
 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة العربية-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٥٠ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 آالء ابراهيم عبد العظيم محمد حسانين  مستجد  ١
تجويد  

  وتفسير]أولى[
  م.الى البالغة و النقد]أولى[ 

  (]أولى[٢م.الى االدب العربى )    ابراهيم ياسر احمد سيد احمد  مستجد  ٢

     ابى ايهاب حمدى محمد غيث  مستجد  ٣

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    احمد السيد عبد اهلل ابوشامه  مستجد  ٤

     احمد السيد عبد المعطى على عبيه  مستجد  ٥

     احمد ايهاب احمد عبد الحافظ على القليوبى  مستجد  ٦

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    احمد رضا محمد اسماعيل سالم  مستجد  ٧

   احمد عماد حسن بكر محمد  مستجد  ٨
م.الى االدب العربى  -  المعلم ومهنة التعليم]أولى[ 

  (]أولى[٢)

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    احمد محمد ابو بكر السيد  مستجد  ٩

     احمد محمد احمد حسن شرف الدين  مستجد  ١٠

     احمد محمد احمد محمود عبد المجيد  مستجد  ١١

     احمد محمد شعبان عبد الرازق شرف  مستجد  ١٢

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    اسراء رماح محمد حسن امين  مستجد  ١٣

     اسراء سمير على شلبى نجم  مستجد  ١٤

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    اسراء محمد عبد الوهاب عبد الواحد السيد  مستجد  ١٥

  م.الى البالغة و النقد]أولى[ -  االصوات العربية]أولى[    محمود عبد العزيز محمود هادىاسراء   مستجد  ١٦

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    اسراء ناصف كامل عبد اهلل الشبلي  مستجد  ١٧

     اسالم محمد عبد اللطيف عباس فرج  مستجد  ١٨

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    اسماء ابراهيم فاضل محمد عبد الهادى  مستجد  ١٩

  (]أولى[٢م.الى االدب العربى )    اسماء احمد محمد احمد ندا  مستجد  ٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات
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 األول/الدور ٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٥٠ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اسماء اشرف عبد المنعم ابراهيم شعبان  مستجد  ٢١

     اسماء مجدى عبد اللطيف محمود  مستجد  ٢٢

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    اسماء محمود حسن عبد العزيز  مستجد  ٢٣

     السيد محمد صبح السيد زهرى  مستجد  ٢٤

     الهام احمد حسين محمد معاطى  مستجد  ٢٥

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    امانى الشحات الحسينى محمد ابراهيم  مستجد  ٢٦

     الرجال على حجازىامانى رضا ابو   مستجد  ٢٧

     امل هانى رمضان احمد اسماعيل  مستجد  ٢٨

  م.الى البالغة و النقد]أولى[   تجويد وتفسير]أولى[  امنيه برهام عبد العزيز بهرام الباز  مستجد  ٢٩

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    اميره احمد سعد السعيد ابراهيم  مستجد  ٣٠

     محمد رضا عبد القادرانغام   مستجد  ٣١

     ايمان السيد محمود العدل ابراهيم  مستجد  ٣٢

     ايمان بالل ابو ناصر فرحات  مستجد  ٣٣

     ايمان محمد زكى ابو السعود  مستجد  ٣٤

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    ايناس محمد طلبه سنيد  مستجد  ٣٥

     عبدالكريم محمدايه الخميسى الخميسى   مستجد  ٣٦

     ايه السعيد محمد عبد الرحيم عبد اهلل الباز  مستجد  ٣٧

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    ايه القناوى محمود القناوى  مستجد  ٣٨

     ايه رمضان المغازى المغازى عبد الوهاب  مستجد  ٣٩

     ايه سعد محمود حسن جواد  مستجد  ٤٠

 



 
 كلية التربية
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 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٥٠ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايه على صادق على االشقر  مستجد  ٤١

     ايه مجدى السيد محمود جبل  مستجد  ٤٢

     ايه محمد محمد احمد البسيوني  مستجد  ٤٣

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    ايه محمد محمود السيد فودة  مستجد  ٤٤

  م.الى البالغة و النقد]أولى[   تجويد وتفسير]أولى[  رمضان جمعه ايه محمود العدوى  مستجد  ٤٥

     بسمه عبد المنعم محمد على  مستجد  ٤٦

     تقى محمود توفيق عيسى  مستجد  ٤٧

     حسن فايز حسن رضوان العراقى  مستجد  ٤٨

     حنان عادل الشحات على احمد  مستجد  ٤٩

     ابراهيم بحيلقحنين سالم غازى   مستجد  ٥٠

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    خلود ابراهيم فرج حسين  مستجد  ٥١

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    خلود العقادى السيد السيد عبدربه  مستجد  ٥٢

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    خلود سليمان فوده سليمان  مستجد  ٥٣

     الرفاعى رضوان فرج داليا عبد الفتاح  مستجد  ٥٤

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    داليا محمد محمد عبد العاطى العيسوى  مستجد  ٥٥

     دعاء سعد احمد عبده رضوان  مستجد  ٥٦

     دعاء عبد المقصود مرعى ابراهيم مرعى  مستجد  ٥٧

     دعاء محمد ياسين البيومى عبد الجواد  مستجد  ٥٨

     دينا احمد موسى احمد موسى  مستجد  ٥٩

     دينا رضا السيد محمود الديسطى  مستجد  ٦٠

 



 
 كلية التربية
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 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة العربية-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٥٠ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     دينا عبد الحافظ بهرام المرسى بهرام  مستجد  ٦١

     دينا هانى ابراهيم السعيد العدروسى  مستجد  ٦٢

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    راشدراندا محمد محمود   مستجد  ٦٣

     رانيا ابراهيم عبد الفتاح محمد  مستجد  ٦٤

  م.الى البالغة و النقد]أولى[   المكتبة العربية]أولى[  رانيا محسوب غالى الششتاوى  مستجد  ٦٥

  النقد]أولى[م.الى البالغة و    تجويد وتفسير]أولى[  رحمه نبيل محمود محمد عثمان  مستجد  ٦٦

     رشا فريد معوض محمود شحاته  مستجد  ٦٧

     رضوى محمد الحسينى ناصف محمد ابوالخير  مستجد  ٦٨

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    رقيه حامد عوض المتولى  مستجد  ٦٩

     رنا احمد السيد البغدادى  مستجد  ٧٠

     ريهام احمد محمد الشافعى  مستجد  ٧١

     زبيده محمد السيد محمد عبد العاطى  مستجد  ٧٢

     زينب اشرف عبد الحميد يوسف  مستجد  ٧٣

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    ساره اشرف العيسوى عبد القادر عثمان  مستجد  ٧٤

     ساره صالح محمد عبد ربه الدسوقى جاد  مستجد  ٧٥

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    جوهرساره محمود محمود حسن   مستجد  ٧٦

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    سالى نور جمعه على  مستجد  ٧٧

     سلمى عبد العظيم عبد الحكيم محمد حسانين  مستجد  ٧٨

  م.الى البالغة و النقد]أولى[   (]أولى[١النحو و الصرف )  سلوى صالح مصطفى الباز  مستجد  ٧٩

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    سمر على ابراهيم معوض  مستجد  ٨٠

 



 
 كلية التربية
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 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٥٠ ٢٠١٩/١٢/١٤إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     سناء احمد ربيع السعيد  مستجد  ٨١

     سهيله زكى محمد زكى حامد  مستجد  ٨٢

 شروق عالء محمد الغريب احمد  مستجد  ٨٣
تجويد  

  وتفسير]أولى[
  البالغة و النقد]أولى[م.الى  

     شيماء احمد عبد العزيز احمد  مستجد  ٨٤

     صفاء القطب صابر محمد احمد  مستجد  ٨٥

 طارق خالد نعيم ابو المعاطى  مستجد  ٨٦
تجويد  

  وتفسير]أولى[
  

     عبدالهادى عصام عبدالهادى الدالى  مستجد  ٨٧

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    محمد المتولى عبير عبد الفتاح عبد العزيز  مستجد  ٨٨

   عبير عماد الدين السيد احمد ابراهيم الشرقاوى  مستجد  ٨٩
م.الى البالغة و  -  االصوات العربية]أولى[ 

  النقد]أولى[

     عبير محمد السيد عطا  مستجد  ٩٠

     عزه رضا محمد حموده شلبى نجم  مستجد  ٩١

     الدين ثروت منصور السعيدعالء   مستجد  ٩٢

     عمار ياسر السيد عبد اهلل ادريس  مستجد  ٩٣

     عمر احمد السيد غيث  مستجد  ٩٤

     عمر فتحى اسماعيل محمد بدر  مستجد  ٩٥

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    فاطمه احمد اسماعيل على محمدعمار  مستجد  ٩٦

     اسماعيل فتىفاطمه جهاد   مستجد  ٩٧

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    فاطمه طارق السيد عبد العزيز  مستجد  ٩٨

   فاطمه محمد صالح محمد متولى  مستجد  ٩٩
م.الى البالغة و  -  االصوات العربية]أولى[ 

  النقد]أولى[

  النقد]أولى[م.الى البالغة و     فاطمه محمد على عبد الفتاح محمد  مستجد  ١٠٠

 
 



 
 كلية التربية
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 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٧:٥١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     فتحى محمد سالم البسطويسى الشريف  مستجد  ١٠١

     كاميليا محمد اسعد السيد عقل  مستجد  ١٠٢

     كريمه السيد مصباح السيد جبر  مستجد  ١٠٣

     ليلى ابراهيم احمد البدوي  مستجد  ١٠٤

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    محمد رضا سعد عبد الوهاب االمام  مستجد  ١٠٥

     محمد طارق السيد ابراهيم  مستجد  ١٠٦

     محمد عبد المنعم احمد العدل ابراهيم  مستجد  ١٠٧

     محمد عمرو رزق محمد عثمان  مستجد  ١٠٨

     محمد نزيه السيد المتولى  مستجد  ١٠٩

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    محمود عبد العظيم بركات حافظ  مستجد  ١١٠

     مروه السيد يحى حسن حسن  مستجد  ١١١

     مريم عادل عبد الحليم محمد غازى  مستجد  ١١٢

    تجويد وتفسير]أولى[  مصطفى ايمن زينهم سعد عبد العال  مستجد  ١١٣

    تجويد وتفسير]أولى[  الفتوح السيسىمصطفى محمود السيد ابو   مستجد  ١١٤

     منار محمد مصطفى يوسف احمد قشطه  مستجد  ١١٥

    المكتبة العربية]أولى[  منار محمود محمد محمد ابراهيم  مستجد  ١١٦

     منى محمد عوض عبد اللطيف بدر  مستجد  ١١٧

     مى العربى على عبده محمد الطويل  مستجد  ١١٨

     مى رمضان سعد ايوضه  مستجد  ١١٩

     مى صالح محمد احمد طه حجازى  مستجد  ١٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة العربية-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ٠٧:٥١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مى محمد عبد الحميد عبد الوهاب  مستجد  ١٢١

     نانسى حسن ابراهيم حسن منصور  مستجد  ١٢٢

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    ندا مصطفى عبد الرؤف محمد  مستجد  ١٢٣

     ندى احمد الهراس ابراهيم عمر  مستجد  ١٢٤

     ندى حامد محمد عبد الحميد مرسى  مستجد  ١٢٥

     ندى سمير صبرى عاشور  مستجد  ١٢٦

     ندى ناجى مصباح عطيه  مستجد  ١٢٧

     نرمين خيرى الشحات حسن نافع  مستجد  ١٢٨

     نسرين السيد حسن محمود عبداهلل النورج  مستجد  ١٢٩

  م.الى البالغة و النقد]أولى[    نورا حماده رمضان عبده  مستجد  ١٣٠

    (]أولى[١النحو و الصرف )  نوران ناجح عبد البارى عبد الرازق  مستجد  ١٣١

     نورهان خالد صابر عطا  مستجد  ١٣٢

     هاجر محمد جابر ندا  مستجد  ١٣٣

     هاله صابر الفاروق صابر محمد  مستجد  ١٣٤

     هاله محسن راشد محمد صالح  مستجد  ١٣٥

     هبه حمدى ابراهيم ابراهيم ابو حسن  مستجد  ١٣٦

     هبه مختار يسن محمد ابراهيم  مستجد  ١٣٧

     هدى سعد رمضان سعد  مستجد  ١٣٨

     علىهناء رأفت كامل القطب محمد   مستجد  ١٣٩

     يارا محمد عبد اهلل السيد عاصى  مستجد  ١٤٠
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 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٨ ) 

 ص ٠٧:٥١ ٢٠١٩/١٢/١٤إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     يارا مسعد محمد عون  مستجد  ١٤١

     ياسمين هشام مصطفى محمد جعفر  مستجد  ١٤٢

     يوسف ياسين عبد الفتاح عبده  مستجد  ١٤٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات
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 اللغة العربية-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٥١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 األدب االسالمى و األموى -علم المعانى     تحيه عبد المالك عوض السيد عبد النبى  باق  ١٤٤

 علم المعانى  علم البيان  سحر محمود الدمرداش سليمان  باق  ١٤٥

 غاده رجب محمد ابراهيم حجازى  باق  ١٤٦

 -  وتفسير]أولى[تجويد  

النحو  -سيكولوجية التعلم 

علم  -األدب الجاهلى  -( ١والصرف)

 علم البيان -اللغة التطبيقى 

علوم  -علم المعانى  -( ٢النحو و الصرف ) 

 األدب االسالمى و األموى -القرآن 

 فاطمه الزهراء عيد عبد العزيز على المغازى  باق  ١٤٧

األدب  -( ١النحو والصرف) 

