠٠٠١٨٥٥٩٤٢٨٩
  ایمان سعد السعید احمد العطار١٠٠٠١٨٥٥٥٤٢٩٠
  ایمان صابر فتحى السید عبد هللا رضا١٠٠٠١٨٥٢٥٢٢٩١
  ایمان عادل احمد عبد المقصود١٠٠٠١٨٥٩٠٧٢٩٢
  ایمان عبد السمیع معوض على رمضان١٠٠٠١٨٥٦٠٣٢٩٣
  ایمان عبد الغنى عبد الغنى عبد العال البحقیرى١٠٠٠١٨٥٠٥٢٢٩٤
  ایمان عبد رب النبى لبیب عبد رب النبى١٠٠٠١٨٥٤٤٥٢٩٥
  ایمان فاید محمد السید القط١٠٠٠١٨٥٧٥٧٢٩٦
  ایمان فخرى عبد الفتاح عبد الفتاح العجمى١٠٠٠١٨٥٧٥٨٢٩٧
  ایمان فرید عبد المعطى السید قشتى١٠٠٠١٨٥٨٥٣٢٩٨
  ایمان فكرى على محمد محمود١٠٠٠١٨٥٦٥٨٢٩٩
  ایمان فوزى احمد جاد ادریس١٠٠٠١٨٤٨٠٠٣٠٠
  ایمان محمد ابراھیم ابراھیم الدسوقى١٠٠٠١٨٤٩٣٢٣٠١
  ایمان محمد رشدى ابراھیم المتولى١٠٠٠١٨٥٠٨٤٣٠٢
  ایمان محمد عبد القادر محمد عبد الوھاب١٠٠٠١٨٥٣١١٣٠٣
  ایمان محمد عبده محمد مصطفي١٠٠٠١٨٥٥٩٢٣٠٤
  ایمان محمد محمد على خلیل١٠٠٠١٨٥٥٦٩٣٠٥
  ایمان محمود اسماعیل مصطفى١٠٠٠١٨٥٤٥٣٣٠٦
  ایمان محمود السید البیومى١٠٠٠١٨٥٧٠٢٣٠٧
  ایمان محمود بھجت المھدى١٠٠٠١٨٥٤٩٥٣٠٨
  ایمان محمود زیدان محمد حسین١٠٠٠١٨٤٨٨٤٣٠٩

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - التعلیم األساسي (الحلقة األولى)-األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٣١٠الي رقم  ٣٥٢

( لجنھ ١٨ ) 
المكان: غــرفة رقـم ( ٤٣٠ )
الدور الثالث علوى (قسم اصول

التربیة)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  ایمان مصباح السید المتولى الباز١٠٠٠١٨٤٧٣٠٣١٠
  ایمان مصطفى سیداحمد على خلف١٠٠٠١٨٤٨٥٦٣١١
  ایمن یاسر التابعى السید شومان١٠٠٠١٨٥٢٧٤٣١٢
  ایناس حمدى عطیھ محمود بدر١٠٠٠١٨٥٣٩٥٣١٣
  ایناس فرید عبد الحمید متولى خضر١٠٠٠١٨٥٢٨٣٣١٤
  ایھ ابراھیم عبد المنعم ابراھیم السحیلي١٠٠٠١٨٤٩٧٥٣١٥
  ایھ ابو المجد صبرى محمد محمد الصعیدى١٠٠٠١٨٤٨٣٥٣١٦
  ایھ احمد البدوى عبد القادر١٠٠٠١٨٥١٦٧٣١٧
  ایھ احمد عبد المعبود ابراھیم صیام١٠٠٠١٨٥١٣٣٣١٨
  ایھ احمد محمد عبد الحمید وھبھ١٠٠٠١٨٥٠٧٥٣١٩
  ایھ اسامة عبد العزیز صدیق حامد١٠٠٠١٨٤٨٠١٣٢٠
  ایھ اسماعیل ابراھیم عبد السالم ابراھیم١٠٠٠١٨٥٢٠٢٣٢١
  ایھ اسماعیل احمد احمد عبد اللطیف١٠٠٠١٨٤٦٧٦٣٢٢
  ایھ اشرف ادرى محمد١٠٠٠١٨٥٤٧٥٣٢٣
  ایھ اشرف فتحى ابو مندور الدیب١٠٠٠١٨٥١٦٨٣٢٤
  ایھ البدوى السید السید بدوي١٠٠٠١٨٥٥٤٠٣٢٥
  ایھ الحسین محمد حسن الشحات١٠٠٠١٨٥٤١٤٣٢٦
  ایھ السعید السعید احمد الترامسى١٠٠٠١٨٥٥٩٣٣٢٧
  ایھ السعید محمد رمضان علي١٠٠٠١٨٥٧١٥٣٢٨
  ایھ السید جبر مصطفى جبر١٠٠٠١٨٤٩٦٩٣٢٩
  ایھ السید حمدى كامل عمران١٠٠٠١٨٤٩٤٥٣٣٠
  ایھ السید شلبى عبد المجید١٠٠٠١٨٤٩٥٤٣٣١
  ایھ السید عبد المعطى عبد البارى رمضان١٠٠٠١٨٥٩١١٣٣٢
  ایھ العدوى محمد فوزى العدوى١٠٠٠١٨٤٩٧٦٣٣٣
  ایھ امیر فؤاد محمد محفوض١٠٠٠١٨٥٩٢٢٣٣٤
  ایھ بكر السید بكر احمد١٠٠٠١٨٥٠٥٣٣٣٥
  ایھ تحسین حماد محمد١٠٠٠١٨٥٣٢٩٣٣٦
  ایھ ثروت فكرى البیلى١٠٠٠١٨٥٤٥٧٣٣٧
  ایھ خالد ابراھیم ابراھیم مسلم١٠٠٠١٨٥٢٩٢٣٣٨
  ایھ خالد ابراھیم محمد قشوع١٠٠٠١٨٤٧٤٥٣٣٩
  ایھ خالد محمد المتولى احمد١٠٠٠١٨٥٠٤٤٣٤٠
  ایھ رزق الغریب عبد الرحمن١٠٠٠١٨٤٧٠١٣٤١
  ایھ رضا عبد الحمید حسن محمد١٠٠٠١٨٥١٥٣٣٤٢
  ایھ سالم فتحى جودة١٠٠٠١٨٥٣٢١٣٤٣
  ایھ سامح كمال محمد البسیونى عكاشھ١٠٠٠١٨٥٧٧٧٣٤٤
  ایھ سامى عبد العظیم عبد العزیز محمد القھوجى١٠٠٠١٨٤٧٤٦٣٤٥
  ایھ شاكر طھ محمد صبیحھ١٠٠٠١٨٥٠٩٦٣٤٦
  ایھ شرف محمد عبد الخالق١٠٠٠١٨٤٩٦٧٣٤٧
  ایھ صالح السید محمد یوسف١٠٠٠١٨٥٩٠٤٣٤٨
  ایھ صالح عطا هللا حمزه شحاتھ١٠٠٠١٨٥٠٥٤٣٤٩
  ایھ طارق السید على الصى١٠٠٠١٨٥٥٧٠٣٥٠
  ایھ عاطف زاید صبح عبد الحمید١٠٠٠١٨٥٧٥٩٣٥١
  ایھ عاطف محمد حسن١٠٠٠١٨٤٩١٨٣٥٢

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - التعلیم األساسي (الحلقة األولى)-األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٣٥٣الي رقم  ٣٩٥

( لجنھ ١٨ ) 
المكان: غــرفة رقـم ( ٤٣٠ )
الدور الثالث علوى (قسم اصول

التربیة)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  ایھ عبد الرازق عبد الرازق فرج مصطفى١٠٠٠١٨٥٨٠٤٣٥٣
  ایھ عبد العال حامد الشوربجى١٠٠٠١٨٥٠٨٩٣٥٤
  ایھ عبد الفتاح محمد عبده ابراھیم١٠٠٠١٨٤٨١٥٣٥٥
  ایھ عبد هللا سعد حسین١٠٠٠١٨٥٤٧٤٣٥٦
  ایھ عبد المقصود محمد خلیل١٠٠٠١٨٥٨٤٨٣٥٧
  ایھ عبده الشافعى حسن عبد هللا١٠٠٠١٨٥٦٠٤٣٥٨
  ایھ عبده عبد هللا عبده الخطیب١٠٠٠١٨٥٠٥٥٣٥٩
  ایھ عصام محمود السید اسماعیل١٠٠٠١٨٥٠٦٠٣٦٠
  ایھ على ذكى عبد الوھاب١٠٠٠١٨٥٣٨٣٣٦١
  ایھ عمر عبد الحمید المرشدى١٠٠٠١٨٥١٨٨٣٦٢
  ایھ عمران عبد الوھاب محمد الدغیدى١٠٠٠١٨٥٠٠٧٣٦٣
  ایھ مجدى محمود محمد السعداوى١٠٠٠١٨٥٦٥٩٣٦٤
  ایھ محسن محمد عبد الحمید صلي١٠٠٠١٨٤٩٤٦٣٦٥
  ایھ محمد ابراھیم محمود ابراھیم١٠٠٠١٨٥١٣٤٣٦٦
  ایھ محمد احمد احمد الجمل١٠٠٠١٨٥٥٧١٣٦٧
  ایھ محمد البیومى على داود١٠٠٠١٨٥٥٠٨٣٦٨
  ایھ محمد السعید عبد الوھاب١٠٠٠١٨٥٨٥٠٣٦٩
  ایھ محمد السید عبد الحلیم المرسى١٠٠٠١٨٤٩٩٩٣٧٠
  ایھ محمد السید عید١٠٠٠١٨٤٩١٩٣٧١
  ایھ محمد طلعت عبد الرازق احمد١٠٠٠١٨٥٠١٠٣٧٢
  ایھ محمود احمد سلیمان شحاتھ١٠٠٠١٨٥٣٨٠٣٧٣
  ایھ محمود كامل السید محمد١٠٠٠١٨٥٧٧٨٣٧٤
  ایھ مصطفى جعفر محمد القزاز١٠٠٠١٨٤٩٧٧٣٧٥
  ایھ مصطفى على احمد عبد الرحمن١٠٠٠١٨٤٧٨٣٣٧٦
  ایھ ناصر محمد نظمى السید مطاوع١٠٠٠١٨٥٤١٥٣٧٧
  ایھ ھشام محمد محمد اسماعیل نصر١٠٠٠١٨٥١٢٣٣٧٨
  ایھ یاسر السید شھاب الدین١٠٠٠١٨٥٦٤٤٣٧٩
  ایھاب سمیر احمد یوسف سید احمد١٠٠٠١٨٤٧٦١٣٨٠
  بثینھ ابراھیم احمد مشالى١٠٠٠١٨٥١٨٩٣٨١
  بثینھ محمد عطیھ السعید احمدالدیبھ١٠٠٠١٨٥١٠٨٣٨٢
  بسملھ احمد البدوى محمد حسین سرحان١٠٠٠١٨٥٣٩٦٣٨٣
  بسملھ عماد حمدى محمد جاد١٠٠٠١٨٥٧٢٨٣٨٤
  بسمھ ابراھیم عبد العزیز ابراھیم١٠٠٠١٨٦٠٠١٣٨٥
  بسمھ اسامھ محمد عبد الھادى سلیمان١٠٠٠١٨٤٧٢١٣٨٦
  بسمھ سعد السعید عبد الجلیل فوده١٠٠٠١٨٤٨٠٢٣٨٧
  بسمھ عطیھ محمد مطاوع١٠٠٠١٨٥١٠٩٣٨٨
  بسمھ محمد ابراھیم احمدالتابعي١٠٠٠١٨٤٩٢٧٣٨٩
  بسنت حاتم مندور ابراھیم حسن١٠٠٠١٨٥٥١٣٣٩٠
  بسنت سالم منصور السید١٠٠٠١٨٥٨٠٧٣٩١
  بسنت صبحى صبحى الددامونى١٠٠٠١٨٥٤٦٣٣٩٢
  بسنت محمد الوصیف الوصیف العجیرى١٠٠٠١٨٤٩٧٨٣٩٣
  بسنت وضاح محمد عبد الخبیر الغبارى١٠٠٠١٨٥٨٤٧٣٩٤
  بھیھ عبد الرازق البھى السعید حسن١٠٠٠١٨٦٠٠٢٣٩٥

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - التعلیم األساسي (الحلقة األولى)-األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٣٩٦الي رقم  ٤٣٧

( لجنھ ١٨ ) 
المكان: غــرفة رقـم ( ٤٣٠ )
الدور الثالث علوى (قسم اصول

التربیة)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  تسبیح یاسر رشاد محمود عامر١٠٠٠١٨٥٢٩٩٣٩٦
  تسنیم حمدى عبد الفتاح احمد على١٠٠٠١٨٥٤٤٣٣٩٧
  تسنیم صبحى قاسم عبد العال١٠٠٠١٨٤٧٨٤٣٩٨
  تسنیم عبده رأفت محمد االمام١٠٠٠١٨٤٩٧٩٣٩٩
  تغرید السید حسن خضر١٠٠٠١٨٥٣٨١٤٠٠
  تقى اشرف صابر المتولى١٠٠٠١٨٥٣٢٢٤٠١
  ثروت حسن فاروق محمد على١٠٠٠١٨٥٩٨٠٤٠٢
  ثناء ایھاب عرفات ابراھیم١٠٠٠١٨٥٦٣٩٤٠٣
  ثناء عطیھ محمد الماظ١٠٠٠١٨٥٥١٤٤٠٤
  جمانھ محمد السید عوض اللیثى١٠٠٠١٨٤٧٤٧٤٠٥
  جھاد عبد الحكیم المتولى احمد النقیب١٠٠٠١٨٥١٦٩٤٠٦
  جھاد عماد بھلول محمد الھجام١٠٠٠١٨٤٧٢٦٤٠٧
  جھاد محفوظ حامد محمد سالم١٠٠٠١٨٥٥٥٩٤٠٨
  جھاد ھشام فؤاد السید حسن١٠٠٠١٨٥٣١٢٤٠٩
  جھاد وجیھ زكریا محمد١٠٠٠١٨٥٦٧٠٤١٠
  جیھان جمال السید المرسى عبد الرازق١٠٠٠١٨٥٠٠٠٤١١
  حاتم عبد هللا غریب مأمون١٠٠٠١٨٥٨٥١٤١٢
  حامد محمد حامد محمد العوضى١٠٠٠١٨٤٩٠٣٤١٣
  حسام الدین رضا عبد اللطیف على عبد العال١٠٠٠١٨٥٤١١٤١٤
  حسن الشحات حسن محمد١٠٠٠١٨٤٧٦٧٤١٥
  حسناء ابوعلى موسى على محمد وزه١٠٠٠١٨٥٢٢٨٤١٦
  حسناء المرسى احمد المرسى درویش١٠٠٠١٨٥٠٤٧٤١٧
  حسین السید محمد حسن حسین١٠٠٠١٨٥٥٤٦٤١٨
  حال السید شعیب السید١٠٠٠١٨٥٦١٣٤١٩
  حمدى محمود محمد مصطفى الباز١٠٠٠١٨٥٨٨٣٤٢٠
  حنان عنتر سید احمد عبده سید احمد١٠٠٠١٨٥٣٩٧٤٢١
  حنان فتحى عبد الھادى رمضان القصبى١٠٠٠١٨٥٥٧٣٤٢٢
  حنان فتوح عبد الكریم البیلى اسماعیل١٠٠٠١٨٤٧٢٣٤٢٣
  حنان محمد السعید سیف١٠٠٠١٨٥٢٠١٤٢٤
  حنان محمد حسن مؤمن١٠٠٠١٨٥٢٦١٤٢٥
  حنین احمد نافع الحسینى الحسینى١٠٠٠١٨٥٧٦٦٤٢٦
  حنین عالء غریب احمد١٠٠٠١٨٥١١٠٤٢٧
  حنین محمد ابوشبانھ حجازى١٠٠٠١٨٦٠٠٣٤٢٨
  حنین محمد شكرى رجب علي١٠٠٠١٨٥١٧٠٤٢٩
  حنین مدحت محمد ابو المجد عمر١٠٠٠١٨٥٣٩٨٤٣٠
  خالد رمضان رمضان عبد العال١٠٠٠١٨٤٩٠٧٤٣١
  خالد زكى عبد السمیع سعد شومان١٠٠٠١٨٤٧٢٨٤٣٢
  خالد على عبد المنعم على١٠٠٠١٨٥٩٧١٤٣٣
  خالد كامل كامل محمد غنیم١٠٠٠١٨٥٨٥٦٤٣٤
  خلود السید احمد السید محمد١٠٠٠١٨٥٦١٤٤٣٥
  خلود سامى على المتولي١٠٠٠١٨٥٦٩٥٤٣٦
  خلود عماد عبد النبى سالمة١٠٠٠١٨٥١٧١٤٣٧

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - التعلیم األساسي (الحلقة األولى)-األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٤٣٨الي رقم  ٤٨٠

( لجنھ ١٩ ) 
المكان: غــرفة رقـــم ( ٤١٢ )
الدور الثالث علوى (قسم اصول

التربیة)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  خلود ناجى السید السید العوضى١٠٠٠١٨٥٦٧٣٤٣٨
  خلود ناصر محمد السید ابراھیم البسرة١٠٠٠١٨٤٩٨٠٤٣٩
  خلیل اسماعیل اسماعیل خلیل عبد الكریم١٠٠٠١٨٥٩٥٨٤٤٠
  دالیا ابراھیم احمد الباز الشھاوى١٠٠٠١٨٥٧٦١٤٤١
  دالیا ابو الوفا الدسوقى ابراھیم١٠٠٠١٨٤٦٩٨٤٤٢
  دالیا رأفت مصطفى سید احمد قاید١٠٠٠١٨٥١٧٣٤٤٣
  دالیا عادل عبد الغنى البلجیھي١٠٠٠١٨٥١٧٤٤٤٤
  دالیا عبد هللا عبد الھادى وھب هللا١٠٠٠١٨٥٨١٣٤٤٥
  دعاء ابراھیم محمد ابراھیم البسیوني١٠٠٠١٨٥٠٠٢٤٤٦
  دعاء احمد فتحى السعید عثمان١٠٠٠١٨٥٣٨٢٤٤٧
  دعاء احمد معوض الدرینى حسن١٠٠٠١٨٤٧٧٨٤٤٨
  دعاء اشرف ھاشم المرسى الجندى١٠٠٠١٨٥٩٠٨٤٤٩
  دعاء السعودى ابراھیم اسماعیل عبد المجید١٠٠٠١٨٥٦٧٤٤٥٠
  دعاء رأفت السید السید السید١٠٠٠١٨٥٤١٧٤٥١
  دعاء شعبان ابو النجا شعبان١٠٠٠١٨٥٣٨٩٤٥٢
  دعاء صالح الدین محمد عبد اللطیف١٠٠٠١٨٥٣٦٧٤٥٣
  دعاء عبد الحمید سید محمد على احمد١٠٠٠١٨٥٢٨١٤٥٤
  دعاء عبد الرؤف حسن عبد الرؤف١٠٠٠١٨٥٨٢٩٤٥٥
  دعاء محمد الخضر رزق زاحم١٠٠٠١٨٥٥٩٥٤٥٦
  دعاء محمد عمر یوسف الشحبور١٠٠٠١٨٥٠٩٩٤٥٧
  دعاء محمود الدسوقى رمضان على١٠٠٠١٨٤٨٨٩٤٥٨
  دعاء محمود محمد محمد النحاس١٠٠٠١٨٥٢٩٣٤٥٩
  دعاء ممدوح احمد عبد الجلیل١٠٠٠١٨٥٤٦٤٤٦٠
  دمیانھ السعید مسعد السعید١٠٠٠١٨٥٠٤٠٤٦١
  دمیانھ امیل حبیب كامل١٠٠٠١٨٥٠٣٤٤٦٢
  دمیانھ مجدى فوزى مخائیل١٠٠٠١٨٥٠٢٥٤٦٣
  دمیانھ مجدى معوض عبد الباقي١٠٠٠١٨٥٠٣٨٤٦٤
  دنیا احمد ابراھیم الجندى١٠٠٠١٨٤٧٤٨٤٦٥
  دنیا اسامھ محمود عبد العزیز١٠٠٠١٨٥٥٢٢٤٦٦
  دنیا السید محمد المتولى مصطفى١٠٠٠١٨٥٦٦١٤٦٧
  دنیا حامد عبد القادر حامد جبریل١٠٠٠١٨٤٧٧٩٤٦٨
  دنیا حسن سعد على ابراھیم١٠٠٠١٨٥٢٨٢٤٦٩
  دنیا حسن على ابراھیم شھیب١٠٠٠١٨٤٩٨١٤٧٠
  دنیا خیرى حسن حسن سید احمد١٠٠٠١٨٥٦١٥٤٧١
  دنیا فتوح عبد المولى فتوح عبد هللا١٠٠٠١٨٥٤٩٦٤٧٢
  دولت ابراھیم محمد عبد الغنى الحناوى١٠٠٠١٨٥١٩٣٤٧٣
  دیما تیسیر ابراھیم السید بدر١٠٠٠١٨٥١٤١٤٧٤
  دینا البھى السید عبد الحافظ القاضى١٠٠٠١٨٤٧٩٦٤٧٥
  دینا الجرایحى ابراھیم ابو العمایم١٠٠٠١٨٤٩٣٧٤٧٦
  دینا المرسى المرسى خطاب١٠٠٠١٨٥٨١٥٤٧٧
  دینا جمال الباز ابوطالب الباز١٠٠٠١٨٤٧٨٠٤٧٨
  دینا رجب مصطفى حجازى كسیره١٠٠٠١٨٥٠٩٠٤٧٩
  دینا رضا محمد سلیمان داود١٠٠٠١٨٥٨٣٨٤٨٠

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - التعلیم األساسي (الحلقة األولى)-األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٤٨١الي رقم  ٥٢٣

( لجنھ ١٩ ) 
المكان: غــرفة رقـــم ( ٤١٢ )
الدور الثالث علوى (قسم اصول

التربیة)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  دینا سالم محمد عبد الصمد١٠٠٠١٨٥٤٥٤٤٨١
  دینا سعید رافت شاھین١٠٠٠١٨٥٣٩٩٤٨٢
  دینا ضیاء عبد الفتاح على ابو الوفا١٠٠٠١٨٥٦٧٥٤٨٣
  دینا عارف السید عارف متولي١٠٠٠١٨٥٢٠٣٤٨٤
  دینا عبد الرحمن سرور سعد ابراھیم١٠٠٠١٨٤٧٩٧٤٨٥
  دینا عبده حسن محمد السید على١٠٠٠١٨٤٩٨٢٤٨٦
  دینا عالء محمد ابو سیف١٠٠٠١٨٥٧٥٣٤٨٧
  دینا محمد بكرى محمد المسلوب١٠٠٠١٨٥٧٩٢٤٨٨
  دینا محمد محمد خلیل عابد١٠٠٠١٨٤٨٦٦٤٨٩
  رؤى عالء محمد ربیع١٠٠٠١٨٤٩٤٧٤٩٠
  راجیھ محمد سعد محمد جادهللا١٠٠٠١٨٤٧٢٤٤٩١
  رانا ابراھیم محمد جاد خلیفھ١٠٠٠١٨٥٩٢٣٤٩٢
  رانیا جمال عماشھ عبد الرازق مرسى١٠٠٠١٨٥٦٧٦٤٩٣
  رانیا على عبد الحمید السعید١٠٠٠١٨٥٢٤٠٤٩٤
  راویھ نعمان مسعد ابراھیم١٠٠٠١٨٤٩١٣٤٩٥
  ربیع ناصر محمد محمد احمد طھ جاب هللا١٠٠٠١٨٤٩٢٨٤٩٦
  رحاب ابو الخیر ابو الخیر عبد هللا احمد١٠٠٠١٨٥٠٥٦٤٩٧
  رحاب السید مصطفى العوضى مصطفى١٠٠٠١٨٥٨٩٤٤٩٨
  رحاب رضا فرید ابراھیم١٠٠٠١٨٥٣٩٠٤٩٩
  رحمھ رضا محمود محمود عبد العزیز١٠٠٠١٨٤٨٣٦٥٠٠
  رحمھ شعبان لطفى المتولى١٠٠٠١٨٥٧٤٤٥٠١
  رحمھ عادل احمد على ابراھیم١٠٠٠١٨٤٧٥٥٥٠٢
  رحمھ عالء مصطفى رزق سلیمان١٠٠٠١٨٥٥٨٤٥٠٣
  رحمھ كمال كمال عبد الحمید عوض١٠٠٠١٨٥٩٢٤٥٠٤
  رحمھ محمد احمد العراقى سالمة١٠٠٠١٨٥٣٤٦٥٠٥
  ردینھ خالد عادل ابراھیم عبد العزیز١٠٠٠١٨٥١٤٢٥٠٦
  رضوى احمد محمد حسن عكاش١٠٠٠١٨٥٥٨٥٥٠٧
  رضوى حسین محمد حسینى الغریب١٠٠٠١٨٥١٩١٥٠٨
  رضوى رفعت عزت عبد المنعم على١٠٠٠١٨٥٢٨٤٥٠٩
  رضوى محمود البسطویسى حامد البسطویسى١٠٠٠١٨٤٧٨١٥١٠
  رغده محمد عطیھ شعبان١٠٠٠١٨٥٠١٥٥١١
  رقیھ ناصر السید حسن نمر١٠٠٠١٨٤٦٨٧٥١٢
  رمضان محمد سعد حسن١٠٠٠١٨٤٩٠٨٥١٣
  رمیساء عالءالدین احمد عبد الحمید١٠٠٠١٨٥٣٥٥٥١٤
  رمیساء مسعد رمضان ابراھیم المتولى١٠٠٠١٨٥١٤٣٥١٥
  رنا احمد السعید احمد١٠٠٠١٨٥٣٨٤٥١٦
  رنا العوضى سعید عطیھ١٠٠٠١٨٥٤٠٠٥١٧
  رنا برھام حسن ابراھیم السید فتوح١٠٠٠١٨٥٢٣٩٥١٨
  رنا حمدى ابو النصر محمد١٠٠٠١٨٥٢٠٤٥١٩
  رنا رضا السید متولى الكامل١٠٠٠١٨٥٦١٧٥٢٠
  رنا شریف عبد العزیز المرسى١٠٠٠١٨٥٥٠٤٥٢١
  رنا طارق صبرى محمد السندیوني١٠٠٠١٨٤٩٤١٥٢٢
  رنا عادل انور جاد الجبالى١٠٠٠١٨٤٩٨٤٥٢٣

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - التعلیم األساسي (الحلقة األولى)-األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٥٢٤الي رقم  ٥٦٥

( لجنھ ١٩ ) 
المكان: غــرفة رقـــم ( ٤١٢ )
الدور الثالث علوى (قسم اصول

التربیة)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  رنا محمد الخضرى الداودى الرفاعى١٠٠٠١٨٤٩٣٨٥٢٤
  رنا محمد عصام محمد السید السید١٠٠٠١٨٥٤٧٧٥٢٥
  رنا منصور نصار نصار احمد١٠٠٠١٨٥٩٨٩٥٢٦
  رنا ھانى ابو الفتوح عوضین السید١٠٠٠١٨٥٤١٨٥٢٧
  رنا یاسر حسن محمود بدر١٠٠٠١٨٥٥٣٩٥٢٨
  رنا یاسر على عبد الفتاح المسعد١٠٠٠١٨٤٦٩٣٥٢٩
  رناد راغب عبد العزیز جاد احمد یوسف١٠٠٠١٨٥٤٩٧٥٣٠
  رندا محمد احمد سید احمد١٠٠٠١٨٤٨٢٨٥٣١
  رنیم المصطفى منصور محمد ابو زید١٠٠٠١٨٤٧٠٩٥٣٢
  رنیم شوقى محمد یونس١٠٠٠١٨٤٦٧١٥٣٣
  روان اسماعیل محمد الساداتى ابراھیم١٠٠٠١٨٥٣٥٦٥٣٤
  روان ایھاب حافظ حافظ محمد حبیبھ١٠٠٠١٨٤٦٧٣٥٣٥
  روان راتب بدیر ابراھیم عجیلھ١٠٠٠١٨٥٠٥٧٥٣٦
  روان رضا محمد السعید محمد١٠٠٠١٨٥٦١٨٥٣٧
  روان سعد على سعد على العدل١٠٠٠١٨٥٩١٢٥٣٨
  روان عمر فتحى السید مرعى١٠٠٠١٨٥١٧٥٥٣٩
  روان عوض عبد البارى خلیفھ عوض١٠٠٠١٨٥١١١٥٤٠
  روان فتحى محمد الزھیرى على١٠٠٠١٨٥٣٣١٥٤١
  روان لطفى عوض محمد عبد الرحیم١٠٠٠١٨٥٩١٣٥٤٢
  روان محمد احمد احمد حسن الغمراوى١٠٠٠١٨٤٨٦٩٥٤٣
  روان محمد السید محمد على على١٠٠٠١٨٥٤٠٨٥٤٤
  روان محمد عبد الرحمن ابراھیم راشد١٠٠٠١٨٥٣٩٤٥٤٥
  روان محمود شحاتھ محمد الصعیدى١٠٠٠١٨٥١١٢٥٤٦
  روان نادر الحسینى محمد ابراھیم سید احمد١٠٠٠١٨٥٨٥٩٥٤٧
  روجینا یوسف نصیف فلتس١٠٠٠١٨٥٠٢٧٥٤٨
  روضھ الدسوقى عثمان عبد الغنى البراشى١٠٠٠١٨٥٢٥٨٥٤٩
  روضھ جمال عبده الحسینى عبده١٠٠٠١٨٤٨٥٣٥٥٠
  روضھ رضا محمد محمد ابو المعاطى١٠٠٠١٨٥٣٦٣٥٥١
  روفیده احمد عبد العزیز یوسف عامر١٠٠٠١٨٥٩٤٣٥٥٢
  رویدا احمد السید احمد على١٠٠٠١٨٥٩٧٦٥٥٣
  رویدا السعید محمد السعید شعبان١٠٠٠١٨٥٨٠٦٥٥٤
  ریم اسامھ عبد العزیز العدل على١٠٠٠١٨٥٥٢٣٥٥٥
  ریم ایھاب احمد عبد المطلب علي١٠٠٠١٨٥٧٩٣٥٥٦
  ریم ایوب احمد سباعى احمد١٠٠٠١٨٤٨٧٩٥٥٧
  ریم خالد صالح السعید الشربینى١٠٠٠١٨٥٣٠٠٥٥٨
  ریم سمیر محمود العالوى ابو بكر١٠٠٠١٨٥١٥٥٥٥٩
  ریم عبد السالم عبد السالم نصر الباز١٠٠٠١٨٥٥١٦٥٦٠
  ریمون اشرف عزیز امین١٠٠٠١٨٥٠٢٩٥٦١
  ریھام رمضان حسن محمد موسى١٠٠٠١٨٤٩٥٥٥٦٢
  ریھام عادل على السعید سالمھ١٠٠٠١٨٥١٤٤٥٦٣
  ریھام عبد الحمید مصباح عبد الحمید جانب١٠٠٠١٨٥٥٤١٥٦٤
  ریھام عبد الرازق شعراوى عبد الرازق شعراوى١٠٠٠١٨٥٢٤١٥٦٥