علم  -علم اللغة التطبيقى  -لى الجاه

 البيان

 علم المعانى -( ٢النحو و الصرف ) 

 محمود طه محمد طه عبد القادر  باق  ١٤٨

 -اإلدارة المدرسية والصفية  

النحو  -سيكولوجية التعلم 

علم  -األدب الجاهلى  -( ١والصرف)

 اللغة التطبيقى

 علم المعانى -( ٢النحو و الصرف ) 

 الشيماء محمود السعيد عبد الخالق عبد العال  ١الخارج من   ١٤٩
علم اللغة  -  تجويد وتفسير]أولى[ 

 التطبيقى

مقرر تربوى  -  االصوات العربية]أولى[ 

 -علوم القرآن  -علم المعانى  -اختيارى 

موسيقا الشعر  -األدب االسالمى و األموى 

 تكنولوجيا التعليم -

 عبداهلل الموافى ايمان نور  ١من الخارج   ١٥٠

م.لالدب  -  المكتبة العربية]أولى[ 

سيكولوجية  -  (]أولى[١العربى )

األدب  -( ١النحو والصرف) -التعلم 

علم  -علم اللغة التطبيقى  -الجاهلى 

 البيان

علوم  -علم المعانى  -( ٢النحو و الصرف ) 

 -األدب االسالمى و األموى  -القرآن 

 موسيقا الشعر

 سلوى فؤاد سراج الدين شاهين عوض  ١الخارج من   ١٥١

 -اإلدارة المدرسية والصفية  

النحو  -سيكولوجية التعلم 

علم  -األدب الجاهلى  -( ١والصرف)

 علم البيان -اللغة التطبيقى 

م.الى االدب  -  االصوات العربية]أولى[ 

مقرر تربوى اختيارى  -  (]أولى[٢العربى )

 -المعانى  علم -( ٢النحو و الصرف ) -

 -األدب االسالمى و األموى  -علوم القرآن 

 تكنولوجيا التعليم -موسيقا الشعر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٥٢ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  مدخل إلى الشعر]أولى[    آالء عبدالفتاح احمد عبدالعال  مستجد  ١٦١

  المعلم ومهنة التعليم]أولى[    آالء محمود زكى حسين مصطفى  مستجد  ١٦٢

     آيه ابراهيم سعد البسيونى  مستجد  ١٦٣

     آيه احمد السيد صالح  مستجد  ١٦٤

     آيه عبد العزيز لطفى الحسينى الهوارى  مستجد  ١٦٥

     آيه فتحى خليل محمود ابراهيم  مستجد  ١٦٦

     آيه محمد السيد ابوطاحون  مستجد  ١٦٧

     آيه محمود محمود رمضان الغرباوى  مستجد  ١٦٨

     ابراهيم المتولى المتولى ابراهيم القزاز  مستجد  ١٦٩

  مدخل إلى الشعر]أولى[    احمد جمال السعيد السيد علي  مستجد  ١٧٠

  مدخل إلى الشعر]أولى[    احمد حماده محمد محمد حسن  مستجد  ١٧١

     الشربينىاحمد صبرى بدير   مستجد  ١٧٢

     احمد عاطف لطفى احمد غطاس  مستجد  ١٧٣

     احمد عبد الحكيم الصاوى الدسوقى شلبى  مستجد  ١٧٤

     احمد فرج ابو زيد محمود عبد العزيز  مستجد  ١٧٥

     احمد محمد السيد عبد الحافظ  مستجد  ١٧٦

     اسراء احمد كريم الدين على الصفصافى  مستجد  ١٧٧

     اسراء احمد نشأت عبد النبى رخا  مستجد  ١٧٨

     اسراء بليغ حمدى صدقه  مستجد  ١٧٩

     اسراء جوده محمد محمود السيد البحيرى  مستجد  ١٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اإلنجليزيةاللغة -األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٥٢ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اسراء رفعت على عطيه سالم  مستجد  ١٨١

     فتحى احمد اسماعيل اسراء  مستجد  ١٨٢

     اسراء محمد حسن ابراهيم بدر  مستجد  ١٨٣

     اسراء محمد عبد الجميل عبد الهادى على  مستجد  ١٨٤

     اسماء عطيه احمد ابراهيم العرقاوى  مستجد  ١٨٥

     اسماء محمود السيد محمد حامد  مستجد  ١٨٦

 السيد علىاسماء محمود زكى ابراهيم   مستجد  ١٨٧
تاريخ اللغة  

  اإلنجليزية]أولى[
  مدخل إلى الشعر]أولى[ 

     اسماء مصطفى احمد يوسف المناوى  مستجد  ١٨٨

     اشرف حمام شحاته ابراهيم ابو العنين  مستجد  ١٨٩

     أفنان محمد محمد على حسين  مستجد  ١٩٠

     االء اشرف اسماعيل الدرينى ابو شادى  مستجد  ١٩١

  مدخل إلى الشعر]أولى[    االء السيد اسماعيل عبد المنعم طه  مستجد  ١٩٢

     االء خليل محمد السيوطى نعمان محمد  مستجد  ١٩٣

     االء عبد اهلل السيد عبد الوهاب عبده  مستجد  ١٩٤

     االء عصام عبد الكريم السبع فوده  مستجد  ١٩٥

     السيد عبد الغفارالهام وجدى طلبه   مستجد  ١٩٦

     امانى صبحى زكريا جندى مكاريوس  مستجد  ١٩٧

     امانى عبد المنعم حجازى عبد الرافع حجازى  مستجد  ١٩٨

   امانى محى الدين عباس اسماعيل  مستجد  ١٩٩
مدخل إلى  -  المعلم ومهنة التعليم]أولى[ 

  الشعر]أولى[

     على محمودامل على عبد الهادى   مستجد  ٢٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٥٢ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     امنيه ابراهيم الشحات ابو شبانه  مستجد  ٢٠١

     امنيه طه لطفى على رزق  مستجد  ٢٠٢

     اميره احمد محمود احمد سعد  مستجد  ٢٠٣

     اميره السيد مشرف عبد المعطى  مستجد  ٢٠٤

     اميره سلطان احمد سلطان البسطويسى  مستجد  ٢٠٥

  المعلم ومهنة التعليم]أولى[    اميره عبد الجليل عبد الرازق عبد الرازق  مستجد  ٢٠٦

     اميره محمد عثمان سليمان الجمل  مستجد  ٢٠٧

     اميره مسعد ابو الفتوح محمد حسين  مستجد  ٢٠٨

     عمراميره يوسف يوسف عوض محمد   مستجد  ٢٠٩

     انجى عماد الدين زكى زكى عبد العال  مستجد  ٢١٠

     ايمان السيد فهيم السيد بدر  مستجد  ٢١١

     ايمان جمال حسنى محمد عبد الفتاح  مستجد  ٢١٢

     ايمان عبد اهلل طه عبد الهادى غنام  مستجد  ٢١٣

  الشعر]أولى[مدخل إلى     ايه السيد جمعه كامل  مستجد  ٢١٤

     ايه شعبان الشربينى الشربينى السيد  مستجد  ٢١٥

    التربية وقضايا العصر]أولى[  بسمه السيد عبد العزيز عبد المطلب يوسف  مستجد  ٢١٦

     تسنيم بيومى محمد العزازى  مستجد  ٢١٧

  مدخل إلى الشعر]أولى[    تسنيم حسن محمد حسن  مستجد  ٢١٨

     تغريد محمد عبد الحميد صادق  مستجد  ٢١٩

     تيسير محمد عبد الجواد جمعه متولى  مستجد  ٢٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٥٢ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     جمال خالد على احمد ابراهيم محمد الجعلى  مستجد  ٢٢١

     جميانه مكرم مرزوق فهد مبارك  مستجد  ٢٢٢

     سامح شوقى محمد البالسيجهاد   مستجد  ٢٢٣

     جهاد صابر محمد السيد ابوالليل  مستجد  ٢٢٤

     حسام جمال المهدى مسعد الشبلى  مستجد  ٢٢٥

  مدخل إلى الشعر]أولى[    حمدى بليغ حمدى يوسف  مستجد  ٢٢٦

     حنان حلمى موسى موسى  مستجد  ٢٢٧

     الديسطىخالد عبد الهادى محمد احمد   مستجد  ٢٢٨

    تاريخ اللغة اإلنجليزية]أولى[  خلود الجزار على فاضل نعمت اهلل  مستجد  ٢٢٩

     خلود السيد فوزى الشباسي  مستجد  ٢٣٠

     خلود صبرى على السيد مصطفى  مستجد  ٢٣١

     خلود صالح جابر شعبان  مستجد  ٢٣٢

     داليا طارق عبد السالم خليفه  مستجد  ٢٣٣

     دعاء احمد محمد عبد النبى حسن منصور  مستجد  ٢٣٤

     دعاء حسن ابراهيم الدسوقى المحمدى حسنين  مستجد  ٢٣٥

     دينا عماد عثمان ابراهيم عبداهلل البرعى الجمل  مستجد  ٢٣٦

     دينا محمد على السيد على االمام  مستجد  ٢٣٧

     شحاته رانيا صالح عبد الحى السيد  مستجد  ٢٣٨

     رانيا هشام عبد الحميد عبد الحميد عبد العاطى  مستجد  ٢٣٩

     رحمه ابراهيم السيد ابراهيم فودة  مستجد  ٢٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٥٢ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     رحمه ممدوح الحسينى عبد العزيز شلبى  مستجد  ٢٤١

     عبدالعزيز محمد غازى محمدرشا   مستجد  ٢٤٢

   رضوى كمال الدين على حسن الجمل  مستجد  ٢٤٣
مدخل إلى  

  الشعر]أولى[

     رقيه على عبد السالم اسماعيل محمد مصباح  مستجد  ٢٤٤

     رنا احمد عبد الرحمن الدسوقى الرطل  مستجد  ٢٤٥

     رنا القناوى الشربينى القناوى الشربينى  مستجد  ٢٤٦

     رنا خالد ياسين على احمد  مستجد  ٢٤٧

     روان رمضان على عوض عزيزه  مستجد  ٢٤٨

     ريهام السيد جوده محمد سيد احمد  مستجد  ٢٤٩

     زينب رضا محمود محمد السيد عنبر  مستجد  ٢٥٠

   زينب محمد عنتر محمد عنتر  مستجد  ٢٥١
مدخل إلى  

  الشعر]أولى[

     زينب هشام نجاتى عبد المنعم  مستجد  ٢٥٢

     ساره عمر الشربينى محمد ابراهيم  مستجد  ٢٥٣

     ساره محمد احمد محمد احمد السرى  مستجد  ٢٥٤

     سعديه سامح عبد اللطيف حماده البالط  مستجد  ٢٥٥

     سلمى ياسر محمد السيد النمر  مستجد  ٢٥٦

 ابراهيم عيد ابراهيمسهيله السيد   مستجد  ٢٥٧
تاريخ اللغة  -  اللغة العربية]أولى[ 

  اإلنجليزية]أولى[
  

     شروق الرفاعى نحمده الرفاعى موسى الرفاعى  مستجد  ٢٥٨

     شروق عبد العزيز محمد عبد العزيز شهاب الدين  مستجد  ٢٥٩

     شيماء خالد حسنى المكباتي  مستجد  ٢٦٠

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٥٢ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 احمد حاتم عبد الفتاح الهوارى محمد سالمه  باق  ٣٧٠

 -اإلدارة المدرسية و الصفية  

إستماع  -القصه  -(  ٢صوتيات ) 

 تاريخ االدب اإلنجليزى -(  ٢) 

 -مقرر تربوى اختيارى  -(  ٢محادثة )  

 الشعر

 طافور ايمان السيد طافور السعيد  باق  ٣٧١
تاريخ االدب  -(  ٢صوتيات )  

 اإلنجليزى

 -(  ٢محادثة )  -  علم النفس النمو]أولى[ 

 الشعر

 سعاد مصطفى ابراهيم مصطفى  باق  ٣٧٢

 -(  ٢كتابه )  -(  ٢صوتيات )  

تاريخ االدب  -سيكولوجية التعلم 

 اإلنجليزى

 -(  ٢محادثة )  -(  ٢تدريس مصغر )  

الشعر  -تربوى اختيارى مقرر  -(  ٢قراءة ) 

 ترجمة الى االنجليزية -قواعد  -النقد  -

 كريم عبد العليم ابوالحمد ابراهيم محمد  باق  ٣٧٣

اإلدارة  -(  ١تدريس مصغر )  

 ٢صوتيات )  -المدرسية و الصفية 

 -سيكولوجية التعلم  -القصه  -( 

تاريخ االدب  -(  ٢إستماع ) 

 اإلنجليزى

تدريس  -  يم]أولى[المعلم ومهنة التعل 

 -(  ٢قراءة )  -(  ٢محادثة )  -(  ٢مصغر ) 

 -النقد  -الشعر  -مقرر تربوى اختيارى 

تكنولوجيا  -ترجمة الى االنجليزية  -قواعد 

 التعليم

 الشعر  تاريخ االدب اإلنجليزى  زوزو ادريس احمد عبد العظيم احمد  ١من الخارج   ٣٧٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 التربيةكلية 

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة الفرنسية-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٥٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم القيدحالة  رقم الجلوس

  ثقافة عامة]أولى[   مدخل إلى االدب الفرنسى]أولى[  احمد جمال احمد محمد سيد احمد  مستجد  ٣٨١

     احمد فوزى شوقى عبد المعطى احمد عرابى  مستجد  ٣٨٢

     اسراء جمال نجيب حسن  مستجد  ٣٨٣

     العزيز عوض زينهاسراء سامح عبد   مستجد  ٣٨٤

  ثقافة عامة]أولى[   مدخل إلى االدب الفرنسى]أولى[  اسراء محمد فراج السيد  مستجد  ٣٨٥