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - التعلیم األساسي (الحلقة األولى)-األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٥٦٦الي رقم  ٦٠٨

( لجنھ ٢٠ ) 
المكان: غـــرفة رقـم ( ٤١٨ )
الدور الثالث علوى (قسم اصول

التربیة)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  ریھام محمد ابوخلیل التوابتي١٠٠٠١٨٥٧٧٩٥٦٦
  زھیره محمد عبد هللا حسن شلبى١٠٠٠١٨٥٧٨٩٥٦٧
  زیاد خیرى محمد محمد المكاوي١٠٠٠١٨٤٦٨٤٥٦٨
  زیاد على محمد عزب عمر١٠٠٠١٨٥٢٦٤٥٦٩
  زیاد محمد ابراھیم احمد ابراھیم الحدیدي١٠٠٠١٨٥٨٥٧٥٧٠
  زینات فتوح حلمى فتوح عبد الرازق١٠٠٠١٨٥٦١٦٥٧١
  زینب ابراھیم احمد محمود حراز١٠٠٠١٨٥٠٦٧٥٧٢
  زینب ابراھیم عبد الرحمن عبد البارى ابو العز١٠٠٠١٨٥٩٣٥٥٧٣
  زینب حسنى كامل محمد١٠٠٠١٨٥٦٤٧٥٧٤
  زینب خالد محمد یوسف عطیة١٠٠٠١٨٤٩٤٨٥٧٥
  زینب سعد قطب الرجال االباصیرى١٠٠٠١٨٥٥٦٠٥٧٦
  زینب فوزى لطفى السعید١٠٠٠١٨٤٩٢٥٥٧٧
  زینب محمد ابو الفتوح محمد سید احمد١٠٠٠١٨٥٧٦٧٥٧٨
  زینب محمد منصور المرسى الوسط١٠٠٠١٨٥٤٣٨٥٧٩
  زینب یسرى سالم عبد العزیز١٠٠٠١٨٤٨٢٧٥٨٠
  زینھ السعید ابراھیم مصطفى عمر١٠٠٠١٨٥٥٥٥٥٨١
  سارا رمضان محمد عبد الغنى یحیى١٠٠٠١٨٥٠١١٥٨٢
  ساره ابراھیم سعد الدین ابو العنین على١٠٠٠١٨٥٦٧٧٥٨٣
  ساره احمد اسعد حامد العدل١٠٠٠١٨٥٩٦١٥٨٤
  ساره احمد السعید احمد السید١٠٠٠١٨٥٧٦٨٥٨٥
  ساره احمد على مختار على عامر١٠٠٠١٨٥٧٤٥٥٨٦
  ساره احمد عوض السید المتولى١٠٠٠١٨٤٧١٥٥٨٧
  ساره احمد عوضین فرحات١٠٠٠١٨٤٧٧١٥٨٨
  ساره احمد محمد عبد البارى١٠٠٠١٨٥٢٥٣٥٨٩
  ساره اشرف فتحى عبد العزیز شاھین١٠٠٠١٨٥٧٢٩٥٩٠
  ساره اكرم برھام محمد على١٠٠٠١٨٥٩٦٢٥٩١
  ساره السید محمد محمد محمد جبر١٠٠٠١٨٥٣٥٧٥٩٢
  ساره حسام الدین على محمد رجب١٠٠٠١٨٥١١٨٥٩٣
  ساره حسن السید عبد العال١٠٠٠١٨٤٨٩٠٥٩٤
  ساره سعد السید ابراھیم شحاتھ١٠٠٠١٨٥٦١٩٥٩٥
  ساره صبحى محمود رضوان١٠٠٠١٨٥٦٤٥٥٩٦
  ساره صالح الدین مطاوع عبد الحمید١٠٠٠١٨٤٨٩٦٥٩٧
  ساره ضیاء كمال محمد عمر سعید١٠٠٠١٨٥٢٢١٥٩٨
  ساره عادل عبد الجلیل ابو زید١٠٠٠١٨٥٢٨٥٥٩٩
  ساره عبد القادر عبد القادر یوسف الباز١٠٠٠١٨٥٩٢٥٦٠٠
  ساره عالء عبد الكریم تغیان عبد الجواد١٠٠٠١٨٥٧٨٠٦٠١
  ساره على حامد محمد١٠٠٠١٨٤٩٢٠٦٠٢
  ساره عمر كمال على عمر١٠٠٠١٨٤٨٩٤٦٠٣
  ساره عوض محمد علي١٠٠٠١٨٤٧٨٢٦٠٤
  ساره عید عاصى عید١٠٠٠١٨٤٧٩٢٦٠٥
  ساره كریم السید حامد مریود١٠٠٠١٨٤٧٨٥٦٠٦
  ساره كمال على فھمى التھامى١٠٠٠١٨٥٤٠١٦٠٧
  ساره محسن مصباح مسعد الموجى١٠٠٠١٨٤٩٨٥٦٠٨

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
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للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٦٠٩الي رقم  ٦٥١

( لجنھ ٢٠ ) 
المكان: غـــرفة رقـم ( ٤١٨ )
الدور الثالث علوى (قسم اصول

التربیة)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  ساره محمد احمد محمد ابو المجد١٠٠٠١٨٥١٢٨٦٠٩
  ساره محمد سعد على شعبان١٠٠٠١٨٤٩٤٩٦١٠
  ساره محمد عبد الجید على عمران١٠٠٠١٨٥٤٥٨٦١١
  ساره محمد عبد الحلیم محمود١٠٠٠١٨٥٨٤٤٦١٢
  ساره محمود عبد العاطى محمد جاد١٠٠٠١٨٤٦٧٩٦١٣
  ساره محمود محمد محمود شتا١٠٠٠١٨٥٠٧٦٦١٤
  ساره ممدوح ابراھیم على حسن١٠٠٠١٨٤٨٧٦٦١٥
  ساره ھانى عطیھ حبیب جرجس١٠٠٠١٨٥٠٣٣٦١٦
  ساره یاسر الشحات عبد البارى القناوى١٠٠٠١٨٥٧٦٩٦١٧
  سالم حسین سالم عبد العزیز١٠٠٠١٨٥٥٥٠٦١٨
  سالى قدرى فتح هللا بركات العدوى١٠٠٠١٨٥٣٢٣٦١٩
  سامى محمد حسنین محمد خلیل١٠٠٠١٨٥٦٦٨٦٢٠
  سامیھ اسماعیل عبد المجید محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٥٠١٢٦٢١
  سامیھ سعد محجوب حسن١٠٠٠١٨٤٩١٤٦٢٢
  سامیھ طلعت عثمان حسن عبد النبي١٠٠٠١٨٥٣٠١٦٢٣
  سامیھ محمود على الششتاوى السید١٠٠٠١٨٥٦٢٠٦٢٤
  سحر عصام محمد السید السید١٠٠٠١٨٥٨٤٩٦٢٥
  سحر على السید على حامد١٠٠٠١٨٥١٣٥٦٢٦
  سحر محمود محمد محمد عوضین١٠٠٠١٨٥٧٨١٦٢٧
  سعاد طلبھ عبد المنعم طلبھ محمد١٠٠٠١٨٥٠٦٨٦٢٨
  سعاد عادل محمود عوض المتولى١٠٠٠١٨٥٣٥٨٦٢٩
  سعاد ولید الدیسطى عبد الكریم البلقاسى١٠٠٠١٨٤٧٣٨٦٣٠
  سعد محمد احمد البدرى١٠٠٠١٨٤٧١١٦٣١
  سعد محمد عبد الغنى جمعھ محمد١٠٠٠١٨٥٥٤٧٦٣٢
  سلمھ بكر عبد السالم عبد الوھاب١٠٠٠١٨٥٤٧٩٦٣٣
  سلمى السید عبد البصیر حسن سالمھ١٠٠٠١٨٥٢٥٩٦٣٤
  سلمى جمال محمود رضوان العدل١٠٠٠١٨٥٢٠٦٦٣٥
  سلمى رمضان مخیمر خلیل عبد الفتاح١٠٠٠١٨٥٠٧٧٦٣٦
  سلمى سامح حسن السید حسن١٠٠٠١٨٥٥٢٤٦٣٧
  سلمى عبد الحلیم وھبھ عبد الحمید دیوان١٠٠٠١٨٥١٥٤٦٣٨
  سلمى عبد اللطیف عبد اللطیف الموافى حجر١٠٠٠١٨٥١٧٦٦٣٩
  سلمى محسب محروس السید احمد١٠٠٠١٨٥٤٥٥٦٤٠
  سلمى محمد احمد عبد المغنى١٠٠٠١٨٥٧٠٣٦٤١
  سلمى محمد حامد عبد الحمید١٠٠٠١٨٥١٧٧٦٤٢
  سلمى محمد عبد الحلیم ابراھیم على زیدان١٠٠٠١٨٥٩٤٨٦٤٣
  سلمى محمد محمود جمیل عبد الوھاب١٠٠٠١٨٥٥٨٦٦٤٤
  سلمى محمد مصطفى محمد عبد هللا١٠٠٠١٨٤٨٧٠٦٤٥
  سلمى مدحت احمد احمد حسین١٠٠٠١٨٥١٤٥٦٤٦
  سلمى منصور عبد الخالق جمال عبد الفتاح١٠٠٠١٨٤٦٨٠٦٤٧
  سلمى ناجى عبد الدایم عبد الھادى محمد١٠٠٠١٨٥٦٣٢٦٤٨
  سلمى یوسف محمد غانم على شادى١٠٠٠١٨٥٦٩٨٦٤٩
  سلوى احمد محسوب عبده١٠٠٠١٨٥٠٤٨٦٥٠
  سما محمد احمد عبد الفتاح صقر١٠٠٠١٨٤٩٨٦٦٥١

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:
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شئون التعلیم واالمتحانات 
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للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٦٥٢الي رقم  ٦٩٣