    مدخل إلى االدب الفرنسى]أولى[  اسراء محمد كامل محمد على محمود  مستجد  ٣٨٦

    صوتيات]أولى[  اسراء ياسر شحاته محمد ابراهيم  مستجد  ٣٨٧

     اسالم حسام صابر احمد عبد الفتاح  مستجد  ٣٨٨

     اسماء السيد عبد العزيز محمد المتولى  مستجد  ٣٨٩

     اسماء جمال احمد اسماعيل فويله  مستجد  ٣٩٠

     اسماء حافظ العزب حسين العزب وهدان  مستجد  ٣٩١

     اسماء فارس سليمان ابراهيم سليمان  مستجد  ٣٩٢

    مدخل إلى االدب الفرنسى]أولى[  ناجى محمد ناصف محمد اسماء  مستجد  ٣٩٣

     اشرقت اشرف محمد عبد المقصود  مستجد  ٣٩٤

    مدخل إلى االدب الفرنسى]أولى[  االء السيد عطيه عبد الوهاب  مستجد  ٣٩٥

     االء صالح احمد ابراهيم  مستجد  ٣٩٦

     االء ماهر نعيم حسن الشريف  مستجد  ٣٩٧

     امال محمد ابوالفتوح ابوالنجا  مستجد  ٣٩٨

  نصوص مختارة]أولى[   نصوص معاصرة]أولى[  امانى ابراهيم محمد السعيد يوسف  مستجد  ٣٩٩

     امنيه سعد عبد السالم محمد عبد النبى  مستجد  ٤٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة الفرنسية-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٥٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  نصوص مختارة]أولى[    شوقى نجيب محمود السيداميره   مستجد  ٤٠١

    صوتيات]أولى[  اميره عبد العال راضى عبد العال حسين  مستجد  ٤٠٢

     اميره عزت محمد مسعد مسعد  مستجد  ٤٠٣

     اميره فتحى على عبده سالمة  مستجد  ٤٠٤

     اميره محمد عرفات سليمان رفاعي  مستجد  ٤٠٥

     اميره محمد مجاهد مجاهد عامر  مستجد  ٤٠٦

     انجى بسام عبد العظيم الوشاحى  مستجد  ٤٠٧

     ايمان طه السعيد ابراهيم العيوطى  مستجد  ٤٠٨

     ايه السيد السيد محمود عيطه  مستجد  ٤٠٩

  عامة]أولى[ثقافة    (]أولى[١تعبير كتابى )  ايه وصيف هانى المدبولى جاد اهلل  مستجد  ٤١٠

  ثقافة عامة]أولى[    تسنيم كمال شوقى الهاكع  مستجد  ٤١١

    مدخل إلى االدب الفرنسى]أولى[  جهاد حسن لطفى ابو النور غنيم  مستجد  ٤١٢

    نصوص معاصرة]أولى[  حسام محمد جميل محمد السيد قدح  مستجد  ٤١٣

     البهنساوىخلود فيصل محمد عبد السالم   مستجد  ٤١٤

     دعاء محمد عبد اهلل خالد حجازي  مستجد  ٤١٥

    مدخل إلى االدب الفرنسى]أولى[  دينا احمد سعد ابراهيم محمد الغرباوي  مستجد  ٤١٦

     دينا السيد فتحى محمود راغب  مستجد  ٤١٧

     دينا عماد محمد عبد العزيز محمد سالمه  مستجد  ٤١٨

     رانيا محمود على على صالح  مستجد  ٤١٩

     رحمه صالح محمد محمود مرسى  مستجد  ٤٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة الفرنسية-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٥٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     روان اشرف ابراهيم عباس السيد  مستجد  ٤٢١

     روان محمود احمد محمد مراد  مستجد  ٤٢٢

     المتولىزهراء احمد عرفات احمد محمد   مستجد  ٤٢٣

     زهره وليد محمود ابو السعود  مستجد  ٤٢٤

     ساره ابراهيم محمد ابراهيم الوكيل  مستجد  ٤٢٥

     ساره سمير شعبان عبد الحميد محمد  مستجد  ٤٢٦

     ساره محمد عطيه العوضى البيومي  مستجد  ٤٢٧

     ساره ياسر محمد عطيه سليمان  مستجد  ٤٢٨

     سلمى محمد المهدى محمد احمد  مستجد  ٤٢٩

    نصوص معاصرة]أولى[ -  التربية وقضايا العصر]أولى[  سمر امام السيد احمد سمرة  مستجد  ٤٣٠

     شيماء حسانين محمود حسانين  مستجد  ٤٣١

     فاطمه السعيد رجب احمد حسن همام  مستجد  ٤٣٢

     محمد حسنفاطمه فتحى عبد الجليل   مستجد  ٤٣٣

  ثقافة عامة]أولى[   مدخل إلى االدب الفرنسى]أولى[  كريم مصطفى ابراهيم احمد عوضين  مستجد  ٤٣٤

     لوجينا محمد المحمدى ابراهيم السنباطى  مستجد  ٤٣٥

     مادونا مدحت ابراهيم اسكندر  مستجد  ٤٣٦

     محمد احمد عبد المنعم ابراهيم ندا  مستجد  ٤٣٧

     محمود طارق فاروق النبوى عبد المجيد  مستجد  ٤٣٨

     محمود ناجح جمال عبد القوى الشربينى  مستجد  ٤٣٩

     مروه عادل رزق ابو حجازى  مستجد  ٤٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الفرنسية اللغة-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٥٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مريم السيد فاروق السيد ابراهيم ابوليلة  مستجد  ٤٤١

     مريم جورج مرقس جرجس  مستجد  ٤٤٢

     مريم محمد مصطفى االمام  مستجد  ٤٤٣

     مريم مصباح الدسوقى حسين  مستجد  ٤٤٤

  نصوص مختارة]أولى[    مريم وائل السيد محمد فاضل  مستجد  ٤٤٥

     مريم ياسر حسين عبد الحافظ  مستجد  ٤٤٦

     مملكه صبح فهمى القطب محمد  مستجد  ٤٤٧

     منار رمضان عرفات رمضان سليمان  مستجد  ٤٤٨

     منه اهلل هشام صالح محمد الشربينى  مستجد  ٤٤٩

     منى طارق منير عبد الوهاب ابو النجا  مستجد  ٤٥٠

     مها محمد مدحت ابراهيم حسين نور  مستجد  ٤٥١

     ناديه طارق ابراهيم عبد العال سالم  مستجد  ٤٥٢

     نجوى ابراهيم السيد عوض السيد  مستجد  ٤٥٣

     نجوى حسن على حسن احمد  مستجد  ٤٥٤

     نجوى محمد السيد صابر  مستجد  ٤٥٥

     ندا الحسين سعيد محمد نور  مستجد  ٤٥٦

     ندى احمد حامد شمس الدين الفوه  مستجد  ٤٥٧

    صوتيات]أولى[  نرمين قاسم رمضان غانم  مستجد  ٤٥٨

    صوتيات]أولى[  نورا اشرف محمد محى الدين الديسطى  مستجد  ٤٥٩

     نورا مصطفى عبد اهلل ابراهيم الرفاعى  مستجد  ٤٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة الفرنسية-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٥٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

    صوتيات]أولى[  نورهان محمد اسماعيل السيد حطب  مستجد  ٤٦١

     نيره عماد حامد السيد الغمراوى  مستجد  ٤٦٢

     هاجر طارق عبد الفتاح ابو الحمايل سليمان  مستجد  ٤٦٣

     هايدى السيد السيد السيد محمد  مستجد  ٤٦٤

  ثقافة عامة]أولى[    هايدى وائل الشحات عطيه عرفه  مستجد  ٤٦٥

     هبه محمد عبد الرؤف زيدان السيد  مستجد  ٤٦٦

  ثقافة عامة]أولى[   صوتيات]أولى[  هدى السعيد وصفى حامد  مستجد  ٤٦٧

     هدى عزت احمد حسانين يوسف  مستجد  ٤٦٨

  ثقافة عامة]أولى[ -  (]أولى[٢تعبير كتابى)    هدير احمد على محمد عقبه الطنطاوى  مستجد  ٤٦٩

     هدير السيد على حامد السيد  مستجد  ٤٧٠

     محمد السعيد المتولى خود هدير  مستجد  ٤٧١

     هناء محمد منير عبد الحكيم  مستجد  ٤٧٢

     هند محمد محمد السيد خليل  مستجد  ٤٧٣

  ثقافة عامة]أولى[   مدخل إلى االدب الفرنسى]أولى[  وجنات السيد الدسوقى عبد المعطي  مستجد  ٤٧٤

     عاصىورده محمد عبد السالم عبد العزيز   مستجد  ٤٧٥

  (]أولى[٢قواعد)    وفاء نصر كمال محمد  مستجد  ٤٧٦

     يارا فتحى جمعه الزناتى خليل حجازى  مستجد  ٤٧٧

     يارا محمد مصطفى ابراهيم هند  مستجد  ٤٧٨

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة الفرنسية-األدبي -ثانية المتحان طالب الفرقة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٥٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 احمد هاشم عبد الوهاب محمود عماشه  باق  ٤٧٩

 -اإلدارة المدرسية والصفية  -صوتيات  

 -حضارة  - ١ترجمة  -سيكولوجية التعلم 

مقال أدبى )  - ١٨و  ١٧نصوص ) نثر ( : القرن 

 ١٨و  ١٧نثر ( : القرن 

ورشة عمل و  -(  ٢تدريس مصغر )  

نصوص ) نثر ( :  -لغويات  -مهارات كتابة 

مقال أدبى ) نثر ( : القرن  - ٢٠و  ١٩القرن 

 تكنولوجيا التعليم - ٢٠ و ١٩

 اسالم خالد محمد السعيد  باق  ٤٨٠

 -اإلدارة المدرسية والصفية  -صوتيات  

 -حضارة  - ١ترجمة  -سيكولوجية التعلم 

 ١٨و  ١٧نصوص ) نثر ( : القرن 

 تكنولوجيا التعليم -لغويات  

 امل محسن محمد محمد سيد احمد  باق  ٤٨١

 -صوتيات  -  الفرنسى]أولى[مدخل إلى االدب  

 -حضارة  - ١ترجمة  -سيكولوجية التعلم 

 ١٨و  ١٧نصوص ) نثر ( : القرن 

مقال  - ٢٠و  ١٩نصوص ) نثر ( : القرن  

 ٢٠و  ١٩أدبى ) نثر ( : القرن 

 امنيه خالد فوزى محمود السيد  باق  ٤٨٢

 -صوتيات  -  مدخل إلى االدب الفرنسى]أولى[ 

 -سيكولوجية التعلم  -والصفية اإلدارة المدرسية 

نصوص ) نثر (  - ١قواعد  -حضارة  - ١ترجمة 

 ١٨و  ١٧: القرن 

نصوص )  -لغويات  -  ثقافة عامة]أولى[ 

مقال أدبى ) نثر (  - ٢٠و  ١٩نثر ( : القرن 

 تكنولوجيا التعليم - ٢٠و  ١٩: القرن 

 ايه عثمان محمود محمد  باق  ٤٨٣

 -تعبير كتابى  -علم سيكولوجية الت -صوتيات  

نصوص ) نثر ( : القرن  -حضارة  - ١ترجمة 

 ١٨و  ١٧مقال أدبى ) نثر ( : القرن  - ١٨و  ١٧

 - ٢قواعد  -ورشة عمل و مهارات كتابة  

نصوص ) نثر ( :  - ٢ترجمة  -لغويات 

مقال أدبى ) نثر ( : القرن  - ٢٠و  ١٩القرن 

 تكنولوجيا التعليم - ٢٠و  ١٩

 دنيا اشرف حسين رزق مصطفي  باق  ٤٨٤

مدخل إلى االدب  -  نصوص معاصرة]أولى[ 

حضارة  - ١ترجمة  -صوتيات  -  الفرنسى]أولى[

مقال أدبى  - ١٨و  ١٧نصوص ) نثر ( : القرن  -

 ١٨و  ١٧) نثر ( : القرن 

نصوص ) نثر ( :  - ٢ترجمة  -لغويات  

مقال أدبى ) نثر ( : القرن  - ٢٠و  ١٩القرن 

 تكنولوجيا التعليم - ٢٠و  ١٩

 شرين ماهر طه سيداحمد طه  باق  ٤٨٥
 -حضارة  -سيكولوجية التعلم  -صوتيات  

 ١٨و  ١٧نصوص ) نثر ( : القرن 

و  ١٩نصوص ) نثر ( : القرن  -لغويات  

 ٢٠و  ١٩مقال أدبى ) نثر ( : القرن  - ٢٠

 عبدالحميد احمد عبدالصادق عبدالغنى  باق  ٤٨٦

 -اإلدارة المدرسية والصفية  -صوتيات  

قواعد  -حضارة  - ١ترجمة  -سيكولوجية التعلم 

 ١٨و  ١٧نصوص ) نثر ( : القرن  - ١

و  ١٩نصوص ) نثر ( : القرن  -لغويات  

 - ٢٠و  ١٩مقال أدبى ) نثر ( : القرن  - ٢٠

 تكنولوجيا التعليم

 محمود ربيع محمد محمود خضره  باق  ٤٨٧

 - ١قواعد  -حضارة  - ١ترجمة  -صوتيات  

مقال أدبى )  - ١٨و  ١٧نصوص ) نثر ( : القرن 

 ١٨و  ١٧نثر ( : القرن 

نصوص ) نثر ( :  - ٢ترجمة  -لغويات  

مقال أدبى ) نثر ( : القرن  - ٢٠و  ١٩القرن 

 تكنولوجيا التعليم - ٢٠و  ١٩

 مروه عادل احمد على كسيره  باق  ٤٨٨

 - ١ترجمة  -سيكولوجية التعلم  -صوتيات  

 ١٧نصوص ) نثر ( : القرن  - ١قواعد  -حضارة 

 ١٨و 

و  ١٩نصوص ) نثر ( : القرن  -لغويات  

 - ٢٠و  ١٩مقال أدبى ) نثر ( : القرن  - ٢٠

 تكنولوجيا التعليم

 مصطفى حسن عبد الوهاب حسن ابو العزم  باق  ٤٨٩
 - ١ترجمة  -سيكولوجية التعلم  -صوتيات  

 ١٨و  ١٧( : القرن نصوص ) نثر  -حضارة 

و  ١٩نصوص ) نثر ( : القرن  -لغويات  

 - ٢٠و  ١٩مقال أدبى ) نثر ( : القرن  - ٢٠

 تكنولوجيا التعليم

 ايه عبدالرحمن عبدالنبى ابراهيم محمود  ١من الخارج   ٤٩٠
 - ١قواعد  -حضارة  - ١ترجمة  -صوتيات  

 ١٨و  ١٧نصوص ) نثر ( : القرن 
 ٢٠و  ١٩القرن  مقال أدبى ) نثر ( : 

 حضارة -سيكولوجية التعلم  -صوتيات   حسن عطيه محمد مصطفى المهدى  ١من الخارج   ٤٩١
و  ١٩مقال أدبى ) نثر ( : القرن  -لغويات  

٢٠ 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 التاريخ-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٥٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابراهيم محمد محمد عبد العزيز سعده  مستجد  ٥٠١

     اشرف محمد عبد اللطيف الجمالاحمد   مستجد  ٥٠٢

  الدولة العربية االسالمية]أولى[   معالم.ت. اليونانى/الرومانى]أولى[  احمد خالد مهنى عبد البديع مهنى  مستجد  ٥٠٣

     احمد ظريف فهمى احمد  مستجد  ٥٠٤

    اللغة العربية]أولى[  احمد عادل محمد السيد  مستجد  ٥٠٥

     مصطفى محمود يونس بكر احمد  مستجد  ٥٠٦

     اسامه حقى سليمان حقى مصطفى  مستجد  ٥٠٧

     اسراء السعيد عبد الحكيم السعيد الشاعر  مستجد  ٥٠٨

     اسراء السيد محمد ابراهيم  مستجد  ٥٠٩

     اسراء عادل محمد ابراهيم صديق  مستجد  ٥١٠

     الباز علىاسراء عبد الجواد عبد الرحمن   مستجد  ٥١١

     اسراء عطوه منصور ابراهيم فوده  مستجد  ٥١٢

     اسماء كمال محمد محمد السيد مشرف  مستجد  ٥١٣

     االء حمدى محمد عبد الحميد عياد  مستجد  ٥١٤

     االء محمد السيد ابو المجد خليل  مستجد  ٥١٥

     االء محمد عبد الرحيم احمد الدسوقى  مستجد  ٥١٦

     الزهراء السعيد فهمى السعيد  مستجد  ٥١٧

     الشيماء خالد الدسوقى يوسف الجبالى  مستجد  ٥١٨

     امانى طارق محمد السيد شعيب  مستجد  ٥١٩

     امل رضا على منصور الشناوى  مستجد  ٥٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 التاريخ-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٥٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اسماعيل السقاامل رمضان جوده   مستجد  ٥٢١

     امل عصام مسعد على فوزى  مستجد  ٥٢٢

     امنيه عبدالمعطى ابراهيم سالم  مستجد  ٥٢٣

     امنيه محمد صالح ابراهيم عبد المجيد  مستجد  ٥٢٤

     اميره فوزى ابو النجا محمد نجا  مستجد  ٥٢٥

     اميره محمود جحا عبد الهادى  مستجد  ٥٢٦

     ايمان السيد سعد احمد ابو الوفا  مستجد  ٥٢٧

     ايمان محمود عبد الحكيم ابراهيم  مستجد  ٥٢٨

     ايه ابراهيم محمد على الجندى  مستجد  ٥٢٩

    اللغة العربية]أولى[  ايه صبرى رزق رزق فوده  مستجد  ٥٣٠

     ايه على ابراهيم على الشربينى  مستجد  ٥٣١

     بسمه احمد عبد اهلل على االشرم  مستجد  ٥٣٢

     جميله عبد الحى محمد عبد الحى  مستجد  ٥٣٣

     خلود العربى يوسف السيد عبده الحداد  مستجد  ٥٣٤

     خلود خالد مرزوق احمد عبد العاطى  مستجد  ٥٣٥

     دعاء صالح نجلى السيد عبد اهلل  مستجد  ٥٣٦

     حسن حماددنيا حسن مسعد   مستجد  ٥٣٧

     دنيا محمود محمود عبد الغنى النجار  مستجد  ٥٣٨

     دينا سعد محمد عوض  مستجد  ٥٣٩

     دينا محمد زغلى عبد القادر احمد  مستجد  ٥٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 التاريخ-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٥٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     دينا محمد عبد العزيز جاد السيد  مستجد  ٥٤١

     دينا محمود شعبان المتولى دنون  مستجد  ٥٤٢

    ت.الفكر االجتماعى]أولى[  رغده عطيه سليمان مصطفى الوالى  مستجد  ٥٤٣

     رقيه محمد احمد مصطفى عبد الجواد  مستجد  ٥٤٤

     روفيده محمود الششتاوى محمد السيد  مستجد  ٥٤٥

     الوهابريهام وصفى ابراهيم صالح عبد   مستجد  ٥٤٦

     ساره السيد احمد السيد محمد  مستجد  ٥٤٧

     ساره سمير محمد محمد حسان  مستجد  ٥٤٨

     ساره مجدى ابراهيم السعيد  مستجد  ٥٤٩

     سماح ابراهيم السيد محمود محمد  مستجد  ٥٥٠

     شروق زغلول المتولى عبد ربه  مستجد  ٥٥١

     ابراهيم مصطفى ابراهيمشروق مجدى   مستجد  ٥٥٢

    اللغة العربية]أولى[  شهد عماد محرم زكى النجار  مستجد  ٥٥٣

     شيرين سمير محمد رزق  مستجد  ٥٥٤

     شيماء جمال محمد خليل رزق غنيم  مستجد  ٥٥٥

     شيماء طارق عبده ابراهيم عبده  مستجد  ٥٥٦

     اللطيف الجملضحى محمد عبد الفتاح عبد   مستجد  ٥٥٧

     عبد العزيز ياسر احمد احمد  مستجد  ٥٥٨

     عبد اهلل سعد عثمان على يوسف  مستجد  ٥٥٩

     عصام محمد عباس المتولى خليل  مستجد  ٥٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 التاريخ-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٥٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     عمر عادل محمد حسن محمد خليفة  مستجد  ٥٦١

     غال عبدالعزيز صلفيج غنام الشمرى  مستجد  ٥٦٢

    معالم.ت. اليونانى/الرومانى]أولى[  فادى محمد رضوان محمد جابر  مستجد  ٥٦٣

     فارس اشرف معروف عبد العظيم  مستجد  ٥٦٤

     فاطمه جمال السيد محمد الحسانين  مستجد  ٥٦٥

     فاطمه مجدى فهمى ابراهيم بدوى  مستجد  ٥٦٦

     فاطمه محمد على محمد عبد العزيز  مستجد  ٥٦٧

     كريم على فؤاد على حسن ريحان  مستجد  ٥٦٨

     ماجده وهبى محمد صبرى عبده  مستجد  ٥٦٩

     محمد سمير رمضان عفيفى  مستجد  ٥٧٠

     محمد ناصر السيد محمد مراد  مستجد  ٥٧١

    اللغة العربية]أولى[  احمدمحمود احمد احمد مصطفى   مستجد  ٥٧٢

     محمود رضا فراج يوسف عبد الفتاح  مستجد  ٥٧٣

     محمود طارق عبد العزيز عبد العزيز محمد  مستجد  ٥٧٤

     محمود هالل رمضان سليمان  مستجد  ٥٧٥

     مروه اشرف عبد المولى محمد  مستجد  ٥٧٦

     مروه محمد ابراهيم صالح فراج  مستجد  ٥٧٧

     مريم احمد عبد اهلل عبد العزيز محمد  مستجد  ٥٧٨

     مريم محمد عبد الهادى محمد البدوى  مستجد  ٥٧٩

     مريم محمد نور الدين الذكى محمد  مستجد  ٥٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 التاريخ-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٥٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  المعلم ومهنة التعليم]أولى[   اليونانى/الرومانى]أولى[معالم.ت.   مصطفى وجدى لطفى محمد الجمل  مستجد  ٥٨١

     منار هشام عبد العليم العيسوى  مستجد  ٥٨٢

     منه اهلل مدحت طلعت على الريس  مستجد  ٥٨٣

     منه عبد الرحمن السيد عبد الرحمن  مستجد  ٥٨٤

     ميرنا صالح عبد العظيم يونس  مستجد  ٥٨٥

     محسن احمد على العدوىندا   مستجد  ٥٨٦

     ندى عادل العنانى رمضان الصعيدى  مستجد  ٥٨٧

     ندى مجدى فوزى محمد على  مستجد  ٥٨٨

     ندى وليد متولى السعيد  مستجد  ٥٨٩

    اللغة العربية]أولى[  نرمين محمد احمد محمد عبد الفتاح  مستجد  ٥٩٠

     الحفناوىنورا محمود احمد جبر   مستجد  ٥٩١

    ت.الفكر االجتماعى]أولى[  نورهان طارق ابو المكارم الملكى الطحان  مستجد  ٥٩٢

     نورهان عبد الهادى كامل عبد الهادى يوسف  مستجد  ٥٩٣

    معالم.ت. المصرى القديم]أولى[  نيره سالم السيد احمد ابو يوسف  مستجد  ٥٩٤

     هاجر حسين احمد جوده  مستجد  ٥٩٥

     هايدى السيد يسرى السيد خليفه  مستجد  ٥٩٦

     هدى عبد الحميد عبد الحميد درويش  مستجد  ٥٩٧

     هدى وليد فوقى محمد امين  مستجد  ٥٩٨

     هدير احمد عبد النبى على قطايه  مستجد  ٥٩٩

     هدير ياسر ابراهيم زاهر رفاعى  مستجد  ٦٠٠

 
 



 
 كلية التربية

 التعليم واالمتحانات شئون

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 التاريخ-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٧:٥٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني فصل اولمقرارات  االسم حالة القيد رقم الجلوس

     هدير ياسر محمد فكرى شندى  مستجد  ٦٠١

     وسام بهاء عطيه محمود عبد الحميد  مستجد  ٦٠٢

     وسام هشام السيد اسماعيل شبانه  مستجد  ٦٠٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 التاريخ-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٥٥ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 ذوالفقار حسينابراهيم امير محمد   باق  ٦٠٤

سيكولوجية  -اإلدارة المدرسية والصفية  

م.إلى علــم  -ح.اليونان والرومان  -التعلم 

 ح.مصر القديمة -اآلثــار 

الجغرافيا االقتصادية  -( ٢تدريس مصغر ) 

 -مصر فى العصرين اليونانى والرومانى  -

ت.الدولة  -نصوص.ت. باللغة األجنبية 

 لوجيا التعليمتكنو -البيزنطية وحضارتها 

 كيرلس بوال ميخائيل جبران  باق  ٦٠٥

 -اإلدارة المدرسية والصفية  -جغرافيا اقليمية  

 -ح.اليونان والرومان  -سيكولوجية التعلم 

 ح.الشرق األدنى القديم -ح.مصر القديمة 

نصوص.ت. باللغة  -( ٢تدريس مصغر ) 

 ت.الدولة البيزنطية وحضارتها -األجنبية 

 محمد عرفات عبده عرفات احمد  باق  ٦٠٦
 -سيكولوجية التعلم  -جغرافيا اقليمية  

 ح.اليونان والرومان

تدريس  -  المعلم ومهنة التعليم]أولى[ 

مصر  -مقرر تربوى اختيارى  -( ٢مصغر )

 -فى العصرين اليونانى والرومانى 

 تكنولوجيا التعليم -األرشيفيات 

 احمدمحمد نصر عبد الهادى سيد   باق  ٦٠٧
 -سيكولوجية التعلم  -جغرافيا اقليمية  

 ح.الشرق األدنى القديم -ح.اليونان والرومان 

مصر فى العصرين  -( ٢تدريس مصغر ) 

ت.الدولة البيزنطية  -اليونانى والرومانى 

 تكنولوجيا التعليم -وحضارتها 

 مريم محمد رشاد ابراهيم كشك  باق  ٦٠٨

تدريس  -  اليونانى/الرومانى]أولى[معالم.ت.  