( لجنھ ٢٠ ) 
المكان: غـــرفة رقـم ( ٤١٨ )
الدور الثالث علوى (قسم اصول

التربیة)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  سما ھشام انیس على یوسف الجمل١٠٠٠١٨٥١٣٦٦٥٢
  سماء السید عبد المنعم فرج محمود١٠٠٠١٨٥٣٠٢٦٥٣
  سماء السید محمد ابراھیم الجبالى١٠٠٠١٨٥٨٨٥٦٥٤
  سماء السید محمد ربیع محمد١٠٠٠١٨٥٨٨٦٦٥٥
  سماء سادات الحسانین عبد الحافظ بھرام١٠٠٠١٨٥٤٨٠٦٥٦
  سماح ابراھیم ابراھیم عبد القادر١٠٠٠١٨٥٨٣٠٦٥٧
  سماح سامح وھدان محمد علي١٠٠٠١٨٥٥٣٨٦٥٨
  سماح عالء محمود عبد المطلب ابو الوفا١٠٠٠١٨٥٣٢٤٦٥٩
  سماح على السید مصطفى١٠٠٠١٨٥١١٦٦٦٠
  سماح قاسم عبد الخالق قاسم١٠٠٠١٨٥٧١٩٦٦١
  سماح لطفى عبد الملك االباصیري١٠٠٠١٨٥٢٢٧٦٦٢
  سماح محمود العراقى صالح مطاوع١٠٠٠١٨٥٧٤٦٦٦٣
  سماح نفعى مراد نفعى١٠٠٠١٨٥٤٠٢٦٦٤
  سمر السید محمد حسن بالل١٠٠٠١٨٤٧٤٠٦٦٥
  سمر حربى محمد عكاشھ الدكروري١٠٠٠١٨٥٧٣٠٦٦٦
  سمیحھ ولید ھالل المنسى مصطفى١٠٠٠١٨٥٢٠٧٦٦٧
  سمیر احمد سمیر محمد الجیار١٠٠٠١٨٥٢٦٨٦٦٨
  سمیره عبد الرحمن محمد ابراھیم فرج١٠٠٠١٨٥٣٦٨٦٦٩
  سمیھ السید محمد السید مصطفى االمام١٠٠٠١٨٥٠٠٥٦٧٠
  سمیھ رضا ابراھیم احمد سالم١٠٠٠١٨٤٧١٤٦٧١
  سمیھ صالح ابراھیم صالح١٠٠٠١٨٥٦٨٧٦٧٢
  سمیھ كمال احمد حسانین یوسف١٠٠٠١٨٥٤١٩٦٧٣
  سناء ابو خلیل محمد محمد موسى١٠٠٠١٨٥٠٥٠٦٧٤
  سناء سیف متولى عبد الغفار الكرداوى١٠٠٠١٨٥٠٥٨٦٧٥
  سناء محمد التھامى احمد عبد الحمید التھامي١٠٠٠١٨٥٧٣١٦٧٦
  سندس احمد الدسوقى ناصر١٠٠٠١٨٥٣٣٨٦٧٧
  سھام احمد فؤاد عبد الجید١٠٠٠١٨٤٧١٠٦٧٨
  سھام محمد ابوصالح محمد محرم١٠٠٠١٨٥٠٦٢٦٧٩
  سھام مدحت محمد عبد الوھاب عبیھ١٠٠٠١٨٥٢٦٠٦٨٠
  سھیر ھانى احمد حسین١٠٠٠١٨٤٧٩٥٦٨١
  سھیلھ احمد ابراھیم احمد١٠٠٠١٨٥٤٠٣٦٨٢
  سھیلھ احمد عبده العدوى١٠٠٠١٨٤٧٠٢٦٨٣
  سھیلھ السعید محمد السعید االمام١٠٠٠١٨٥٠٩١٦٨٤
  سھیلھ السید عوض االتربى١٠٠٠١٨٥٠٦٩٦٨٥
  سھیلھ السید محمد ابراھیم شعیشع١٠٠٠١٨٥٩٥٠٦٨٦
  سھیلھ حماده سعد على الشربینى١٠٠٠١٨٤٧٧٣٦٨٧
  سھیلھ صالح ذكى صالح ابراھیم١٠٠٠١٨٥٢٤٢٦٨٨
  سھیلھ عادل نبیھ مھران على١٠٠٠١٨٤٨٦٧٦٨٩
  سھیلھ عبد الرازق نجیب الشبراوي١٠٠٠١٨٥٣٠٣٦٩٠
  سھیلھ وحید شطا الشربینى الحدیدى١٠٠٠١٨٥٥٧٧٦٩١
  سیف اشرف محمد سیف السعید المرسى١٠٠٠١٨٥٨٠٥٦٩٢
  شروق ابراھیم بیومى على سمك١٠٠٠١٨٥٧٣٢٦٩٣
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للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٦٩٤الي رقم  ٧٣٦
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  شروق السعید حسن حسن محمد قندیل١٠٠٠١٨٥١٣٩٦٩٤
  شروق السید حسین سید احمد١٠٠٠١٨٥٨٧٨٦٩٥
  شروق الھامى لبیب السید حمید١٠٠٠١٨٥١٠١٦٩٦
  شروق حاتم عبد السالم یوسف على١٠٠٠١٨٥٢٣٠٦٩٧
  شروق رضا محمد مصطفى شبانة١٠٠٠١٨٥٢٩٥٦٩٨
  شروق رمضان محمود ابراھیم ابراھیم١٠٠٠١٨٥٤٨١٦٩٩
  شروق عصام شعبان عارف احمد١٠٠٠١٨٥٨٤٦٧٠٠
  شروق محمد على الدسوقى حمزه١٠٠٠١٨٥٦٢٩٧٠١
  شروق ھانى عبد السالم اسماعیل عبد المجید١٠٠٠١٨٥٦٨٨٧٠٢
  شریف عبد الحى ابراھیم شریف١٠٠٠١٨٤٨٥٩٧٠٣
  شرین احمد عبد الباسط ابراھیم وھدان١٠٠٠١٨٥٣٤٧٧٠٤
  شكرى ناصر شكرى مراسى زھرة١٠٠٠١٨٤٧٠٠٧٠٥
  شمس محمد ابوزید احمد١٠٠٠١٨٤٩٥٦٧٠٦
  شمس محمد الغندور الحسینى یوسف الغندور١٠٠٠١٨٥٩٥١٧٠٧
  شمس محمد صالح عبد الحلیم كراویة١٠٠٠١٨٥٥٩٦٧٠٨
  شمس مصطفى البیومى البیومى١٠٠٠١٨٤٨١٦٧٠٩
  شھد ابراھیم جالل عبد اللطیف السقعان١٠٠٠١٨٥٧٨٤٧١٠
  شھد محمد البیلى حسین البیلى١٠٠٠١٨٥٦٨٩٧١١
  شوقى اسماعیل اسماعیل محمد اسماعیل١٠٠٠١٨٤٧٤٢٧١٢
  شیرین السید موسى السید السید١٠٠٠١٨٥١٠٢٧١٣
  شیرین رفعت بدیر ابو العال١٠٠٠١٨٥١٢٤٧١٤
  شیرین عصام محمد عبد الحمید سمك١٠٠٠١٨٥٤٩٨٧١٥
  شیرین عماد الدین المحمودى عبد السالم١٠٠٠١٨٤٨٩١٧١٦
  شیماء ابراھیم فؤاد یوسف غزالھ١٠٠٠١٨٤٨٣٧٧١٧
  شیماء اشرف ابو سلیمان ابو سلیمان عبد هللا١٠٠٠١٨٥٩١٤٧١٨
  شیماء السعید احمد زكى١٠٠٠١٨٤٦٩٥٧١٩
  شیماء السید احمد محمد١٠٠٠١٨٥٢٢٢٧٢٠
  شیماء السید السعید یوسف١٠٠٠١٨٥٨١٢٧٢١
  شیماء خالد محمد شرویده حمدان١٠٠٠١٨٤٩٧٣٧٢٢
  شیماء سامى رمضان السید رمضان١٠٠٠١٨٤٨١٨٧٢٣
  شیماء سعد رجب ابراھیم احمد١٠٠٠١٨٥٩٢٦٧٢٤
  شیماء عادل الشربینى محمد السید١٠٠٠١٨٤٨٨٠٧٢٥
  شیماء على عید السید احمد حسن١٠٠٠١٨٥٥٧٦٧٢٦
  شیماء محروس العزبى محمود درویش١٠٠٠١٨٤٩٩٤٧٢٧
  شیماء محمد عبد المؤمن حسن مجاھد١٠٠٠١٨٥٠١٣٧٢٨
  شیماء محمد فتحى محمود شحاتھ١٠٠٠١٨٥٨٩٠٧٢٩
  شیماء محمد محمد خلیل عبد الكریم١٠٠٠١٨٥٦٦٢٧٣٠
  شیماء مصطفى السید الحسانین شعبان١٠٠٠١٨٤٩٣٣٧٣١
  شیماء یاسر عطیھ محمد ابو الرجال١٠٠٠١٨٥٢٨٦٧٣٢
  صابرین محمد عبد الحمید الجمل١٠٠٠١٨٥٧٥٤٧٣٣
  صابرین مصباح فاضل العدوى عز١٠٠٠١٨٤٨٩٧٧٣٤
  صباح حامد حسین حامد دردوشة١٠٠٠١٨٥٠٠٣٧٣٥
  صباح محمد حسنى عبد الوھاب١٠٠٠١٨٥٥٤٢٧٣٦
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  صفاء عاطف توفیق السید بندق١٠٠٠١٨٥٨٨١٧٣٧
  صفیھ محمد رضا رزق رزق یوسف حامد١٠٠٠١٨٥٩١٦٧٣٨
  ضحى احمد عبد العلیم سید احمد سید احمد عوض١٠٠٠١٨٥٦٠٥٧٣٩
  ضحى احمد لطفى عبد الرؤف النجدى١٠٠٠١٨٥٣٧٤٧٤٠
  ضحى حسنى مختار ابراھیم ابراھیم١٠٠٠١٨٤٨٨٥٧٤١
  ضحى شبل محمد السید١٠٠٠١٨٥٠٦٣٧٤٢
  ضحى محمد محسوب محمد البیومي١٠٠٠١٨٥٣٠٤٧٤٣
  ضیاء الدین فھمى السید محمد فاید١٠٠٠١٨٥٠٧٩٧٤٤
  طارق حاتم محمد رفعت محمد١٠٠٠١٨٥٦٣٣٧٤٥
  طھ محمد محمد مسعد سمره١٠٠٠١٨٥٠٨١٧٤٦
  عادل حسان عدلى محمد السید والى١٠٠٠١٨٥٤٥٠٧٤٧
  عبد الحمید على عبد الحمید الشربینى ندا١٠٠٠١٨٤٧٣٩٧٤٨
  عبد الرحمن ابراھیم الدمرداش الدمرداش١٠٠٠١٨٥٢٦٩٧٤٩
  عبد الرحمن السید البدوى محمد بدوى١٠٠٠١٨٤٧٧٢٧٥٠
  عبد الرحمن مجدى الحسینى قھوه١٠٠٠١٨٥٦٣٠٧٥١
  عبد الرحمن محمد محمد العجمى على احمد١٠٠٠١٨٥١٩٧٧٥٢
  عبد الرحمن مسعد طھ یسن ابراھیم١٠٠٠١٨٥٩٧٧٧٥٣
  عبد الرحمن نبیل احمد الشبراوي١٠٠٠١٨٥٩٩٦٧٥٤
  عبد هللا احمد بشیر محمد غیط١٠٠٠١٨٤٧٥٢٧٥٥
  عبد هللا احمد محمد عبده عبده١٠٠٠١٨٥٧٨٢٧٥٦
  عبد هللا رضا عبد هللا فرج عبد هللا١٠٠٠١٨٥٠٤٢٧٥٧
  عبد هللا محمد كامل على ناصر١٠٠٠١٨٥٧٤٨٧٥٨
  عبد هللا محمد یوسف یوسف عبده١٠٠٠١٨٥٠٧٢٧٥٩
  عبلھ عبد العزیز جابر سالمھ المتولى١٠٠٠١٨٤٧٨٦٧٦٠
  عبیر احمد عبد الحافظ عبده ابو الغیط١٠٠٠١٨٥٠١٦٧٦١
  عبیر سامى عبد ربھ المتولى موسى١٠٠٠١٨٥١٧٨٧٦٢
  عبیر ماھر احمد محمد الجمل١٠٠٠١٨٥٥٧٤٧٦٣
  عبیر مسعد سعد محمد البدرى١٠٠٠١٨٤٩٨٧٧٦٤
  عزه جمال بیومى حمزه١٠٠٠١٨٤٧٣٣٧٦٥
  عزه سامى عبد المنعم محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٥٧٧١٧٦٦
  عزه طاھر عزت مسعد١٠٠٠١٨٤٧٨٧٧٦٧
  عزه محمد عبد القادر عبد ربھ صبح١٠٠٠١٨٥٦٢٧٧٦٨
  عزیزه عید محمد عید العدوى١٠٠٠١٨٥٧١١٧٦٩
  عصام السید محمد السید البنا١٠٠٠١٨٤٨٦١٧٧٠
  عفاف عبد الكریم ابوزید محمد ابوزید١٠٠٠١٨٤٨٥٧٧٧١
  عفاف مجدى محمد احمد فیاض١٠٠٠١٨٥٦٤٢٧٧٢
  عال احمد السعید حسین الخولى١٠٠٠١٨٥٥٠٦٧٧٣
  عال عالم محمد یوسف جادهللا١٠٠٠١٨٥٨٩١٧٧٤
  عال محمد مغاورى احمد محمد١٠٠٠١٨٤٨٩٢٧٧٥
  عال وحید حسن عبد القادر١٠٠٠١٨٤٨١٩٧٧٦
  على السید على سالم محمد١٠٠٠١٨٥٦١٠٧٧٧
  على یاسر عبد هللا فتح هللا احمد شریف١٠٠٠١٨٤٧٦٨٧٧٨
  علیاء محمود عبد الموجود البسیونى١٠٠٠١٨٤٨٣٩٧٧٩
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  عماد عمرو احمد على عبد الفضیل١٠٠٠١٨٥٦٠٩٧٨٠
  عمار محمد امین زكى حامد١٠٠٠١٨٥٢٧٥٧٨١
  عمر عادل احمد كامل العوضي١٠٠٠١٨٥٦١١٧٨٢
  عمر على على محمد ابراھیم الزھرى١٠٠٠١٨٥٩٣١٧٨٣
  عمرو اسماعیل زغلول اسماعیل١٠٠٠١٨٥١٨٦٧٨٤
  عمرو خیرى عوض مروان١٠٠٠١٨٥٠٩٣٧٨٥
  عمرو عماد عبد القوى العزازى١٠٠٠١٨٥٦٩٢٧٨٦
  عواطف محمد عباس رجب محمد١٠٠٠١٨٥٠٧١٧٨٧
  غاده ابراھیم حامد یسن سعفان١٠٠٠١٨٥٧٣٣٧٨٨
  غاده احمد احمد احمد شتا١٠٠٠١٨٥٠٧٠٧٨٩
  غاده حسنى جاد محمد رضوان١٠٠٠١٨٥٤٧٨٧٩٠
  غاده رجب محمود عبد العال النجار١٠٠٠١٨٥٨٩٩٧٩١
  غاده محمود السید المھدى على١٠٠٠١٨٥٩٦٣٧٩٢
  غاده معوض ابراھیم معوض ابراھیم١٠٠٠١٨٤٨٨٦٧٩٣
  غالیھ السید ابراھیم محمد العیسوي١٠٠٠١٨٥٣٠٦٧٩٤
  فؤاد فخرى فؤاد على ریحان١٠٠٠١٨٥١٨٢٧٩٥
  فاتن حامد حامد عوض سالم١٠٠٠١٨٥٨٣١٧٩٦
  فاتن محمود اسماعیل محمود السید١٠٠٠١٨٥٠٦٤٧٩٧
  فادى جبران عبد الجلیل بولس١٠٠٠١٨٥٠٣٧٧٩٨
  فاطمھ ابراھیم السید المرسى شدو١٠٠٠١٨٥٢٠٥٧٩٩
  فاطمھ ابراھیم مصطفى عبد الحلیم على١٠٠٠١٨٥٦٨٤٨٠٠
  فاطمھ احمد عبد هللا عبد الستار عبد السالم١٠٠٠١٨٥١٢٥٨٠١
  فاطمھ احمد عبد المولى عرفات١٠٠٠١٨٥٧٠٩٨٠٢
  فاطمھ احمد محمد ابراھیم محمد١٠٠٠١٨٤٨٧٧٨٠٣
  فاطمھ احمد محمد ابو مندور عبد الدایم١٠٠٠١٨٥٥٧٥٨٠٤
  فاطمھ احمد محمد ولى هللا الزینى١٠٠٠١٨٥٩٥٧٨٠٥
  فاطمھ اسالم قاسم عبد العزیز عبد الرحیم١٠٠٠١٨٥٣٤١٨٠٦
  فاطمھ اشرف ابراھیم السید على خطاب١٠٠٠١٨٥١٢٦٨٠٧
  فاطمھ الزھراء السید حلمى محمد خلیفھ١٠٠٠١٨٤٨٦٨٨٠٨
  فاطمھ الزھراء جمال ابراھیم عباس منصور١٠٠٠١٨٥٦٣٨٨٠٩
  فاطمھ الزھراء جمال الشحات سعد مرجان١٠٠٠١٨٥٦٩٤٨١٠
  فاطمھ الزھراء محمد فتحى عبد السالم محمد جالل١٠٠٠١٨٤٩٣٤٨١١
  فاطمھ الزھراء محمد مصطفى على فودة١٠٠٠١٨٥٣١٣٨١٢
  فاطمھ الزھراء مدحت ابراھیم الشحات خلیل١٠٠٠١٨٥٧٤٧٨١٣
  فاطمھ حسین مصطفى المرسى عرفات١٠٠٠١٨٤٨٢٩٨١٤
  فاطمھ رضا عبد العزیز البیلى على١٠٠٠١٨٤٨٠٣٨١٥
  فاطمھ سالمة شوقى موافى١٠٠٠١٨٥٥٨٧٨١٦
  فاطمھ كمال رزق رزق عوض١٠٠٠١٨٥٩٠٥٨١٧
  فاطمھ محمد عبد العزیز یوسف١٠٠٠١٨٥٣٨٥٨١٨
  فاطمھ محمد عبد الفتاح حسین عبد الفتاح١٠٠٠١٨٥٤٢٣٨١٩
  فاطمھ محمد محمد ابو العزایم شعبان١٠٠٠١٨٤٧٣١٨٢٠
  فاطمھ محمد محمد السعید الزینى١٠٠٠١٨٥٤٠٤٨٢١