ح.مصر  -سيكولوجية التعلم  -( ١مصغر )

 ح.الشرق األدنى القديم -القديمة 

مصر فى العصرين  -( ٢تدريس مصغر ) 

نصوص.ت. باللغة  -اليونانى والرومانى 

 ت.الدولة البيزنطية وحضارتها -األجنبية 

 محمود الغريب محمود الغريب  ١من الخارج   ٦٠٩
 -سيكولوجية التعلم  -جغرافيا اقليمية  

 ح.اليونان والرومان

 -مصر فى العصرين اليونانى والرومانى  

 نصوص.ت. باللغة األجنبية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الجغرافيا-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٥٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابانوب عماد حنا غبريال  مستجد  ٦٢١

     شحاتهاحمد ابراهيم زيدان محمد   مستجد  ٦٢٢

     احمد رزق عبد الرازق محمد ابراهيم  مستجد  ٦٢٣

     احمد رضا محمد االباصيرى  مستجد  ٦٢٤

     احمد فوزى المصرى احمد الشوربجى  مستجد  ٦٢٥

     احمد محمد بدران محمد حسن  مستجد  ٦٢٦

     احمد محمد فاضل عبد الرازق سويلم  مستجد  ٦٢٧

     اسامه احمد محمد احمد ابراهيم  مستجد  ٦٢٨

  إحصاء]أولى[    اسراء شريف عثمان مصطفى عويدات  مستجد  ٦٢٩

     امل السيد عبد الحميد عبد العزيز نور الدين  مستجد  ٦٣٠

     اميره احمد فؤاد عبد المعطى ابو العز  مستجد  ٦٣١

     اميره عبد السالم سعد الشبراوى  مستجد  ٦٣٢

     ايات محمد حسن المغاورى عبد البر  مستجد  ٦٣٣

     ايمان محمد عبد العزيز الشرقاوي  مستجد  ٦٣٤

    حضارة فرعونية]أولى[  ايمان محمد ماهر خليل ابراهيم  مستجد  ٦٣٥

     ايه ابراهيم مصطفى عبد العزيز عبد الكريم  مستجد  ٦٣٦

     ايه حمدى السيد الدمرداش  مستجد  ٦٣٧

     ايه عصام اسماعيل الدسوقى  مستجد  ٦٣٨

     ايه محمد عباس ابراهيم التوابتى  مستجد  ٦٣٩

     ايه وليد محمد على حسن  مستجد  ٦٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الجغرافيا-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٥٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     باسل اشرف محمد محمد محمود سليمان  مستجد  ٦٤١

     عبد المعطى ابراهيمبسنت ايمن عزت   مستجد  ٦٤٢

     ثريا ايمن المتولى طوبار  مستجد  ٦٤٣

     جمال ابراهيم محمود ابراهيم كشكول  مستجد  ٦٤٤

     جمال عبد الناصر محمود فخرى جاد  مستجد  ٦٤٥

     خلود عادل يوسف عبد المنعم  مستجد  ٦٤٦

     دينا عبد الرحمن عرفه عبد الرحمن عوف  مستجد  ٦٤٧

    مبادىء االقتصاد]أولى[  رحمه المتولى بدوى احمد شاهين  مستجد  ٦٤٨

  إحصاء]أولى[    رضا السيد محمد السيد العوضى  مستجد  ٦٤٩

     رضوى عزمى احمد حسن رجب  مستجد  ٦٥٠

     رغده محمد ابراهيم احمد عنان  مستجد  ٦٥١

     رنا احمد على حسن الريس  مستجد  ٦٥٢

     روفيده ماجد المرسى الدسوقى عبد ربه  مستجد  ٦٥٣

     ريمان حسن عبد العزيز جمعه الفرحاتى  مستجد  ٦٥٤

     زينات حسين مصطفى حسين  مستجد  ٦٥٥

  ج.أفريقيا اإلقليمية وحوض النيل]أولى[    ساره سمير فتحى عبد الحميد  مستجد  ٦٥٦

     عثمانساهر مجدى محمود محمد   مستجد  ٦٥٧

     سلمى سمير مصطفى محمد اباظه  مستجد  ٦٥٨

     سميره ابراهيم المتولى الشرقاوي  مستجد  ٦٥٩

  المعلم ومهنة التعليم]أولى[    شحاته السعيد سليمان عبدالحافظ  مستجد  ٦٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الجغرافيا-األدبي -طالب الفرقة ثانية المتحان 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٥٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     سليمان شيماء احمد فتحى السيد  مستجد  ٦٦١

     شيماء عبد الخالق محمود مسعد  مستجد  ٦٦٢

     صالح ياسر صالح صالح سالم  مستجد  ٦٦٣

     صبرى اشرف فكرى محمد حسين  مستجد  ٦٦٤

     صالح الدسوقى صالح عبد الجواد  مستجد  ٦٦٥

     عبد الرحمن رضا عبد الغنى حسب اهلل  مستجد  ٦٦٦

     العزيز خالد عبد العزيز محمدعبد   مستجد  ٦٦٧

     عبد اهلل محمد عبد اهلل معين على  مستجد  ٦٦٨

     عزه جالل السيد حسن  مستجد  ٦٦٩

     عزه جمال فوزى محمد على عيسى  مستجد  ٦٧٠

    مبادىء االقتصاد]أولى[  على محمد على عبد اللطيف  مستجد  ٦٧١

     الشربينىعمر خالد الشربينى   مستجد  ٦٧٢

     عمرو احمد محمود السلكاوى  مستجد  ٦٧٣

     عمرو اشرف عبد العليم محمد  مستجد  ٦٧٤

     غاده سمير محمد محمود بدور  مستجد  ٦٧٥

    مبادىء االقتصاد]أولى[  فارس السعيد حسن محمد حسن  مستجد  ٦٧٦

     فاطمه يوسف محمد عبد المعطى يوسف  مستجد  ٦٧٧

    الجغرافيا الطبيعية]أولى[  كرلس سمعان سمير سمعان  مستجد  ٦٧٨

     ليلى ثروت محمد خالد عرابى  مستجد  ٦٧٩

     ليلى جمال ابوالفتوح شحاته عبده  مستجد  ٦٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الجغرافيا-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٥٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مؤمن محمود محبوب النبى محمود  مستجد  ٦٨١

     محمد صابر مطاوع على حسين  مستجد  ٦٨٢

     محمود السيد محمد شحاته محمد نعمه اهلل  مستجد  ٦٨٣

    مبادىء االقتصاد]أولى[  محمود شهاب على على عبد اللطيف  مستجد  ٦٨٤

     محمود عدلى فتحى المرسى القليوبى  مستجد  ٦٨٥

     محمود على عبد الحميد محمود الخضرى  مستجد  ٦٨٦

     مروان محمد مصطفى محمد عبد العال على  مستجد  ٦٨٧

     مروه محمد محمود محمود البيومى  مستجد  ٦٨٨

     مريم حسن فتحى حسن حايس  مستجد  ٦٨٩

     مريم رضا محمد السيد مصطفى  مستجد  ٦٩٠

     مريم سامح عبد اهلل محمد صالح  مستجد  ٦٩١

     المتولى رمضان محمد كيوانمنال   مستجد  ٦٩٢

     منه اهلل رمضان محمد كامل ابو زيد  مستجد  ٦٩٣

     منى عبد السالم فاروق محمود  مستجد  ٦٩٤

     ميرنا محمود فخرى حسن طلعت محمد حسن  مستجد  ٦٩٥

     ميرنا ناجى لطفى سليم جرجس  مستجد  ٦٩٦

     ميريهان ياسر رزق حسين  مستجد  ٦٩٧

     نجالء عثمان فتحى محمد شاهين  مستجد  ٦٩٨

     نسمه ذكاء محمد عبده  مستجد  ٦٩٩

     نها اشرف سعداهلل السعيد سالمه  مستجد  ٧٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الجغرافيا-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٥٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     نور ممدوح منصور حسن حرز  مستجد  ٧٠١

     فاضلنورا اشرف عبد الشكور   مستجد  ٧٠٢

     نورهان ممدوح كمال محمد ابراهيم السعدنى  مستجد  ٧٠٣

     نيره ناجى جالل السعيد  مستجد  ٧٠٤

     هدير محمد محمود ابراهيم حسن  مستجد  ٧٠٥

     وسام سامى عبد البديع توفيق السيد  مستجد  ٧٠٦

     وفاء السعيد صالح محمد ابراهيم  مستجد  ٧٠٧

     ياسمين اشرف عبد العال سالمه  مستجد  ٧٠٨

    الجغرافيا الطبيعية]أولى[  يوسف يسن يوسف يسن حسن  مستجد  ٧٠٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الجغرافيا-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٥٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 حسام السيد عيد السيد الغريب  ١من الخارج   ٧١٠

المدرسية اإلدارة  -( ١تدريس مصغر ) 

 -( ١مقررات اختيارية ) -والصفية 

 -الجغرافيا الزراعية  -سيكولوجية التعلم 

 -ج.أوراسيا االقليمية  -الجغرافيا المناخية 

ت.أوربا الحديث  -مساحة و خرائط 

 والمعاصر

تدريس مصغر  -  المعلم ومهنة التعليم]أولى[ 

مقررات اختيارية  -مقرر تربوى اختيارى  -( ٢)

 -ج.التعدين والصناعة  -لجغرافيا الحيوية ا -( ٢)

 -طبيعية  -الدراسة الميدانية  -جغرافية السكان 

 تكنولوجيا التعليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 علم نفس-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٥٩ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اسراء احمد لطفى احمد حسانين  مستجد  ٧٢١

     ابراهيم خضراسراء احمد محمد   مستجد  ٧٢٢

     اسراء ايمن ابو الغيط عبد الوهاب  مستجد  ٧٢٣

     اسراء عيد السيد المتولى  مستجد  ٧٢٤

     اسراء نبيل موسى عبد العزيزموسى  مستجد  ٧٢٥

  الوصفى]أولى[االحصاء    م.الى علم االجتماع]أولى[  اسالم احمد عبد الحميد عبد الحميد عبد الجليل  مستجد  ٧٢٦

     اسماء احمد مصطفى متولى القاضى  مستجد  ٧٢٧

     اسماء عبد الشكور بدير احمد  مستجد  ٧٢٨

     االء محمد رمضان محمد محمد عويضه  مستجد  ٧٢٩

     الهام عزت حجازى عبد الرافع حجازى  مستجد  ٧٣٠

    االجتماع]أولى[م.الى علم   امانى السيد عبده محمد بدران  مستجد  ٧٣١

     امانى محمد رجب غانم  مستجد  ٧٣٢

     امنيه السيد محمد عوض ابراهيم ابو العال  مستجد  ٧٣٣

    م.الى علم االجتماع]أولى[  امنيه بكر جابر بكر  مستجد  ٧٣٤

     امنيه عبد الستار محمد الشحات على كرم الدين  مستجد  ٧٣٥

     ابراهيم احمد المهدى المنجىاميره   مستجد  ٧٣٦

    م.الى علم االجتماع]أولى[  اميره اسامه السيد احمد السيد  مستجد  ٧٣٧

     اميره عبد العظيم محمد عبد العظيم عماره  مستجد  ٧٣٨

     اميره ياسر صالح ابراهيم محمد  مستجد  ٧٣٩

     ايمان صالح السعيد محمد  مستجد  ٧٤٠

 



 
 التربيةكلية 

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 علم نفس-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٥٩ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايناس السيد محمود عبد الهادى  مستجد  ٧٤١

     ايه عالء الدين ابو العال يوسف  مستجد  ٧٤٢

     ايه محمود زكى حسين مصطفى  مستجد  ٧٤٣

     بسنت رمضان مصطفى رمضان ابو الخير  مستجد  ٧٤٤

  االحصاء الوصفى]أولى[ -  سيكولوجية التعلم]أولى[    على كيوانبالل احمد على جبر   مستجد  ٧٤٥

     حمدى حسن مصطفى احمد الشيخ  مستجد  ٧٤٦

     حنان العوضى محمد قاسم احمد  مستجد  ٧٤٧

     حنان انور محمد خليل الشافعى  مستجد  ٧٤٨

     حنين ايهاب السعيد محمد الجابري  مستجد  ٧٤٩

    م.الى علم االجتماع]أولى[  خلود عبد الوارث رمضان محمد بدر الدين  مستجد  ٧٥٠

     خلود محمد حسن الجرايحى المهدى محمود  مستجد  ٧٥١

     خلود مصطفى السيد على عبد العال  مستجد  ٧٥٢

  سيكولوجية التعلم]أولى[    دعاء المهدى على محمد  مستجد  ٧٥٣

     سالم دنيا سامى يوسف  مستجد  ٧٥٤

     دنيا محمد جمعه المتولى البوهى  مستجد  ٧٥٥

     دوينا اشرف يوسف غالى صالح  مستجد  ٧٥٦

     رابعه عالء فتحى الغريب  مستجد  ٧٥٧

     رانيا حاتم احمد عبده رزق  مستجد  ٧٥٨

     رشا محمود رمضان عبده عبده  مستجد  ٧٥٩

     عطيه محمدروان محمد احمد   مستجد  ٧٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 علم نفس-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٥٩ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     زينب صالح محمود الشربينى عوض  مستجد  ٧٦١

     ساره عايد جاد الرب يسوع  مستجد  ٧٦٢

     ساره ممدوح محمد صالح طنطاوى  مستجد  ٧٦٣

 سامح ايمن شكرى طوسون هالل  مستجد  ٧٦٤
م.الى علم  

  االجتماع]أولى[
  سيكولوجية التعلم]أولى[ 

     سعد محمد سعد محمد الشاذلي  مستجد  ٧٦٥

     سلوى محمود محمد محمد الدسوقي  مستجد  ٧٦٦

 سماح باسل محمد سعد  مستجد  ٧٦٧
م.الى علم  

  االجتماع]أولى[
  

     سهام محمد السادات احمد محمد  مستجد  ٧٦٨

     على محمد اسماعيل الحنفيشروق   مستجد  ٧٦٩

     شروق كمال محمد عسران رضوان  مستجد  ٧٧٠

  حقوق االنسان]أولى[  شوق بندر شعف سليمان عليان على الرشيدى  مستجد  ٧٧١
االحصاء  -  سيكولوجية التعلم]أولى[ 

  الوصفى]أولى[

     عبير فايز طه صبيحه  مستجد  ٧٧٢

     الباز عبد الغفورعزه جمال سعيد   مستجد  ٧٧٣

     عواطف السيد عبد السالم عبد الدايم محمد  مستجد  ٧٧٤

     غاده السيد الشحات عبد الفتاح جبر  مستجد  ٧٧٥

  سيكولوجية التعلم]أولى[    غاده رجب السعيد رجب السيد  مستجد  ٧٧٦

     فيفى السيد محمد القشو  مستجد  ٧٧٧

     حامد ابو العال عبد اهلل عبد اهلل ماجده السيد  مستجد  ٧٧٨

     مارتينا ماهر سليمان اسكندر  مستجد  ٧٧٩

     ماريز ابراهيم انيس ابراهيم ميخائيل  مستجد  ٧٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 علم نفس-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٥٩ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مجدى محمد عالء الدين محمد وفيق شعير  مستجد  ٧٨١

     العرابى عبد اهلل ابراهيم الجعيدىمحمد   مستجد  ٧٨٢

    م.الى علم االجتماع]أولى[  محمد محمود صبح محمد عبد الرحمن  مستجد  ٧٨٣

     محمد مصطفى محمد الدسوقى عبد النبى  مستجد  ٧٨٤

     محمود مادح ابوالفتوح ابوالنجا عثمان  مستجد  ٧٨٥

     مروه العوضى سعد ابو زيد زايد  مستجد  ٧٨٦

     مريم طلعت سعد السيد ابوعمو  مستجد  ٧٨٧

     مريم هيثم عبد الحميد بسيونى  مستجد  ٧٨٨

     مريهان عبد الهادى كامل عبد الهادى يوسف  مستجد  ٧٨٩

     مريهان مختار حسين عبد الغفار  مستجد  ٧٩٠

     منار ماجد الدسوقى الحفنى جعطيط  مستجد  ٧٩١

     منار محمد السيد عطيه اللبودى  مستجد  ٧٩٢

     منصور السعيد اسماعيل حمامه  مستجد  ٧٩٣

     منه اهلل ايمن عبد الحميد ماضى  مستجد  ٧٩٤

     منى عصام جاد ابراهيم  مستجد  ٧٩٥

  االحصاء الوصفى]أولى[    ميرفت محمد عبد المطلب محمد عبد السالم  مستجد  ٧٩٦

     ميرنا عادل جاد الرب سوع  مستجد  ٧٩٧

     ميرنا عبد المنعم عبد المنعم البيار  مستجد  ٧٩٨

     ندى شريف الشربينى احمد سليمان سعده  مستجد  ٧٩٩

     ندى طارق عطيه سليم  مستجد  ٨٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 علم نفس-األدبي -الفرقة ثانية المتحان طالب 
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٥٩ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     نهى محمد السواح عوض عمر  مستجد  ٨٠١

     نورا احمد ابو الفتوح منصور هابير  مستجد  ٨٠٢

     نورا السيد المهدى السيد عريف  مستجد  ٨٠٣

     نوران العدل حسن عبد اهلل محمود عبد اللـه  مستجد  ٨٠٤

  االحصاء الوصفى]أولى[   م.الى علم االجتماع]أولى[  نوره محمد العيسوى محمود  مستجد  ٨٠٥

     نورهان اشرف عبد العزيز حسين خليفه  مستجد  ٨٠٦

     نورهان محسن محسوب احمد محمد الخريبى  مستجد  ٨٠٧

     نورهان مدحت يوسف يوسف  مستجد  ٨٠٨

     نيره جمال احمد عبده على  مستجد  ٨٠٩

     نيره رمضان الحسانين جاد محمد  مستجد  ٨١٠

     هاله حسام محمد نوار  مستجد  ٨١١

     هايدى احمد الشربينى عبد الحميد  مستجد  ٨١٢

     هايدى هيثم محمد عبده على حسين  مستجد  ٨١٣

     هبه اهلل احمد السيد المغازى  مستجد  ٨١٤

     هبه فوزى رشاد الدسوقى شعالن  مستجد  ٨١٥

     هدير السيد الشربينى السيد حسونة  مستجد  ٨١٦

     كمال الدين احمدهند محمد   مستجد  ٨١٧

     هند نصر الدين محمود السيد  مستجد  ٨١٨

     يارا عالء الدين محمد محمد الزكى شاهين  مستجد  ٨١٩

     يارا فتحى مصطفى ابراهيم المخزنجى  مستجد  ٨٢٠

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 علم نفس-األدبي -الفرقة ثانية المتحان طالب 
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٧:٥٩ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابراهيم ياسمين محمد عبد المنعم محمود  مستجد  ٨٢١

     يسرا حسن محمد احمد ابوالحاج  مستجد  ٨٢٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 علم نفس-األدبي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٠٠ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

   علم النفس المرضى  امل السيد فرج محمد  باق  ٨٢٣

 عبير محمود ابراهيم محمود موسى  باق  ٨٢٤

م.الى  -  م.الى بيولوجيا االنسان]أولى[ 

اإلدارة المدرسية  -  الفلسفة]أولى[

تنمية  -علم النفس المرضى  -والصفية 

 الموهبة والتفوق

 -اإلحصاء االستداللى  -ع.النفس التجريبى  

 تحليل السلوك وتعديله

 محمد احمد فتحى محمد السحراوى  باق  ٨٢٥

 -  م.الى بيولوجيا االنسان]أولى[ 

 -اإلدارة المدرسية والصفية 

ع.ن.الطفولة  -التعلم  سيكولوجية

علم  -علم النفس المرضى  -ومشكالتها 

 تنمية الموهبة والتفوق -النفس البيئى 

تدريس مصغر  -  االحصاء الوصفى]أولى[ 

ع.النفس  -مقرر تربوى اختيارى  -( ٢)

 -ع.النفس التجريبى  -الفسيولوجى 

 -مقرر اختيارى  -اإلحصاء االستداللى 

 يل السلوك وتعديلهتحل -تكنولوجيا التعليم 

 حسام عبدالعال عبدالحليم عبدالعال محمد  ١من الخارج   ٨٢٦

 -اإلدارة المدرسية والصفية  

علم النفس  -سيكولوجية التعلم 

 تنمية الموهبة والتفوق -المرضى 

ع.النفس  -  االحصاء الوصفى]أولى[ 

 -ع.النفس التجريبى  -الفسيولوجى 

 -اختيارى مقرر  -اإلحصاء االستداللى 

 تحليل السلوك وتعديله -تكنولوجيا التعليم 

 تحليل السلوك وتعديله  تنمية الموهبة والتفوق  هناء محمد السيد الباز  ١من الخارج   ٨٢٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٠١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابراهيم حسن محمد محمود محمد  مستجد  ١

    مبادىء الميكانيكا]أولى[  ابراهيم محمد ابراهيم احمد بدوى  مستجد  ٢

     ابراهيم ياسر ابراهيم على القناوي  مستجد  ٣

     احمد حمدينو محمد الشحات عبد الرحمن  مستجد  ٤

  ب ـ بصريات هندسية]أولى[   التربية وقضايا العصر]أولى[  احمد شوقى السيد احمد منصور  مستجد  ٥

     احمد عبد الحميد احمد عبد المنعم  مستجد  ٦

     احمد كريم صالح احمد عبد الرحمن  مستجد  ٧

    التربية وقضايا العصر]أولى[  احمد محروس عبدالمقصود ابراهيم احمد يونس  مستجد  ٨

     احمد محمد السيد محمد سليمان سمره  مستجد  ٩

     سليماناحمد محمد صالح على احمد   مستجد  ١٠

     احمد محمد عبد الحق احمد  مستجد  ١١

  ميكانيكا]أولى[   مبادىء الميكانيكا]أولى[  احمد محمد يونس الغريب السيد سعيد  مستجد  ١٢

     احمد نادى عبد الظاهر احمد  مستجد  ١٣

     احمد هانى جاد حسن  مستجد  ١٤

  فلسفة وتاريخ الرياضيات]أولى[   اللغة العربية]أولى[  عبدالمنعم السيداسامه ابراهيم ابراهيم   مستجد  ١٥

     اسراء رضا الخضرجى السيد جبر  مستجد  ١٦

     اسراء محمد وفدى المهدى ناصف  مستجد  ١٧

     اسراء محمود السيد عبدالعال  مستجد  ١٨

     اسراء ناصر عبد الرحيم عبد الباسط  مستجد  ١٩

     اسراء وفائى محمد السيد ابو هباله  مستجد  ٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:٠١ ٢٠١٩/١٢/١٤الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  (]أولى[٢حسبان )    اسالم السيد محمد محمد على  مستجد  ٢١

    مبادىء الميكانيكا]أولى[  اسماء احمد السعيد محمد سالمه  مستجد  ٢٢

     ابوالعطااسماء عبد الحميد احمد   مستجد  ٢٣

     االء ابراهيم ابراهيم ابراهيم النحاس  مستجد  ٢٤

  (]أولى[٢حسبان )   (]أولى[١حسبان)  االء احمد احمد احمد المتولى  مستجد  ٢٥

     البيلى احمد البيلى محمد ابوعيد  مستجد  ٢٦

     السيد محمد عبد الجواد مطر  مستجد  ٢٧

     مصطفى العشماوىالمصطفى محمد   مستجد  ٢٨

  حرارة]أولى[ -أ   التربية وقضايا العصر]أولى[  المعتصم باهلل عادل على احمد جالب  مستجد  ٢٩

     امانى احمد محمود احمد  مستجد  ٣٠

     امل طاهر قنديل محمد دويدار  مستجد  ٣١

     امل عبده الرفاعى محمد الرفاعى  مستجد  ٣٢

  (]أولى[٢حسبان )    عاطف محمد عبد القادر بشرامنيه   مستجد  ٣٣

     امنيه محمد ابراهيم المسيرى  مستجد  ٣٤

  (]أولى[٢حسبان )   اللغة العربية]أولى[  امنيه محمد السيد محمد راضى  مستجد  ٣٥

  (]أولى[٢حسبان ) -  ميكانيكا]أولى[    اميره شوقى عبد الخالق محمد عيد  مستجد  ٣٦

     انجى طارق سعد زغلول بدوى  مستجد  ٣٧

     ايات رأفت عبد اللطيف احمد العزبى  مستجد  ٣٨

  (]أولى[٢حسبان )   مبادىء الميكانيكا]أولى[  ايمان ايمن محمود ابو النور خليل خليل  مستجد  ٣٩

     ايمان محمد سالمه محمد ابو العز  مستجد  ٤٠

 



 
 كلية التربية

 واالمتحاناتشئون التعليم 

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٨:٠١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  (]أولى[٢حسبان )   (]أولى[١حسبان)  ايه سامى عبد الهادى محمد  مستجد  ٤١

     ايه عوض ابراهيم عبد الحى كشك  مستجد  ٤٢

     ايه محمد محمد رضوان الموجى  مستجد  ٤٣

     ايه ناصر مصطفى حسن عبدربه  مستجد  ٤٤

     رمضانبدريه ايمن رضوان متولى   مستجد  ٤٥

  ميكانيكا]أولى[    بسمه حماده شبل المتولى المعداوى  مستجد  ٤٦

  ميكانيكا]أولى[   (]أولى[١حسبان)  بسمه سعد محمود السيد يوسف  مستجد  ٤٧

     بسنت عاطف ابراهيم على البنا  مستجد  ٤٨

  ميكانيكا]أولى[   التربية وقضايا العصر]أولى[  بيشوى هانى مجدى فوزى جرجس  مستجد  ٤٩

  (]أولى[٢حسبان )    حنان السيد المتولى المتولى الباز  مستجد  ٥٠

     خالد السيد المتولى محمد المتولى الدغيدى  مستجد  ٥١

  (]أولى[٢حسبان ) -  ميكانيكا]أولى[    خلود ممدوح مختار محمد ابراهيم  مستجد  ٥٢

  (]أولى[٢حسبان )    العالدعاء عبد العال مسعود عبد   مستجد  ٥٣

     دعاء منصور بكر حسنين الرفاعى  مستجد  ٥٤

    (]أولى[١حسبان)  رانيا بكر سعد بكر كشك  مستجد  ٥٥

     رقيه السيد البدوى صالح السيد  مستجد  ٥٦

  (]أولى[٢حسبان )   (]أولى[١حسبان)  روان السيد السيد السعيد العشرى  مستجد  ٥٧

    اللغة العربية]أولى[  ريهام صالح ابراهيم ذكى  مستجد  ٥٨

     ساره عوض السيد حامد السيد الحلوجى  مستجد  ٥٩

     سلمى عصام ابراهيم احمد المنسى  مستجد  ٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٨:٠١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     سمر احمد فتوح احمد السيد  مستجد  ٦١

     سمر صالح سعد احمد السيد دنون  مستجد  ٦٢

   سميه محمود محمد الهنداوى العرابى  مستجد  ٦٣
 -أ -  ميكانيكا]أولى[ 

  حرارة]أولى[

     شيماء محمد حسين الحفنى احمد  مستجد  ٦٤

     شيماء هانى العشماوى ابراهيم  مستجد  ٦٥

     صوفيا وائل ابراهيم على بازيد  مستجد  ٦٦

  ميكانيكا]أولى[   (]أولى[١حسبان)  عبد الرحمن عبد اهلل عبد الملك المتولى النجار  مستجد  ٦٧