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - التعلیم األساسي (الحلقة األولى)-األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٨٢٢الي رقم  ٨٦٤

( لجنھ ٢٢ ) 
المكان: غـرفة رقــم ( ٤٥٣ )
الدور الثالث علوى ( الجناح

األوسط)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  فاطمھ محمد محمود حامد الشربینى١٠٠٠١٨٥٢٠٨٨٢٢
  فاطمھ مصطفى اسماعیل عبدة بدوى١٠٠٠١٨٥٩٣٦٨٢٣
  فاطمھ مصطفى جمال حامد سید احمد١٠٠٠١٨٥٨٠٨٨٢٤
  فاطمھ ھشام السید احمد على جمعھ١٠٠٠١٨٥٤٩٩٨٢٥
  فاطمھ وحید عبد السالم بالى١٠٠٠١٨٥١٧٩٨٢٦
  فاطمھ ولید محمد محمد عبد الفتاح الخولى١٠٠٠١٨٥٨٩٢٨٢٧
  فاطمھ یوسف عثمان یوسف١٠٠٠١٨٥٣٨٦٨٢٨
  فتحى محمد فتحى احمد محمد دویب١٠٠٠١٨٤٨٤٤٨٢٩
  فریال متولى احمد متولى شھاب١٠٠٠١٨٥٧٣٤٨٣٠
  فریده مصطفى السید احمد محمد١٠٠٠١٨٤٩٥١٨٣١
  فیروز حسام احمد زكى القطاوى١٠٠٠١٨٥٢١٦٨٣٢
  قمر اشرف احمد جمعھ سید احمد١٠٠٠١٨٥٥١٥٨٣٣
  كریم اشرف رجب عبد الكریم١٠٠٠١٨٥٩٣٢٨٣٤
  كریم السید عبد اللطیف محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٤٨٤٥٨٣٥
  كریم جمال السید السید المر١٠٠٠١٨٥٠٤٥٨٣٦
  لقاء احمد القطب ابو العنین ابو الروس١٠٠٠١٨٥٨٦١٨٣٧
  لمیاء ایمن محمود محمد الشناوي١٠٠٠١٨٥٤٦١٨٣٨
  لمیاء رضا عبد الحمید عبد النبى١٠٠٠١٨٥٧٨٣٨٣٩
  لمیس محمود محمد السید سعید احمد١٠٠٠١٨٥٣٢٥٨٤٠
  لیدیا جورج عادل میخائیل١٠٠٠١٨٥٠٢٤٨٤١
  لیلى طھ عوض طھ١٠٠٠١٨٤٩١٥٨٤٢
  ماجد محمود احمد امین یوسف١٠٠٠١٨٤٨٧٢٨٤٣
  ماجده احمد فاروق عبد الحاكم١٠٠٠١٨٤٧٧٤٨٤٤
  مادونا جورج جرجس غالى رزق١٠٠٠١٨٥٠٣٥٨٤٥
  مادونا فؤاد عطیھ باسیلى عطیھ١٠٠٠١٨٥٠١٩٨٤٦
  مارینا مدحت سامى صبحى١٠٠٠١٨٥٠٢٠٨٤٧
  ماھیتاب محمد القعقاع شحاتھ عبد الخالق١٠٠٠١٨٥٥٩٧٨٤٨
  مجدى اسامھ عبد المنعم محمد بشرى١٠٠٠١٨٥١٨٤٨٤٩
  مجدى السید شحاتھ ابو المعاطى حبى١٠٠٠١٨٥٨٩٣٨٥٠
  مجدى سمیر رجب ابراھیم عطیھ١٠٠٠١٨٥٣٧٠٨٥١
  مجدى عبد العزیز ابراھیم على الحداد١٠٠٠١٨٤٧٩٨٨٥٢
  مجدى محمود ابراھیم محمود العواد١٠٠٠١٨٥٦٠٦٨٥٣
  محمد ابراھیم االحمدى عبد العال السید شعیب١٠٠٠١٨٤٨٠٧٨٥٤
  محمد ابراھیم السید ابراھیم برھام١٠٠٠١٨٤٩٠٤٨٥٥
  محمد احمد رمضان السید ابو المعاطى الشویحى١٠٠٠١٨٥١٩٨٨٥٦
  محمد احمد سالم عبد الغنى١٠٠٠١٨٥٦١٢٨٥٧
  محمد احمد عبد الحافظ سید احمد١٠٠٠١٨٥٧٥٢٨٥٨
  محمد احمد عبد العزیز احمد١٠٠٠١٨٥٥١٨٨٥٩
  محمد احمد محمد محمد١٠٠٠١٨٥٢٦٧٨٦٠
  محمد اشرف موسى ابو العینین١٠٠٠١٨٥٩٧٠٨٦١
  محمد الباز ابراھیم عبد السالم النجار١٠٠٠١٨٥٩٧٢٨٦٢
  محمد السعید احمد احمد مطر١٠٠٠١٨٥٩٩٧٨٦٣
  محمد السید الحاج محمود العشرى١٠٠٠١٨٥٩٧٣٨٦٤

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
المتحان طالب الفرقة أولى - التعلیم األساسي (الحلقة األولى)-األدبي-طالب مرشحون

للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٨٦٥الي رقم  ٩٠٧

( لجنھ ٢٢ ) 
المكان: غـرفة رقــم ( ٤٥٣ )
الدور الثالث علوى ( الجناح

األوسط)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  محمد الشافعى محمد مسعد الطناحى١٠٠٠١٨٥٦٣١٨٦٥
  محمد ایمن فرید محمود عجیز١٠٠٠١٨٥٢٧٨٨٦٦
  محمد جمال المتولى السید موسى١٠٠٠١٨٤٧٥٣٨٦٧
  محمد جمال حجازى محمد١٠٠٠١٨٥٦٠٧٨٦٨
  محمد جمال عبد الوھاب الحسینى رخا١٠٠٠١٨٥٠٨٥٨٦٩
  محمد حمدى حسن زكى ابو الناس١٠٠٠١٨٥١٩٩٨٧٠
  محمد حمدى محمد عبد الحمید المتولي١٠٠٠١٨٥٥٢٧٨٧١
  محمد رامى محمد نبیھ زعزوع١٠٠٠١٨٥٢٧٦٨٧٢
  محمد رشاد محمد على منصور١٠٠٠١٨٥٦٧١٨٧٣
  محمد رضا ابراھیم عبد النبى عدس١٠٠٠١٨٥٧٥٠٨٧٤
  محمد رفعت فكرى على عبده١٠٠٠١٨٥٦٠٨٨٧٥
  محمد رمضان ذاكى رمضان رمضان حمادة١٠٠٠١٨٥٤٧١٨٧٦
  محمد صالح احمد محمد سالم١٠٠٠١٨٥٠٨٦٨٧٧
  محمد صالح محمد المتولى١٠٠٠١٨٥١٨٥٨٧٨
  محمد طارق ابراھیم محمد سالم١٠٠٠١٨٥٩٧٨٨٧٩
  محمد عادل عبد الحمید محمد شحاتھ١٠٠٠١٨٥٩٣٣٨٨٠
  محمد عبد التواب عطیھ عبد التواب الجمال١٠٠٠١٨٥٥١٩٨٨١
  محمد عبد الحمید عبد الشكور عبد الحمید١٠٠٠١٨٥٢٧٧٨٨٢
  محمد عبد الحمید محمد السید١٠٠٠١٨٥٢٣١٨٨٣
  محمد عبد الرازق ابراھیم عبد الرازق١٠٠٠١٨٥٣٧١٨٨٤
  محمد عبد الرازق یاسین عبد الرازق محمد١٠٠٠١٨٤٨٨٢٨٨٥
  محمد عبد هللا احمد حسن یوسف١٠٠٠١٨٥٠٨٠٨٨٦
  محمد عبده ابراھیم عبده١٠٠٠١٨٤٨٤٦٨٨٧
  محمد عثمان عثمان الشناوى سالمھ١٠٠٠١٨٤٨٤٧٨٨٨
  محمد عصام المتولى دیاب عمر١٠٠٠١٨٥٥٤٨٨٨٩
  محمد عیسى عبد الفتاح احمد حجاج١٠٠٠١٨٥٦٣٤٨٩٠
  محمد مجدى السید معوض محمد١٠٠٠١٨٥٩٠٢٨٩١
  محمد مجدى محمد سعد الدین١٠٠٠١٨٤٨٧٤٨٩٢
  محمد محسن رفعت على عبد العال١٠٠٠١٨٥٩٧٩٨٩٣
  محمد محمد عبد الحمید عباده١٠٠٠١٨٥٩٠٣٨٩٤
  محمد محمود عبد القادر عبد القادر النجار١٠٠٠١٨٤٩٠٩٨٩٥
  محمد محمود محمود عطیھ عبد الحمید١٠٠٠١٨٤٨٨٣٨٩٦
  محمد مدحت عبد هللا ابراھیم طھ١٠٠٠١٨٤٧٢٧٨٩٧
  محمد مصطفى محمد شوقى على عبد الجلیل١٠٠٠١٨٥٢٣٢٨٩٨
  محمد مصطفى نھم هللا عرفات١٠٠٠١٨٥٢٠٠٨٩٩
  محمد یحیى البیومى محمد الشناوى١٠٠٠١٨٤٨٤٨٩٠٠
  محمود ابراھیم المتولى علي١٠٠٠١٨٤٧٥٨٩٠١
  محمود احمد محمد محمد مزروع١٠٠٠١٨٥٤٨٧٩٠٢
  محمود السعید محمود محمد المتولى١٠٠٠١٨٥٩٧٥٩٠٣
  محمود الشربینى یحى فرحات حسنین١٠٠٠١٨٤٧٥٩٩٠٤
  محمود ایمن محمود السعید١٠٠٠١٨٥٧٢٠٩٠٥
  محمود ثابت شكرى احمد الدرس١٠٠٠١٨٤٨١١٩٠٦
  محمود خالد فؤاد محمد السید١٠٠٠١٨٥٤٨٨٩٠٧

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:



كلیة التربیة 
شئون التعلیم واالمتحانات 

تقریر توقیع الطالب فى اللجان 
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للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٩٠٨الي رقم  ٩٤٩

( لجنھ ٢٢ ) 
المكان: غـرفة رقــم ( ٤٥٣ )
الدور الثالث علوى ( الجناح

األوسط)
نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  محمود عباس عثمان جادو١٠٠٠١٨٥٨١٠٩٠٨
  محمود عزالدین على احمد لطف١٠٠٠١٨٥٥٣٣٩٠٩
  محمود عالء فتحى احمد عصر١٠٠٠١٨٥٨٧٦٩١٠
  محمود عوض محمد عوض منیع١٠٠٠١٨٥٩٩٣٩١١
  محمود محمد متولى غریب سلیمان١٠٠٠١٨٥٢٧٠٩١٢
  مدلین مقبل عبد الجلیل بولس١٠٠٠١٨٥٠٢٦٩١٣
  مرام رمضان السعید محمد سلیم١٠٠٠١٨٥٧٣٥٩١٤
  مرام عماد الدین احمد محمد عشوش١٠٠٠١٨٤٨٢٠٩١٥
  مروه حامد المتولى حسن ابو العز١٠٠٠١٨٥٧٠٥٩١٦
  مروه رضا حسن العجمى حسب هللا١٠٠٠١٨٥٥٨٨٩١٧
  مروه رضا رمضان حسن١٠٠٠١٨٥٨٧٩٩١٨
  مروه عبد الجواد اسماعیل السید١٠٠٠١٨٥٠٤٩٩١٩
  مروه عزت حلمى محمد١٠٠٠١٨٥٧٠٤٩٢٠
  مروه عید محمد على حرز١٠٠٠١٨٥٨٦٢٩٢١
  مروه محمد محمد المنجى١٠٠٠١٨٥٢٢٣٩٢٢
  مروه محمد محمود عبد الحمید١٠٠٠١٨٥٢٠٩٩٢٣
  مروه نزیھ شحاتھ محمد احمد على١٠٠٠١٨٥٧٧٢٩٢٤
  مروه وجیھ صالح احمد١٠٠٠١٨٥٢١٠٩٢٥
  مریم ابراھیم توفیق عمر عمر١٠٠٠١٨٥٧٨٥٩٢٦
  مریم ابراھیم عزت محمد١٠٠٠١٨٥٨٢٤٩٢٧
  مریم ابراھیم محمود محمد الجندى١٠٠٠١٨٥٦٤٠٩٢٨
  مریم احمد اسماعیل محمد انور١٠٠٠١٨٥٧٣٦٩٢٩
  مریم احمد البیومى عبد الھادى عطیھ١٠٠٠١٨٥٢٥٤٩٣٠
  مریم احمد السعید احمد والى١٠٠٠١٨٥٧١٦٩٣١
  مریم احمد حسن احمد سالمھ١٠٠٠١٨٥١٨٠٩٣٢
  مریم احمد حسین محمد قورة١٠٠٠١٨٥٦٤٩٩٣٣
  مریم احمد عبد الحمید احمد١٠٠٠١٨٤٧٦٣٩٣٤
  مریم اسماعیل عبد الرحمن فوده١٠٠٠١٨٥٣١٤٩٣٥
  مریم الحسین عبد الصبور الصاوى على١٠٠٠١٨٥٢٨٧٩٣٦
  مریم السید على محمد حسانین١٠٠٠١٨٤٨٥٠٩٣٧
  مریم بدیر عبد العزیز ابو عنزة١٠٠٠١٨٥٧٥٥٩٣٨
  مریم حسن على حسن حسن١٠٠٠١٨٥٨٠٢٩٣٩
  مریم حسین حفظى محمد موسى١٠٠٠١٨٥٥٣١٩٤٠
  مریم حمدى عبد السمیع محمد١٠٠٠١٨٥٤٦٥٩٤١
  مریم حمدى فاید طھ المرسى١٠٠٠١٨٥٥٠٠٩٤٢
  مریم حمدى فتحى عید السید الغندور١٠٠٠١٨٥٨٨٨٩٤٣
  مریم حمدى محمود عبد هللا شرف١٠٠٠١٨٥٩١٥٩٤٤
  مریم خالد احمد عبد الوھاب الصده١٠٠٠١٨٥٨٩٥٩٤٥
  مریم سامح الغریب فرج حامد١٠٠٠١٨٥٢١١٩٤٦
  مریم سلیمان محمود سلیمان الدھمھ١٠٠٠١٨٤٩٣٥٩٤٧
  مریم شعبان عبد العزیز عبد العزیز الحداد١٠٠٠١٨٥٤٤٦٩٤٨
  مریم صالح السید السید محمد فرج١٠٠٠١٨٥٦٦٣٩٤٩