     عبد الفتاح عادل عبد الفتاح محمود فرج  مستجد  ٦٨

     عبدالرحمن محمد احمد محمد ابراهيم االمير  مستجد  ٦٩

     علياء خالد شعبان جاد الحسينى  مستجد  ٧٠

  (]أولى[٢حسبان )    عمار السيد عبد الستار محمد  مستجد  ٧١

     عمار ياسر بحبح عبد الحى بحبح  مستجد  ٧٢

     عمر منير احمد الشربينى الموافي  مستجد  ٧٣

 عمرو السيد محمد محمد عبد اهلل  مستجد  ٧٤
التربية وقضايا  -  (]أولى[١حسبان) 

  العصر]أولى[
  

     عبد الناصر عبد الرافع الحمادىفاديه جمال   مستجد  ٧٥

   فاديه رضا عوض سليمان  مستجد  ٧٦
حسبان  -  ميكانيكا]أولى[ 

  (]أولى[٢)

     فارس عبد العال محمد عبد العال راضي  مستجد  ٧٧

  ب ـ بصريات هندسية]أولى[   التربية وقضايا العصر]أولى[  فاطمه اشرف فتحى المرسي  مستجد  ٧٨

     فاطمه الزهراء حجازى محمدى حجازى سند  مستجد  ٧٩

     فاطمه عبد الحميد ابو الفتوح محمد مشرف  مستجد  ٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٨:٠١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  فلسفة وتاريخ الرياضيات]أولى[   أـ أساسيات الرياضيات]أولى[  كريم مصطفى اسماعيل على رجب  مستجد  ٨١

     ماجد المنجى سليمان المنجى سليمان  مستجد  ٨٢

     ماجد محمد مصطفى على عبد العزيز  مستجد  ٨٣

     محمد ابراهيم حسن حسن السمرى  مستجد  ٨٤

     محمد احمد السيد مصطفى على  مستجد  ٨٥

  ميكانيكا]أولى[   (]أولى[١حسبان)  محمد احمد محمد محمد المرسى  مستجد  ٨٦

     محمد اسعد عبد الظاهر عبد المجيد  مستجد  ٨٧

  (]أولى[٢حسبان )    محمد اشرف عبد العزيز محمد عبد العزيز  مستجد  ٨٨

     محمد السيد لطفى حسن الحنفى  مستجد  ٨٩

    (]أولى[١حسبان)  محمد العربى عوض محمد على  مستجد  ٩٠

  ميكانيكا]أولى[   العصر]أولى[التربية وقضايا   محمد ايهاب حسين احمد  مستجد  ٩١

     محمد بركات محمد المهدى احمد  مستجد  ٩٢

     محمد رضا محمد احمد عزالدين  مستجد  ٩٣

  فلسفة وتاريخ الرياضيات]أولى[    محمد طارق اسعد السيد محمد  مستجد  ٩٤

     محمد عبد الجيد عبداهلل احمد جاد  مستجد  ٩٥

     الحميد على عبد المقصود محمد عبد  مستجد  ٩٦

     محمد عصام عبد القادر عبد السالم  مستجد  ٩٧

     محمد عطيه المتولى ابراهيم المتولى جاب اهلل  مستجد  ٩٨

  اللغة اإلنجليزية]أولى[    محمد عماد الشربينى المحمدى الصايغ  مستجد  ٩٩

     محمد عماد حجازى االجاوى  مستجد  ١٠٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٨:٠١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم القيدحالة  رقم الجلوس

     محمد مجدى ابراهيم السيد البدالى  مستجد  ١٠١

     محمد محسن محمد محمود السعيد بحبح  مستجد  ١٠٢

     محمد محمد المرسى ابوالعال ابوالمعاطي  مستجد  ١٠٣

     محمد محمود قاسم احمد على  مستجد  ١٠٤

     محمود لطفى ابو المعاطى محمد  مستجد  ١٠٥

  (]أولى[٢حسبان )    محمد مصطفى سالمه شحاته  مستجد  ١٠٦

     محمد منتصر محمد على الخريبى  مستجد  ١٠٧

     محمد يحى حمدى احمد سالم  مستجد  ١٠٨

    التربية وقضايا العصر]أولى[  محمد يحيى ابراهيم عبد الحميد  مستجد  ١٠٩

     محمود ابراهيم محمود احمد سلمان  مستجد  ١١٠

     محمود اشرف ابراهيم اسماعيل  مستجد  ١١١

     محمود السيد عبد السالم رزق سليمان  مستجد  ١١٢

     محمود سمير بدران عبد المجيد رمضان  مستجد  ١١٣

     محمود عبد المنعم محمود السيد الطنطاوى  مستجد  ١١٤

     عبدالمالك عبد السالم مدكورمحمود   مستجد  ١١٥

  (]أولى[٢حسبان )   التربية وقضايا العصر]أولى[  محمود على السيد محمود على الحمايل  مستجد  ١١٦

     محمود عيد على عبد الرازق على  مستجد  ١١٧

  ميكانيكا]أولى[    مروه عادل محمد محمد الساعى  مستجد  ١١٨

  (]أولى[٢حسبان ) -  ميكانيكا]أولى[    الدين حسن مريم اكرم محى  مستجد  ١١٩

  (]أولى[٢حسبان ) -  ميكانيكا]أولى[    مصطفى محمد فرحات محمد الشاعر  مستجد  ١٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ٠٨:٠١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مصعب طارق السيد ابو شحاته  مستجد  ١٢١

     السيد مشرف ممدوح عبد العليم شفيق  مستجد  ١٢٢

     منار على عبده عبد العزيز على همام  مستجد  ١٢٣

     منى احمد محمد ابراهيم على  مستجد  ١٢٤

     منى طارق شحاته السيد  مستجد  ١٢٥

     منى محمد حسين محمد معاطى  مستجد  ١٢٦

     مى محمود جمال محمد ابراهيم  مستجد  ١٢٧

     حاتم واجب الشحاتميرنا   مستجد  ١٢٨

  (]أولى[٢حسبان )    ميرنا ناجى عبد الجواد ابراهيم فرج  مستجد  ١٢٩

     نادين صفوت محمد محمد سليمان  مستجد  ١٣٠

  ميكانيكا]أولى[    نبيل عبد الحميد فضل عبد الحميد زيان  مستجد  ١٣١

    (]أولى[١حسبان)  ندا عاطف محمد راشد  مستجد  ١٣٢

     ندى عبد الناصر عبد المقصود احمد عمر  مستجد  ١٣٣

     ندى علوى محمد عبد القادر  مستجد  ١٣٤

     ندى محمد السيد عبد الحميد السيد  مستجد  ١٣٥

     نسرين محمد جمعه مصطفى احمد  مستجد  ١٣٦

     نسمه محمد حسن محمد عبده  مستجد  ١٣٧

     الفتوح عبد المنعم نهاد فتوح قاسم ابو  مستجد  ١٣٨

  (]أولى[٢حسبان ) -  ميكانيكا]أولى[    نهال عبد العزيز عبد المقصود محمد  مستجد  ١٣٩

     نهى السعيد مسعد مسعد حسن  مستجد  ١٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٨ ) 

 ص ٠٨:٠١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  (]أولى[٢حسبان ) -  ميكانيكا]أولى[    نور رجائى عبداالله حسن البغدادى  مستجد  ١٤١

     نورا المتولى ابراهيم بدوى  مستجد  ١٤٢

     نورا عطيه محمود صبرى السيد ابراهيم نور  مستجد  ١٤٣

     نورهان الزكير عبد الحميد الزكير  مستجد  ١٤٤

  (]أولى[٢حسبان )    نورهان محمد الشحات الشربيني  مستجد  ١٤٥

     هاجر عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الغفار عماشة  مستجد  ١٤٦

     هاجر عالء الدين منصور يوسف فهمى  مستجد  ١٤٧

  (]أولى[٢حسبان ) -  ميكانيكا]أولى[    هاله السعودى عبد الغنى احمد  مستجد  ١٤٨

     هانى محمد عطوه محمد على  مستجد  ١٤٩

     النعيم وهبههايدى محمد وهبه عبد   مستجد  ١٥٠

     هبه اهلل ابو العباس المرسى محمد شعيب  مستجد  ١٥١

     هدى السعيد زغلول السعيد  مستجد  ١٥٢

  (]أولى[٢حسبان )   مبادىء الميكانيكا]أولى[  هدى صالح حامد محمد  مستجد  ١٥٣

     هدير شريف عزمى مصطفى الدسوقى  مستجد  ١٥٤

     شحاته السيدهناء صبحى   مستجد  ١٥٥

     ورده صالح صالح سليم  مستجد  ١٥٦

     وفاء محمد محمود عبد المقصود  مستجد  ١٥٧

     وفاء محمود السعيد حسن الشحات  مستجد  ١٥٨

     والء طارق احمد عمر سالم  مستجد  ١٥٩

  حرارة]أولى[ -أ -  (]أولى[٢حسبان )    يارا حازم كمال عبد القادر ابو العنين  مستجد  ١٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٩ ) 

 ص ٠٨:٠١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ياسمين السيد حسن محمد شعبان  مستجد  ١٦١

     ياسمين عاطف فتحى محمد على  مستجد  ١٦٢

    مبادىء الميكانيكا]أولى[  ياسمين محمد عبد الفتاح عبد الفتاح عوف  مستجد  ١٦٣

     ابو الفتوح ابو الفتوح البناياسمين يسرى   مستجد  ١٦٤

  ميكانيكا]أولى[    يسن شعبان على يسن  مستجد  ١٦٥

    (]أولى[١حسبان)  يوسف الحسينى المتولى محمد معوض  مستجد  ١٦٦

  (]أولى[٢حسبان )    يوسف طارق السيد مصطفى الباز  مستجد  ١٦٧

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 واالمتحاناتشئون التعليم 

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٣ - ٢٠١٢الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٠٢ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

    مبادىء الميكانيكا]أولى[ -  (]أولى[١حسبان)  هاجر احمد احمد عبده محمود حماد  مستجد  ١٦٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٣ - ٢٠١٢الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٠٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 احمد اشرف محمد بدوى جمعه  باق  ١٦٩

 -( ٣حسبان ) -  (]أولى[١حسبان) 

-ب -ديناميكا حرارية -أ -ستاتيكا 

 سيكولوجية التعلم -فيزياء حديثة 

 -معادالت تفاضلية  -  ميكانيكا]أولى[ 

تيار  -ب -نظرية االحتماالت  -ديناميكا 

 متردد

 احمد حمدى صالح عبدالحميد  باق  ١٧٠

 -( ٣حسبان ) -  (]أولى[١حسبان) 

-أ -ستاتيكا  -تطبيقات رياضية 

 ديناميكا حرارية

 -هندسة الفضاء  -  ميكانيكا]أولى[ 

نظرية  -ديناميكا  -معادالت تفاضلية 

تدريس  -تيار متردد  -ب -االحتماالت 

 (٢مصغر )

 احمد سامى محمد محمد غربيه  باق  ١٧١
-أ -( ٣حسبان ) -جبر خطى  

 فيزياء حديثة-ب -ديناميكا حرارية 

نظرية  -ديناميكا  -معادالت تفاضلية  

 تيار متردد -ب -االحتماالت 

 اسراء عبد الرحمن محمد عبد الرحمن العيسوى  باق  ١٧٢

مبادىء  -  (]أولى[١حسبان) 

 -( ٣حسبان ) -  الميكانيكا]أولى[

 -ديناميكا حرارية -أ -ستاتيكا 

 -اإلدارة المدرسية والصفية 

 سيكولوجية التعلم

نظرية  -ديناميكا  -معادالت تفاضلية  

 مترددتيار  -ب -االحتماالت 

   ديناميكا حرارية-أ  السيد محمد السيد عبداهلل السيد  باق  ١٧٣

 امين صبرى امين احمد امين  باق  ١٧٤

مقدمة فى برمجة  -ستاتيكا  

-ب -ديناميكا حرارية -أ -الحاسوب 

 فيزياء حديثة

نظرية  -ديناميكا  -معادالت تفاضلية  

 تيار متردد -ب -االحتماالت 

 طعيمه مهنى عبد الهادىايمان   باق  ١٧٥

ستاتيكا  -( ٣حسبان ) -جبر خطى  

-أ -مقدمة فى برمجة الحاسوب  -

فيزياء حديثة -ب -ديناميكا حرارية 

 -اإلدارة المدرسية والصفية  -

 سيكولوجية التعلم

 -  ميكانيكا]أولى[ -  (]أولى[٢حسبان ) 

نظرية  -ديناميكا  -معادالت تفاضلية 

 ترددتيار م -ب -االحتماالت 

 ايه محمد فريد سالمه  باق  ١٧٦

تطبيقات  -( ٣حسبان ) -جبر خطى  

مقدمة فى  -ستاتيكا  -رياضية 

ديناميكا -أ -برمجة الحاسوب 

 -فيزياء حديثة -ب -حرارية 

 سيكولوجية التعلم

 -  ميكانيكا]أولى[ -  (]أولى[٢حسبان ) 

 -معادالت تفاضلية  -هندسة الفضاء 

تيار  -ب -االحتماالت نظرية  -ديناميكا 

 متردد

 خالد محمد حسنين هالل  باق  ١٧٧

تطبيقات  -( ٣حسبان ) -جبر خطى  

مقدمة فى  -ستاتيكا  -رياضية 

ديناميكا -أ -برمجة الحاسوب 

 -فيزياء حديثة -ب -حرارية 

 سيكولوجية التعلم

 -  ميكانيكا]أولى[ -  (]أولى[٢حسبان ) 