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:
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للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٩٥٠الي رقم  ٩٩٢

( لجنھ ٢٣ ) 
المكان: غرفة رقم ( ٥٢٨ )

الدور الرابع علوى (قسم اللغة
العربیة)

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  مریم عبد الحفیظ عبده جمعھ منصور١٠٠٠١٨٥٩٩٠٩٥٠
  مریم عبد هللا احمد محمود الحنطور١٠٠٠١٨٥١٣٨٩٥١
  مریم عبد المجید السید عاشور بسیونى١٠٠٠١٨٥١٨١٩٥٢
  مریم على السید على سید احمد١٠٠٠١٨٥٤٢٥٩٥٣
  مریم فؤاد احمد محمد عبد الوھاب١٠٠٠١٨٥٤٦٠٩٥٤
  مریم مجدى عوض محمد متولي١٠٠٠١٨٥٤٢٦٩٥٥
  مریم محسن الرافعى محمود حنفي١٠٠٠١٨٤٨٠٤٩٥٦
  مریم محمد احمد الدرینى موجھ١٠٠٠١٨٥٩٤٢٩٥٧
  مریم محمد احمد محمد الھاللى١٠٠٠١٨٥١٧٢٩٥٨
  مریم محمد حسن محمد حسنین١٠٠٠١٨٥٤٢٨٩٥٩
  مریم محمد عباس عبد الحمید١٠٠٠١٨٥٥٣٢٩٦٠
  مریم محمد كامل احمد١٠٠٠١٨٥٤٢٩٩٦١
  مریم محمد محمد محمد الباز١٠٠٠١٨٥٣٤٨٩٦٢
  مریم محمد محمد محمد عیسى١٠٠٠١٨٥٨٦٩٩٦٣
  مریم محمد محمود محمد١٠٠٠١٨٥٢٢٤٩٦٤
  مریم محمود احمد محمد بدر١٠٠٠١٨٥١٣٧٩٦٥
  مریم محمود على طھ حبیب١٠٠٠١٨٤٦٧٥٩٦٦
  مریم ممدوح خضر ابو المعاطى االمام١٠٠٠١٨٥٧٣٧٩٦٧
  مریم یاسر ابراھیم ابو المجد١٠٠٠١٨٥٦٩٩٩٦٨
  معوض عماد معوض عوض١٠٠٠١٨٥٠٤١٩٦٩
  ممدوح عبد الفتاح محمد عبد السالم محمد١٠٠٠١٨٥٩٨٢٩٧٠
  منار ابراھیم محمد موسى على١٠٠٠١٨٤٧٠٧٩٧١
  منار احمد الحسینى السعید غازى١٠٠٠١٨٥٠٢٨٩٧٢
  منار احمد عیسى محمد نافع١٠٠٠١٨٥٨٧٠٩٧٣
  منار السید رجب احمد على١٠٠٠١٨٥١٥٠٩٧٤
  منار حجازى جاد حجازى حراز١٠٠٠١٨٥٩٥٢٩٧٥
  منار شریف محمد منیر حسن١٠٠٠١٨٥٧٣٩٩٧٦
  منار عبده ابراھیم ابراھیم عبده١٠٠٠١٨٥٤٢٠٩٧٧
  منار عماد حمدى ابراھیم عنان١٠٠٠١٨٤٧٣٤٩٧٨
  منار محمد لطفى محمد١٠٠٠١٨٤٩١٦٩٧٩
  منار محمد مصطفى رزق١٠٠٠١٨٤٨٢١٩٨٠
  منار محمد وھدان محمد على ھویدي١٠٠٠١٨٥٥٤٩٩٨١
  منار نبیل مختار مصطفى١٠٠٠١٨٥٧٢٢٩٨٢
  منال السعید فاروق ابو العنین الموافى١٠٠٠١٨٤٦٨١٩٨٣
  منال محمود عبد العظیم احمد ابراھیم صقر١٠٠٠١٨٤٧٣٥٩٨٤
  منصور ادھم منصور احمد خاطر١٠٠٠١٨٤٩٣٩٩٨٥
  منصور فتحى منصور فرج بركات١٠٠٠١٨٤٨١٣٩٨٦
  منھ اللة محمد حمزة محمد شعیر١٠٠٠١٨٤٩٨٨٩٨٧
  منھ هللا اسامھ السید حشیش١٠٠٠١٨٥٧٢٣٩٨٨
  منھ هللا الغریب محمد الغریب١٠٠٠١٨٤٩٨٩٩٨٩
  منھ هللا ایمن عبد الودود احمد١٠٠٠١٨٥١٥٦٩٩٠
  منھ هللا جمال الدین مصطفى محمد مصطفي١٠٠٠١٨٤٩٩٠٩٩١
  منھ هللا رشدى احمد السید عید١٠٠٠١٨٥٩٢٧٩٩٢

 حضور:
 غیــــاب:
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للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ٩٩٣الي رقم  ١٠٣٥

( لجنھ ٢٣ ) 
المكان: غرفة رقم ( ٥٢٨ )

الدور الرابع علوى (قسم اللغة
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  منھ هللا طارق محمد السعید عبد العزیز١٠٠٠١٨٥٦٤٦٩٩٣
  منھ هللا فكرى محمود محمد١٠٠٠١٨٥٤٥٩٩٩٤
  منھ هللا مجدى احمد فؤاد عبد الواحد١٠٠٠١٨٥١١٣٩٩٥
  منھ هللا مسعد مسعد مسعد السقعان١٠٠٠١٨٤٩٩١٩٩٦
  منھ هللا یاسر السید عبد الجواد١٠٠٠١٨٥٦٨٥٩٩٧
  منھ عماد محمد على العدوى١٠٠٠١٨٥٧٦٢٩٩٨
  منھ محمد الشحات محمد عبد الغنى١٠٠٠١٨٥٢٨٨٩٩٩
  منى حامد عبد السالم احمد السید یوسف١٠٠٠١٨٥٤٧٢١٠٠٠
  منى حمدى مصباح العزب١٠٠٠١٨٥٦٥٠١٠٠١
  منى رضا عبد الفتاح عبد الفتاح البدیوي١٠٠٠١٨٥٤٨٣١٠٠٢
  منى محمد ابراھیم عبده عبد الھادى١٠٠٠١٨٤٨٧٨١٠٠٣
  منى محمد عبده عبد هللا خلیفھ١٠٠٠١٨٤٨٢٢١٠٠٤
  منى محمد عمر عبد الحمید شوشھ١٠٠٠١٨٤٧٠٦١٠٠٥
  منى محمود على السید سلیم١٠٠٠١٨٥٠٩٢١٠٠٦
  مھا عالء الدین على حسن ندا١٠٠٠١٨٥٦٨٦١٠٠٧
  مھا عماد محمد احمد عكاشھ١٠٠٠١٨٥٨٦٠١٠٠٨
  مھا فھمى عید عید المصلحى١٠٠٠١٨٥٧٢٧١٠٠٩
  مھا محمود منیر محمود سلیمان١٠٠٠١٨٥٥٤٣١٠١٠
  مھرائیل امجد حلیم عطیھ جرجس١٠٠٠١٨٥٠٣١١٠١١
  مونیكا ابراھیم انیس ابراھیم میخائیل١٠٠٠١٨٥٠٣٢١٠١٢
  مى حامد حسانین السید ابو الخیر١٠٠٠١٨٥٢٨٩١٠١٣
  مى رزق السید محمد ذكى یوسف١٠٠٠١٨٥٢٩٠١٠١٤
  مى رضا السید ابراھیم غبور١٠٠٠١٨٥٩٣٧١٠١٥
  مى صابر محمد الوصیف عبد هللا١٠٠٠١٨٥٥٧٨١٠١٦
  مى طاھر محمد ابو المجد عامر١٠٠٠١٨٥٨٩٦١٠١٧
  مى عبد الحمید عبد المنعم محمد عمارة١٠٠٠١٨٥٠٥١١٠١٨
  مى عبد العزیز صبحى عبد العزیز١٠٠٠١٨٤٩٤٠١٠١٩
  مى محمد السید ابراھیم البحیرى١٠٠٠١٨٥٣٠٧١٠٢٠
  مى محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح١٠٠٠١٨٤٨٧١١٠٢١
  مى محمد محمد محمود الباز١٠٠٠١٨٥٢٢٥١٠٢٢
  مى محمود ابراھیم الحفنى على١٠٠٠١٨٥٢٤٣١٠٢٣
  مى ناجى عبد القادر السعید١٠٠٠١٨٥٣٥٩١٠٢٤
  مى ود محمد ھالل١٠٠٠١٨٥٨٩٧١٠٢٥
  میاده طارق ابو العز عابدین١٠٠٠١٨٤٨٠٥١٠٢٦
  میاده نصر الشحات احمد محمد١٠٠٠١٨٥٧٩٥١٠٢٧
  میاده وھبھ عبد الغنى یوسف١٠٠٠١٨٥٥٦١١٠٢٨
  میار المتولى ابراھیم محمد حسین١٠٠٠١٨٤٧٠٣١٠٢٩
  میار محمد حسنین محمد العفیفى١٠٠٠١٨٤٧٤١١٠٣٠
  میار محمود محمد صبرى احمد١٠٠٠١٨٥٧٤٠١٠٣١
  میران السید بدیر محمد ابو الخیر١٠٠٠١٨٥١١٤١٠٣٢
  میرنا جمال على فوده سبع١٠٠٠١٨٥١١٥١٠٣٣
  میرنا حسین محمد الھاللى ابراھیم١٠٠٠١٨٥٨٣٢١٠٣٤
  میرنا حماده یوسف عبد العزیز١٠٠٠١٨٥٨٣٣١٠٣٥

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  میرنا عادل االمام االمام١٠٠٠١٨٥٨٦٣١٠٣٦
  میرنا عالء الدین ابراھیم عبد الباسط عبد الخالق١٠٠٠١٨٥٥١٠١٠٣٧
  میرنا مجدى یونان عبد المالك١٠٠٠١٨٥٠٢١١٠٣٨
  میرنا محمد حسان متولى١٠٠٠١٨٤٨٧٣١٠٣٩
  میرنا نصر عبد السمیع عبده على١٠٠٠١٨٥٧٤١١٠٤٠
  میرھان وحید عوض السعیدالخمیسي١٠٠٠١٨٥٨٧٢١٠٤١
  مینا جورج عبد المسیح حنا١٠٠٠١٨٥٠٢٢١٠٤٢
  نائلھ محمد السید عبد الفتاح غطاس١٠٠٠١٨٥٨٣٤١٠٤٣
  نادر نبیل اسكندر میخائیل بانوب١٠٠٠١٨٥٠٣٠١٠٤٤
  نادین السعید عبده السعید عامر١٠٠٠١٨٥٠٨٧١٠٤٥
  نادین شوقى عبده صبیحي١٠٠٠١٨٤٩٢٩١٠٤٦
  نادیھ خلیفھ خلیفھ السید على١٠٠٠١٨٥٧٤٢١٠٤٧
  نادیھ محمد عبد الحق الدسوقى عنان١٠٠٠١٨٤٧٣٦١٠٤٨
  نادیھ مصطفى مصطفى حسن القصبى١٠٠٠١٨٤٧٨٨١٠٤٩
  نانسى السید محمد سعدى عبد المولى١٠٠٠١٨٥٩٣٨١٠٥٠
  نانسى یسرى محمد محمد شتا١٠٠٠١٨٥٥٦٣١٠٥١
  ناھد رشدى رشدى المتولى جوجر١٠٠٠١٨٥٧٢٤١٠٥٢
  ناھد محمد محمد العدل الحنفي١٠٠٠١٨٤٩٩٢١٠٥٣
  ناھد مراد احمد سیف النصر١٠٠٠١٨٤٨٠٦١٠٥٤
  نبیل محمد محمد سید احمد ابراھیم١٠٠٠١٨٥٢٣٣١٠٥٥
  نبیلھ خالد محمود محمد عبید١٠٠٠١٨٤٦٨٨١٠٥٦
  نجاه تامر عبد الواحد محمد١٠٠٠١٨٥٤٧٠١٠٥٧
  نجاه محمد محمد احمد سمره١٠٠٠١٨٤٦٨٩١٠٥٨
  نجاه ناصر محمد على السید١٠٠٠١٨٥٤٣٥١٠٥٩
  نجال ء العر بى منصو رالمغاورى المنا وى١٠٠٠١٨٥٥٩٨١٠٦٠
  نجالء الشحات عید الشحات١٠٠٠١٨٥٠٠٨١٠٦١
  نجالء مجاھد احمد الشربینى١٠٠٠١٨٥٥٥٦١٠٦٢
  نجوى حسین محمد المتولى غزى١٠٠٠١٨٥٢٤٤١٠٦٣
  ندا ابراھیم عبد العزیز على محمد جاب هللا١٠٠٠١٨٥٥٧٩١٠٦٤
  ندا احمد شوقى محمد رمضان١٠٠٠١٨٥٨٣٥١٠٦٥
  ندا اشرف عبد الحمید محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٥٦٩٧١٠٦٦
  ندا السعید احمد على یوسف١٠٠٠١٨٥٧٨٦١٠٦٧
  ندا السید عبد الحلیم الشربینى١٠٠٠١٨٥٢٤٥١٠٦٨
  ندا ایمن السید السید ابو شحاتھ١٠٠٠١٨٤٩٩٣١٠٦٩
  ندا ایمن رمضان جمعھ عوض حسین١٠٠٠١٨٥٩٣٩١٠٧٠
  ندا جمعھ عبد الحمید محمد١٠٠٠١٨٥٢٥٥١٠٧١
  ندا خالد بكر على ابراھیم الجمل١٠٠٠١٨٥٥٣٤١٠٧٢
  ندا رفعت ابراھیم ابراھیم بدوى١٠٠٠١٨٥٥٩٩١٠٧٣
  ندا سامح محمد عبد المقصود علي١٠٠٠١٨٤٨٦٢١٠٧٤
  ندا سمیر محمد احمد حمزه١٠٠٠١٨٤٦٩٢١٠٧٥
  ندا محمد سعد حسن السید١٠٠٠١٨٤٨٩٣١٠٧٦
  ندا مصطفى ادم حسن محمد١٠٠٠١٨٥٩٦٤١٠٧٧

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:
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للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
من رقم  ١٠٧٨الي رقم  ١١٢٠

( لجنھ ٢٤ ) 
المكان: غـرفة رقـم ( ٣١٢)

الدور الثانى علوى (قسم الصحة
النفسیة)

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  نداء رضا محمد احمد موسى خاطر١٠٠٠١٨٥٠٠٦١٠٧٨
  نداء مصطفى اسماعیل فھیم اسماعیل١٠٠٠١٨٤٨٣٠١٠٧٩
  ندى احمد حسن حسن على١٠٠٠١٨٤٩٩٥١٠٨٠
  ندى احمد ساجد السید سالم المسیرى١٠٠٠١٨٥٩٩١١٠٨١
  ندى احمد محمد محمد راشد١٠٠٠١٨٤٩٣٦١٠٨٢
  ندى اسالم صبرى الشافعى١٠٠٠١٨٥٥٥٧١٠٨٣
  ندى البكرى احمد ابراھیم المنسى١٠٠٠١٨٥٤٨٢١٠٨٤
  ندى السید السعید حسن السید١٠٠٠١٨٥٧٩٠١٠٨٥
  ندى السید عبد الفتاح السعید العدل١٠٠٠١٨٥٢٤٦١٠٨٦
  ندى السید مختار محمد السید القط١٠٠٠١٨٥٣٤٩١٠٨٧
  ندى ایمن رفعت ذكى العموشى١٠٠٠١٨٥٧٨٧١٠٨٨
  ندى ایمن محمد رشاد عبد الفتاح١٠٠٠١٨٤٨٦٣١٠٨٩
  ندى حسین ابو الیزید احمد احمد سالمة١٠٠٠١٨٥٢٩٦١٠٩٠
  ندى خالد محمد عبد الظاھر محمد١٠٠٠١٨٤٨٦٤١٠٩١
  ندى رزق السید محمود الخولي١٠٠٠١٨٥٤٠٥١٠٩٢
  ندى شریف احمد محمد الشوربجى١٠٠٠١٨٥١٤٦١٠٩٣
  ندى شفیق محمد عبده عبده١٠٠٠١٨٥٩٥٣١٠٩٤
  ندى صبرى حسن ابراھیم سراج١٠٠٠١٨٥٤٩٤١٠٩٥
  ندى عبد الغفار عبد الباقى محمد١٠٠٠١٨٥٤٦٦١٠٩٦
  ندى عبد الفتاح احمد صبح ابراھیم١٠٠٠١٨٥٩٥٤١٠٩٧
  ندى عبد الفتاح عبده عطیھ خطاب١٠٠٠١٨٥٥٠١١٠٩٨
  ندى عبد المنعم محمود محمد السید١٠٠٠١٨٤٨٥٥١٠٩٩
  ندى عالء زكریا المتولى العسیلى١٠٠٠١٨٥٩٢٨١١٠٠
  ندى عماد محمد حجاج عفیفى١٠٠٠١٨٥٤٣٦١١٠١
  ندى محمد ابراھیم عبد الحمید١٠٠٠١٨٥١٥٧١١٠٢
  ندى محمد ابراھیم عبد الھادى١٠٠٠١٨٤٧٠٤١١٠٣
  ندى محمد بدیر عوض مرسي١٠٠٠١٨٥٧٩٦١١٠٤
  ندى محمد سالم الشحات١٠٠٠١٨٥٧٠٠١١٠٥
  ندى محمد محمد حسن الشوربجى١٠٠٠١٨٥٦٦٠١١٠٦
  ندى محمود عبد الحلیم حسن سالمھ١٠٠٠١٨٥٦٢١١١٠٧
  ندى ناصر السید محمود احمد١٠٠٠١٨٥٢٩١١١٠٨
  ندى ھیثم بكر بكر١٠٠٠١٨٥٤١٦١١٠٩
  ندى وائل عبد الجواد احمد حسین١٠٠٠١٨٥٨١٧١١١٠
  ندى وجیھ عبد العلیم حافظ١٠٠٠١٨٥٢١٢١١١١
  ندى یاسر حسین عبد الرازق الحكش١٠٠٠١٨٥٢٩٤١١١٢
  نرمین عوض حسن عبد الجلیل ابراھیم١٠٠٠١٨٥٨٧١١١١٣
  نزھھ حمدى ابراھیم شبل١٠٠٠١٨٥٤٤٩١١١٤
  نسرین السید محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٤٩٢٢١١١٥
  نسرین السید محمد سالم الشرقاوى١٠٠٠١٨٥٤٤٧١١١٦
  نسرین عبد السالم محمد احمد الدخاخنى١٠٠٠١٨٥٠١٨١١١٧
  نسمھ الرشیدى احمد ھالل١٠٠٠١٨٥٧١٢١١١٨
  نسمھ حافظ ابراھیم محمد احمد١٠٠٠١٨٥٥٠٧١١١٩
  نسمھ سمیر فرید االمام الرفاعى١٠٠٠١٨٤٦٩٩١١٢٠
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  نسیبھ احمد حسن محمد الحنفي١٠٠٠١٨٤٦٩٠١١٢١
  نشوى السید ریاض ابراھیم الشافعى١٠٠٠١٨٥٩٩٨١١٢٢
  نغم ابراھیم عبد السالم ابراھیم السبع١٠٠٠١٨٥٥٣٥١١٢٣
  نغم ماجد ابراھیم رزق یوسف١٠٠٠١٨٥٤٢٧١١٢٤
  نھا احمد عبد الجواد عبد الوھاب الجوھرى١٠٠٠١٨٥٩٢٩١١٢٥
  نھا اسعد حلمى ابراھیم١٠٠٠١٨٥٥١٧١١٢٦
  نھلھ ھانىء فتحى الششتاوى زھران١٠٠٠١٨٥٣٣٢١١٢٧
  نھى احمد حسنین احمد العربى١٠٠٠١٨٥١٥٨١١٢٨
  نھى حاتم محمد محمود ابراھیم الحلوجي١٠٠٠١٨٥٦٩٠١١٢٩
  نھى محمود محمد حلمى تعلب١٠٠٠١٨٤٨٥٤١١٣٠
  نور حافظ جاد الحق جاد الحق عطیھ١٠٠٠١٨٥٢٥٠١١٣١
  نور خالد محمد ابراھیم محمود١٠٠٠١٨٥٦٢٢١١٣٢
  نور صالح الدین عبد الحق عطا فراج١٠٠٠١٨٤٨١٢١١٣٣
  نور فتحى محمود رزق١٠٠٠١٨٥٤٣٧١١٣٤
  نور محمد محمود عبد اللطیف١٠٠٠١٨٥٣٧٦١١٣٥
  نورا ابو زید محمد المتولى١٠٠٠١٨٥٣٤٢١١٣٦
  نورا احمد سعد عبد الملك١٠٠٠١٨٥٤٢٤١١٣٧
  نورا احمد عبد الرحمن محمد١٠٠٠١٨٥٣٦٠١١٣٨
  نورا السعید منیر السعید١٠٠٠١٨٥٤٦٧١١٣٩
  نورا انور متولى جمعھ١٠٠٠١٨٥٩٠٩١١٤٠
  نورا حسن محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٥٥٦٤١١٤١
  نورا سامح عبد هللا حسین حجازى١٠٠٠١٨٤٨٦٥١١٤٢
  نورا عمرو اسماعیل النبوى السید١٠٠٠١٨٤٨٣٨١١٤٣
  نورا محمد السید سعد السید١٠٠٠١٨٥٤٣٩١١٤٤
  نورا محمد السید محمد على عبد الوھاب١٠٠٠١٨٥٦٥١١١٤٥
  نورا محمد محمد محمد احمد العفانى١٠٠٠١٨٥٠٧٨١١٤٦
  نورا مھدى احمد عطا یوسف١٠٠٠١٨٥٣٤٣١١٤٧
  نورا وحید اسماعیل اسماعیل موافي١٠٠٠١٨٥٨٨٠١١٤٨
  نوران اسالم انور احمد یاسین حماد١٠٠٠١٨٥٨٦٤١١٤٩
  نوران حاتم السید عبد الرازق محمد نعمھ هللا١٠٠٠١٨٥١٥٩١١٥٠
  نوران عبد اللطیف محمد عبد اللطیف١٠٠٠١٨٤٧٠٨١١٥١
  نوران محمد فاروق موسى١٠٠٠١٨٥١٢٧١١٥٢
  نوران مسعد ابراھیم امان الحناوي١٠٠٠١٨٥٥٦٥١١٥٣
  نورھان احمد سید عبد ربھ١٠٠٠١٨٥٥٣٦١١٥٤
  نورھان اشرف شعیب محمد صالح١٠٠٠١٨٥٢٦٢١١٥٥
  نورھان اشرف محمد عبد المنعم فودة١٠٠٠١٨٥٥٦٢١١٥٦
  نورھان السید حلمى على محمد١٠٠٠١٨٥٩١٧١١٥٧
  نورھان السید محمد مندوه عبد الرازق١٠٠٠١٨٥٦٧٢١١٥٨
  نورھان ایمن عبد الحلیم عمر١٠٠٠١٨٥٧٩٤١١٥٩
  نورھان حسین السعید ابراھیم١٠٠٠١٨٤٩٤٢١١٦٠
  نورھان رضا محمد صبرى عبد الھادى١٠٠٠١٨٥٣٢٦١١٦١
  نورھان شوقى حمدى عبده صبح١٠٠٠١٨٥٥٨٠١١٦٢
  نورھان صالح احمد اسماعیل١٠٠٠١٨٤٧٨٩١١٦٣

 حضور:
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 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:
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للعام الجامعي  ٢٠١٩-٢٠٢٠/الدور األول
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ ٥٦:٠٤ ص

رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  نورھان طاھر محمود عبد المنعم ابراھیم١٠٠٠١٨٥٨٩٨١١٦٤
  نورھان على ماھر على١٠٠٠١٨٥٦٥٢١١٦٥
  نورھان عماد محمد فرج١٠٠٠١٨٥٢٢٦١١٦٦
  نورھان عید عبد القادر حسین سلیم١٠٠٠١٨٤٧٩٠١١٦٧
  نورھان محمد ابراھیم احمد العدل١٠٠٠١٨٥٦٢٣١١٦٨
  نورھان محمد ابراھیم حسن١٠٠٠١٨٤٧٣٢١١٦٩
  نورھان محمد اسماعیل ابوزید١٠٠٠١٨٥٤٤٠١١٧٠
  نورھان محمد صالح على مطاوع١٠٠٠١٨٥٥٣٧١١٧١
  نورھان محمد عبد الحمید محمد الصانع١٠٠٠١٨٥١٠٣١١٧٢
  نورھان محمد على احمد عبده١٠٠٠١٨٥٨٢١١١٧٣
  نورھان محمد على عبد الحى المنزالوي١٠٠٠١٨٥٢٦٣١١٧٤
  نورھان محمد محمد احمد السعید١٠٠٠١٨٥٧٣٨١١٧٥
  نورھان محمد محمد منصور١٠٠٠١٨٥٧٥٦١١٧٦
  نورھان ولید احمد حامد السید١٠٠٠١٨٥٦٥٣١١٧٧
  نورھان ولید عبد العال المرسى احمد١٠٠٠١٨٤٦٨٢١١٧٨
  نیره احمد السید الدیدامونى عوض هللا١٠٠٠١٨٥٣١٥١١٧٩
  نیره خلف حسنى حسن ھروجى١٠٠٠١٨٥٣٣٥١١٨٠
  نیره رجب السید عبده عبده یوسف١٠٠٠١٨٥٥٨١١١٨١
  نیره رزق ابراھیم رزق رمضان١٠٠٠١٨٥٥٦٦١١٨٢
  نیره طارق صالح محمد العراقى١٠٠٠١٨٥٩٩٩١١٨٣
  نیره فاید طھ محمد مجاھد١٠٠٠١٨٥٨١٨١١٨٤
  نیره محمد صالح عبد الفتاح محمد١٠٠٠١٨٥٢١٣١١٨٥
  نیره محمد نیازى حسن عید السید١٠٠٠١٨٥٩٩٢١١٨٦
  نیره نعیم عبد هللا احمد١٠٠٠١٨٥٠٦١١١٨٧
  نیره یحى السعید محمد على١٠٠٠١٨٥٤٤٨١١٨٨
  نیفین میالد اندراوس فرج١٠٠٠١٨٥٠٤٣١١٨٩
  ھاجر ابراھیم اسماعیل نور الدین١٠٠٠١٨٥٢١٤١١٩٠
  ھاجر احمد فاروق احمد المصرى١٠٠٠١٨٥٥٦٧١١٩١
  ھاجر السعید السید السعید١٠٠٠١٨٥٦٦٤١١٩٢
  ھاجر السعید محمد ابراھیم محمد١٠٠٠١٨٥٣٣٣١١٩٣
  ھاجر المدثر الغریب عبد المنعم١٠٠٠١٨٥٠١٧١١٩٤
  ھاجر جمال سمیر احمد١٠٠٠١٨٥٣٣٦١١٩٥
  ھاجر حمدى محمدین محمد الشویخ١٠٠٠١٨٥١٤٧١١٩٦
  ھاجر رزق حسین عبد الغفار١٠٠٠١٨٤٩٥٧١١٩٧
  ھاجر رضا محمد السعید بیھ١٠٠٠١٨٥٢١٥١١٩٨
  ھاجر عاطف ابراھیم محمد السایح١٠٠٠١٨٥٦٦٥١١٩٩
  ھاجر على لطفى محمد االلفى١٠٠٠١٨٥٩٤٠١٢٠٠
  ھاجر عمرو الغریب المتولى١٠٠٠١٨٥٦٤٣١٢٠١
  ھاجر فاضل سعید فھیم مخیمر١٠٠٠١٨٤٨٤٠١٢٠٢
  ھاجر كمال السعید السعید علي١٠٠٠١٨٥٩٤١١٢٠٣
  ھاجر محمد رفعت احمد السید١٠٠٠١٨٥١٦٠١٢٠٤
  ھاجر محمود السید حسنى زكى محمد١٠٠٠١٨٥٣٢٨١٢٠٥

 حضور:
 غیــــاب:

 االجمـــالى:
 توقیع المالحظ:
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  ھاجر ناصر فاروق جمعھ حسن١٠٠٠١٨٥٦٩١١٢٠٦
  ھاجر ھانى المحمدى عبده١٠٠٠١٨٤٩٧٠١٢٠٧
  ھاجر ھشام عبد الفتاح محمود المنجد١٠٠٠١٨٤٨٤١١٢٠٨
  ھاجر یاسر ابراھیم ابو المجد١٠٠٠١٨٥٧٠١١٢٠٩
  ھادى عمر محمد محمد احمد سنھ١٠٠٠١٨٥١٠٦١٢١٠
  ھالھ ایھاب عبد العظیم البیلى١٠٠٠١٨٤٩٥٨١٢١١
  ھالھ مصطفى فھمى عبد الرازق١٠٠٠١٨٥٤٤١١٢١٢
  ھالھ وفیق مصطفى احمد الدبور١٠٠٠١٨٥٠٠٤١٢١٣
  ھانم عبد الوھاب محمد عبد الوھاب المرسي١٠٠٠١٨٥٠٩٧١٢١٤
  ھانم محمد احمد محمود عبد الجلیل١٠٠٠١٨٥٦٤١١٢١٥
  ھانم محمد حامد حامد شتا١٠٠٠١٨٥٠٧٣١٢١٦
  ھانى شنوده نجیب حبیب١٠٠٠١٨٥٠٣٦١٢١٧
  ھایدى محمد السعید عطا معوض١٠٠٠١٨٥٩٥٥١٢١٨
  ھبھ احمد محمد احمد مصطفى١٠٠٠١٨٤٨٨١١٢١٩
  ھبھ هللا احمد محمد محمود الفار١٠٠٠١٨٥٣٥١١٢٢٠
  ھبھ بدیر محمد جابر١٠٠٠١٨٥١٩٠١٢٢١
  ھبھ بھاء الدین محمد حامد الفداوى١٠٠٠١٨٥٧٧٤١٢٢٢
  ھبھ جمعھ مصطفى الدسوقى١٠٠٠١٨٥٥٤٤١٢٢٣
  ھبھ حسن محمد المحمدى سالم١٠٠٠١٨٥٥٥٨١٢٢٤
  ھبھ صالح صالح المتبولى عامر١٠٠٠١٨٤٩٥٢١٢٢٥
  ھبھ عادل محمد ابو المعاطى١٠٠٠١٨٥٤٤٢١٢٢٦
  ھبھ مجدى كمال السید١٠٠٠١٨٥٣٦٢١٢٢٧
  ھبھ محمد مصطفى عبد الواحد١٠٠٠١٨٥٣٠٥١٢٢٨
  ھبھ ھانى فاروق یحى حسانین١٠٠٠١٨٤٧٩١١٢٢٩
  ھبھ یوسف السید محمد یوسف زرد١٠٠٠١٨٥٢٢٩١٢٣٠
  ھدى ابراھیم الشربینى عبد هللا خدم١٠٠٠١٨٥٨٧٤١٢٣١
  ھدى احمد محمد معاطى الحسینى ابراھیم١٠٠٠١٨٥٨٠٣١٢٣٢
  ھدى ادرى عوض الصاوى١٠٠٠١٨٥٤٦٨١٢٣٣
  ھدى السید رمضان محمود١٠٠٠١٨٥٩٤٧١٢٣٤
  ھدى السید محمدى عبد المجید عقل١٠٠٠١٨٥٣٧٣١٢٣٥
  ھدى بھاء سلیم شاكر محمود١٠٠٠١٨٤٦٧٧١٢٣٦
  ھدى سامى عبد هللا عبد المقصود محمد١٠٠٠١٨٤٩٥٣١٢٣٧
  ھدى سمیر محمد على على حسن١٠٠٠١٨٥٦٢٤١٢٣٨
  ھدى محمد صالح البدوى احمد١٠٠٠١٨٥٧١٧١٢٣٩
  ھدى محمد محمود ابراھیم قمیحھ١٠٠٠١٨٤٩٩٦١٢٤٠
  ھدى ھانى عبد الرحیم سلیمان١٠٠٠١٨٥٦٢٥١٢٤١
  ھدى یاسر رسمى متولى محمد شادى١٠٠٠١٨٤٦٨٣١٢٤٢
  ھدیر احمد على السید١٠٠٠١٨٥٦٧٨١٢٤٣
  ھدیر الدسوقى محمد على المتولى١٠٠٠١٨٥٨١٩١٢٤٤
  ھدیر حمدى محمد عبد العظیم جمعة١٠٠٠١٨٥٦٦٦١٢٤٥
  ھدیر رضا الدسوقى ابراھیم١٠٠٠١٨٥٤٦٩١٢٤٦
  ھدیر صالح الدین محمد نبوى المرسى١٠٠٠١٨٥١٦٢١٢٤٧
  ھدیر طھ السید طھ على١٠٠٠١٨٥٧١٤١٢٤٨
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  ھدیر عبد هللا ذكى احمد الشین١٠٠٠١٨٤٧٧٥١٢٤٩
  ھدیر عبد المجید عبده عبد المجید١٠٠٠١٨٥٤٨٤١٢٥٠
  ھدیر محمد عبد الجواد محمد حسن١٠٠٠١٨٥٠٥٩١٢٥١
  ھدیر نجاح عوض هللا الششتاوى١٠٠٠١٨٥٧٤٣١٢٥٢
  ھدیل السید عالء لبیب عبد الجلیل١٠٠٠١٨٥٣١٦١٢٥٣
  ھدیل محمد ابراھیم محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٤٧٦٤١٢٥٤
  ھشام محمد احمد ابراھیم البسیونى١٠٠٠١٨٤٧٥٠١٢٥٥
  ھنا جمیل البیلى شریف ابراھیم١٠٠٠١٨٥٨٣٩١٢٥٦
  ھنا حسن محمد محمد١٠٠٠١٨٥٦٥٤١٢٥٧
  ھناء ابراھیم عبد العزیز الشربینى١٠٠٠١٨٥٧٧٠١٢٥٨
  ھناء ابراھیم عبد اللطیف حسن محمد خروبھ١٠٠٠١٨٥٧٩٧١٢٥٩
  ھنادى عمر احمد توفیق عمر١٠٠٠١٨٥٨٤٠١٢٦٠
  ھنادى ھانى جاد عبد اللطیف عبد الوھاب١٠٠٠١٨٥٨٤١١٢٦١
  ھند احمد عبد الحق حماد ابراھیم١٠٠٠١٨٥٩٨٣١٢٦٢
  ھند احمد عبد الفتاح رزق عبد الفتاح١٠٠٠١٨٥٩٦٥١٢٦٣
  ھند سعد عبد المعطى محمد عابدین١٠٠٠١٨٥٤٠٩١٢٦٤
  ھند صالح شلبى شلبى القزاز١٠٠٠١٨٥٩٥٦١٢٦٥
  ھند على حسن على صالح١٠٠٠١٨٤٧٦٥١٢٦٦
  ھند محمد فكرى مصطفى ابراھیم١٠٠٠١٨٥٣٢٧١٢٦٧
  ھویدا جابر السید احمد حتاتة١٠٠٠١٨٤٩٩٧١٢٦٨
  ھیا حسام المغازى احمد ابراھیم١٠٠٠١٨٥٩٠٠١٢٦٩
  ھیا حماده حامد شعیب١٠٠٠١٨٤٧٦٦١٢٧٠
  ھیا عصام العدوى عبد ربھ الطنبولي١٠٠٠١٨٥٠٩٨١٢٧١
  ھیام حامد محمد حامد شاھین١٠٠٠١٨٥٣٣٩١٢٧٢
  وئام محمد سمیح عبد الستار ھویدى١٠٠٠١٨٥٨٨٧١٢٧٣
  وائل عطیھ الشحات عطیھ١٠٠٠١٨٥٩٢٠١٢٧٤
  وداد محمد عبد الفتاح عرفان١٠٠٠١٨٥٩٩٥١٢٧٥
  وسام حماد عبد الجواد جبر عتمان١٠٠٠١٨٥٦٨١١٢٧٦
  وعود فوده عبد الحى على خبیر١٠٠٠١٨٤٨٢٣١٢٧٧
  وفاء احمد عبد المنعم عبد الجوادزھره١٠٠٠١٨٥٥٧٢١٢٧٨
  وفاء السعید عبد المعبود السعید رمضان١٠٠٠١٨٥٤٥٦١٢٧٩
  وفاء متولى شبانھ متولى كشك١٠٠٠١٨٥٧١٠١٢٨٠
  وفاء محمد الشحات سالم١٠٠٠١٨٤٧٤٩١٢٨١
  والء ابراھیم حامد احمد١٠٠٠١٨٥٧٠٦١٢٨٢
  والء رضا عبد البدیع سلیمان الشابورى١٠٠٠١٨٥٣٥٠١٢٨٣
  والء شعبان ابو الفتوح عبده محمد١٠٠٠١٨٤٨٣١١٢٨٤
  والء عید شعبان السید فرحات١٠٠٠١٨٤٧٢٢١٢٨٥
  والء محمد السید احمد عاصي١٠٠٠١٨٥٥٨٣١٢٨٦
  ولید محمد یحى عبد الفتاح١٠٠٠١٨٥٨٢٥١٢٨٧
  یارا اسماعیل احمد احمد یوسف١٠٠٠١٨٤٦٧٤١٢٨٨
  یارا الحسینى عبد العال محمد ابراھیم مطاوع١٠٠٠١٨٥٢٤٧١٢٨٩
  یارا السید على السید عمر رمضان١٠٠٠١٨٥٩٨٤١٢٩٠
  یارا جمال احمد محمد سید احمد١٠٠٠١٨٤٨٣٢١٢٩١
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رقم الطالب
رقم

الجلوس
األختبار الشخصى لمرحلة اللیسانس والبكالریوساالسم

  یارا رضا محمد المنسى١٠٠٠١٨٥٩٤٥١٢٩٢
  یارا شكرى عبد البارى ابراھیم١٠٠٠١٨٤٩٥٩١٢٩٣
  یارا على ابو الیزید حسن على العربى١٠٠٠١٨٥٦٧٩١٢٩٤
  یاره صابر یونس عبد الحمید١٠٠٠١٨٤٩٦٠١٢٩٥
  یاسمین ابراھیم احمد ابراھیم احمد١٠٠٠١٨٥٢١٧١٢٩٦
  یاسمین ابراھیم الشبراوى محمد١٠٠٠١٨٥٢١٨١٢٩٧
  یاسمین ابراھیم عبد هللا ابراھیم١٠٠٠١٨٤٧٥٤١٢٩٨
  یاسمین ابراھیم على ابراھیم غیث١٠٠٠١٨٥١٩٢١٢٩٩
  یاسمین احمد رمضان محمد المتولى١٠٠٠١٨٥٨٢٢١٣٠٠
  یاسمین السید السید ریاض١٠٠٠١٨٥٨٨٢١٣٠١
  یاسمین السید عنتر السید١٠٠٠١٨٥٣٥٢١٣٠٢
  یاسمین امام بدیع محمد ابودیب١٠٠٠١٨٥٣٤٤١٣٠٣
  یاسمین حسن محمد السید الشحات١٠٠٠١٨٥٢٤٨١٣٠٤
  یاسمین رضا احمد حسانین النجار١٠٠٠١٨٥٦٨٢١٣٠٥
  یاسمین سمیر محمد احمد السید القریعى١٠٠٠١٨٤٩٦٢١٣٠٦
  یاسمین صالح الدین عبد النبى احمد الصعیدى١٠٠٠١٨٦٠٠٠١٣٠٧
  یاسمین على السید السید السید حسان١٠٠٠١٨٥٢١٩١٣٠٨
  یاسمین عید حامد محمد عبده بللھ١٠٠٠١٨٤٨٩٥١٣٠٩
  یاسمین كمال السید محمد الشرقاوى١٠٠٠١٨٥٨٥٢١٣١٠
  یاسمین كمال عبده السید سعید١٠٠٠١٨٤٩٠٦١٣١١
  یاسمین مجاھد محمد مجاھد محمد الصایغ١٠٠٠١٨٥٦٢٦١٣١٢
  یاسمین محمد السید غریب١٠٠٠١٨٤٩٢١١٣١٣
  یاسمین محمد عطیھ محمد ابو الرجال١٠٠٠١٨٥٨٤٢١٣١٤
  یاسمین محمد على حسن االمیر١٠٠٠١٨٥٦٢٨١٣١٥
  یاسمین محمد عوض عطیھ١٠٠٠١٨٥٣٦٩١٣١٦
  یاسمین محمود عبد الرؤف حسین عبد العال١٠٠٠١٨٥٥٨٩١٣١٧
  یاسمین ناصر محمد ابو الغیط خاطر١٠٠٠١٨٥٦٦٧١٣١٨
  یاسمین ھیثم السید على السعید١٠٠٠١٨٥٣٦١١٣١٩
  یاسمین ولید محمد عبد الحمید جعفر١٠٠٠١٨٥١٦٣١٣٢٠
  یاسمین یاسر على الزاھى ابراھیم١٠٠٠١٨٥٨٤٣١٣٢١
  یاسمینا محمود منصور احمد ابو العنین١٠٠٠١٨٤٧٢٥١٣٢٢
  یحیى ابراھیم محمد الشحات محمد ابراھیم١٠٠٠١٨٥١٦١١٣٢٣
  یسرا الشحات عبد الھادى عطوه عبد الدایم١٠٠٠١٨٥٥٤٥١٣٢٤
  یسرا عبد العظیم على ابراھیم١٠٠٠١٨٥٥٠٢١٣٢٥
  یسرا عمادالدین حمزه السید١٠٠٠١٨٥٣٣٠١٣٢٦
  یسرا محمد الشبراوى عبد العال شعیب١٠٠٠١٨٥١٨٣١٣٢٧
  یسرا یاسر عبد هللا احمد الصعیدى١٠٠٠١٨٥٠١٤١٣٢٨
  یمنى العوضى نعمان الھاللى١٠٠٠١٨٥٣٠٨١٣٢٩
  یمنى ایمن حامد احمد القشالن١٠٠٠١٨٥٧٥١١٣٣٠
  یمنى حماده محمود محمد السید١٠٠٠١٨٥١٤٨١٣٣١
  یمنى حمدى شحاتھ سالم الشخصى١٠٠٠١٨٥٧٢٥١٣٣٢
  یمنى محمود محمود طلبھ الشاعر١٠٠٠١٨٥١٢٩١٣٣٣
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