 - معادالت تفاضلية -هندسة الفضاء 

 -أ -نظرية االحتماالت  -ديناميكا 

 -تيار متردد  -ب -بصريات فيزيائية 

مقرر تربوى  -( ٢تدريس مصغر )

 تكنولوجيا التعليم -إختيارى** 

   ديناميكا حرارية-أ  دينا السيد محمد عبده احمد الشرقاوى  باق  ١٧٨

 

 

 على الطالبكشف توزيع المقررات 
 الرياضيات-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٣ - ٢٠١٢الئحة 

 (٢ ) 



 كلية التربية
 شئون التعليم واالمتحانات

 ص ٠٨:٠٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

   ديناميكا حرارية-أ  المهدى محمد ابراهيمعلى   باق  ١٧٩

 غاده رضا حسين رمضان  باق  ١٨٠

تطبيقات  -  ب ـ كهربية ومغناطيسية]أولى[ 

سيكولوجية  -ديناميكا حرارية -أ -رياضية 

 التعلم

معادالت  -  (]أولى[٢حسبان ) 

 تيار متردد -ب -ديناميكا  -تفاضلية 

 عبدالرازقمحمد اشرف محمود المغازى   باق  ١٨١

ديناميكا -أ -مقدمة فى برمجة الحاسوب  

 -اإلدارة المدرسية والصفية  -حرارية 

 سيكولوجية التعلم

 -ديناميكا  -معادالت تفاضلية  

 تيار متردد -ب -نظرية االحتماالت 

 محمد فكرى عبدالرازق عبدالوهاب  باق  ١٨٢

 -جبر خطى  -  مقرر ثقافى اختيارى*]أولى[ 

 -ستاتيكا  -تطبيقات رياضية  -( ٣حسبان )

 -فيزياء حديثة -ب -مقدمة فى برمجة الحاسوب 

 سيكولوجية التعلم -اإلدارة المدرسية والصفية 

 -ديناميكا  -معادالت تفاضلية  

 نظرية االحتماالت

 محمد محمود محمد محمود  باق  ١٨٣

 -ستاتيكا  -تطبيقات رياضية  -( ٣حسبان ) 

اإلدارة المدرسية  -مقدمة فى برمجة الحاسوب 

 سيكولوجية التعلم -والصفية 

 -ديناميكا  -معادالت تفاضلية  

 تيار متردد -ب -نظرية االحتماالت 

 محمود ابراهيم العدوى العدوى الجعيدى  باق  ١٨٤
 -تطبيقات رياضية  -  (]أولى[١حسبان) 

 سيكولوجية التعلم -ديناميكا حرارية -أ -ستاتيكا 

 -  الرياضيات]أولى[فلسفة وتاريخ  

نظرية  -ديناميكا  -معادالت تفاضلية 

 -تيار متردد  -ب -االحتماالت 

 تكنولوجيا التعليم

 مصطفى رضا مصطفى عبدالقادر  باق  ١٨٥

مقدمة فى  -ستاتيكا  -  (]أولى[١حسبان) 

 -اإلدارة المدرسية والصفية  -برمجة الحاسوب 

 سيكولوجية التعلم

 -ديناميكا  -معادالت تفاضلية  

 تيار متردد -ب -نظرية االحتماالت 

 ندى السيد محمد محمد عبد العال رجب  باق  ١٨٦
فيزياء حديثة -ب -ديناميكا حرارية -أ -ستاتيكا  

 سيكولوجية التعلم -

معادالت تفاضلية  -هندسة الفضاء  

 -ب -نظرية االحتماالت  -ديناميكا  -

 تكنولوجيا التعليم -تيار متردد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٣ - ٢٠١٢الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٠٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد الجلوسرقم 

 احمد ابراهيم جميل الدهراوى  ١من الخارج   ١٨٧

( ٣حسبان ) -جبر خطى  -  (]أولى[١حسبان) 

-أ -مقدمة فى برمجة الحاسوب  -ستاتيكا  -

اإلدارة  -فيزياء حديثة -ب -ديناميكا حرارية 

 التعلمسيكولوجية  -المدرسية والصفية 

معادالت  -هندسة الفضاء  

نظرية  -ديناميكا  -تفاضلية 

 تيار متردد -ب -االحتماالت 

 احمد اشرف عبدالحافظ ابوزيد  ١من الخارج   ١٨٨

 -تطبيقات رياضية  -( ٣حسبان ) -جبر خطى  

-أ -مقدمة فى برمجة الحاسوب  -ستاتيكا 

 فيزياء حديثة-ب -ديناميكا حرارية 

 -  (]أولى[٢)حسبان  

معادالت  -  ميكانيكا]أولى[

نظرية  -ديناميكا  -تفاضلية 

 االحتماالت

 احمد السيد محمد السيد صبره  ١من الخارج   ١٨٩
مقدمة فى برمجة  -ستاتيكا  -( ٣حسبان ) 

 سيكولوجية التعلم -الحاسوب 

 -ديناميكا  -معادالت تفاضلية  

تيار  -ب -نظرية االحتماالت 

 متردد

 احمد سعد حامد ذكى حامد  ١من الخارج   ١٩٠

 -تطبيقات رياضية  -( ٣حسبان ) -جبر خطى  

-أ -مقدمة فى برمجة الحاسوب  -ستاتيكا 

اإلدارة  -فيزياء حديثة -ب -ديناميكا حرارية 

 المدرسية والصفية

معادالت  -  (]أولى[٢حسبان ) 

نظرية  -ديناميكا  -تفاضلية 

 تيار متردد -ب -االحتماالت 

 احمد نعيم احمد محمد شتيوى  ١من الخارج   ١٩١

مقدمة فى برمجة  -ستاتيكا  -( ٣حسبان ) 

اإلدارة  -ديناميكا حرارية -أ -الحاسوب 

 سيكولوجية التعلم -المدرسية والصفية 

 -ديناميكا  -  (]أولى[٢حسبان ) 

 نظرية االحتماالت

 اسالم محمد الحسينى احمد سرحان  ١من الخارج   ١٩٢

 -تطبيقات رياضية  -  مبادىء الميكانيكا]أولى[ 

-أ -مقدمة فى برمجة الحاسوب  -ستاتيكا 

 ديناميكا حرارية

 -ديناميكا  -  (]أولى[٢حسبان ) 

 نظرية االحتماالت

 ستاتيكا -( ٣حسبان )  اسماء الشحات عبدالرؤف السيد محمد غانم  ١من الخارج   ١٩٣

هندسة تحليلية فى  

حسبان  -  المستوى]أولى[

نظرية  -ديناميكا  -  (]أولى[٢)

 تيار متردد -ب -االحتماالت 

   ديناميكا حرارية-أ  السيد على السيد العرابى  ١من الخارج   ١٩٤

  (]أولى[٢حسبان )    امل حسن محمد حسن عبدالمحسن  ١من الخارج   ١٩٥

 ايمان عبدربه السيد حسن  ١من الخارج   ١٩٦
 -ستاتيكا  -تطبيقات رياضية  -( ٣حسبان ) 

 سيكولوجية التعلم

معادالت  -  (]أولى[٢حسبان ) 

نظرية  -ديناميكا  -تفاضلية 

 تيار متردد -ب -االحتماالت 

 
 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٣ - ٢٠١٢الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:٠٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 ستاتيكا -تطبيقات رياضية  -( ٣حسبان )  رحمه احمد كمال عواض  ١من الخارج   ١٩٧
نظرية  -ديناميكا  -معادالت تفاضلية  

 تيار متردد -ب -االحتماالت 

 رضا مصطفى محمد مصطفى احمد  ١من الخارج   ١٩٨

مقدمة  -ستاتيكا  -( ٣حسبان ) -جبر خطى  

 -ديناميكا حرارية -أ -فى برمجة الحاسوب 

اإلدارة المدرسية والصفية  -فيزياء حديثة -ب

 سيكولوجية التعلم -

 -معادالت تفاضلية  -  (]أولى[٢حسبان ) 

تيار  -ب -نظرية االحتماالت  -ديناميكا 

 متردد

 ساره هشام السيد محمد احمد داود  ١من الخارج   ١٩٩
ستاتيكا  -( ٣حسبان ) -  (]أولى[١حسبان) 

 مقدمة فى برمجة الحاسوب -

 -هندسة الفضاء  -  ميكانيكا]أولى[ 

نظرية  -ديناميكا  -معادالت تفاضلية 

 -ب -بصريات فيزيائية  -أ -االحتماالت 

 تيار متردد

 لينا كامل صالح حرام  ١من الخارج   ٢٠٠

مقدمة فى برمجة  -ستاتيكا  -( ٣حسبان ) 

اإلدارة  -فيزياء حديثة -ب -الحاسوب 

 سيكولوجية التعلم -المدرسية والصفية 

 -معادالت تفاضلية  -هندسة الفضاء  

بصريات  -أ -االحتماالت نظرية  -ديناميكا 

 فيزيائية

 محمد سالم احمد ابراهيم  ١من الخارج   ٢٠١
مقدمة فى برمجة  -ستاتيكا  -( ٣حسبان ) 

 سيكولوجية التعلم -الحاسوب 

 -معادالت تفاضلية  -  (]أولى[٢حسبان ) 

 نظرية االحتماالت -ديناميكا 

 محمد على عبدالحافظ مصطفى النجار  ١من الخارج   ٢٠٢
مقدمة فى برمجة  -ستاتيكا  -( ٣حسبان ) 

 سيكولوجية التعلم -الحاسوب 

 -معادالت تفاضلية  -هندسة الفضاء  

بصريات  -أ -نظرية االحتماالت  -ديناميكا 

مقرر تربوى  -تيار متردد  -ب -فيزيائية 

 تكنولوجيا التعليم -إختيارى** 

 مقدمة فى برمجة الحاسوب -ستاتيكا   محمد هشام توفيق ابراهيم الخمسى  ١من الخارج   ٢٠٣
 -معادالت تفاضلية  -  (]أولى[٢حسبان ) 

 تيار متردد -ب -ديناميكا 

 سيكولوجية التعلم -ستاتيكا   محمود محمد مصطفى حبسه  ١من الخارج   ٢٠٤

 -معادالت تفاضلية  -هندسة الفضاء  

تيار  -ب -نظرية االحتماالت  -ديناميكا 

 متردد

 مريم شكرى شاكر جاد السيد  ١الخارج من   ٢٠٥
مقدمة فى برمجة  -ستاتيكا  -( ٣حسبان ) 

 سيكولوجية التعلم -الحاسوب 

نظرية  -ديناميكا  -معادالت تفاضلية  

 تيار متردد -ب -االحتماالت 

 مصطفى محمود محمود على قصيف  ١من الخارج   ٢٠٦

مقدمة فى برمجة  -ستاتيكا  -( ٣حسبان ) 

اإلدارة  -فيزياء حديثة -ب -الحاسوب 

 سيكولوجية التعلم -المدرسية والصفية 

 -معادالت تفاضلية  -هندسة الفضاء  

بصريات  -أ -نظرية االحتماالت  -ديناميكا 

 تيار متردد -ب -فيزيائية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمي -الفرقة ثانية المتحان طالب 
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي

 ٢٠١٣ - ٢٠١٢الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٨:٠٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 سليمان حجاجمنار مروان سليمان   ١من الخارج   ٢٠٧

مقدمة  -ستاتيكا  -( ٣حسبان ) -جبر خطى  

 -فيزياء حديثة -ب -فى برمجة الحاسوب 

 سيكولوجية التعلم

 -معادالت تفاضلية  -  (]أولى[٢حسبان ) 

تيار  -ب -نظرية االحتماالت  -ديناميكا 

 متردد

 ستاتيكا -( ٣حسبان )  نورهان السيد مصباح السيد عطيه  ١من الخارج   ٢٠٨

 -  ميكانيكا]أولى[ -  (]أولى[٢حسبان ) 

نظرية  -ديناميكا  -معادالت تفاضلية 

 االحتماالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الكيمياء-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 األول/الدور ٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٠٥ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     احالم عادل امين على طه  مستجد  ٢٢١

  (]أولى[٢رياضيات)   (]أولى[١عامة)علوم بيولوجية   اريج محمد ابراهيم عبدالمجيد  مستجد  ٢٢٢

     اسراء محمد عبدالمنعم حسن محمود الشناوى  مستجد  ٢٢٣

     اسراء محمد مصطفى محمد على عبداهلل  مستجد  ٢٢٤

     اسماء احمد السيد محمد كامل  مستجد  ٢٢٥

  (]أولى[٢رياضيات)    اسماء السيد محمد على عبد الال  مستجد  ٢٢٦

     اسماء طه عبده محمد عبد الجواد  مستجد  ٢٢٧

     اسماء محمود محمد احمد على صبح  مستجد  ٢٢٨

     االء احمد احمد محمد محمد  مستجد  ٢٢٩

     االء محمد محمود ابراهيم رفاعى  مستجد  ٢٣٠

     امال محمود على محمد على  مستجد  ٢٣١

     ابراهيم ابو رياامنيه سمير عبد البارى   مستجد  ٢٣٢

    (]أولى[١علوم بيولوجية عامة)  اميره محمود عبده ابو المعاطى  مستجد  ٢٣٣

     ايمان احمد على مسعود حسن  مستجد  ٢٣٤

     بتول احمد ظريف المعانى محمد  مستجد  ٢٣٥

     حنان السيد احمد فوده االتربى  مستجد  ٢٣٦

     السيد ابراهيم عبدالحميدخلود ابراهيم   مستجد  ٢٣٧

  (]أولى[٢رياضيات)    خلود صبحى سامى عبدربه محمد  مستجد  ٢٣٨

     خلود محمد عبدالرازق محمد يوسف  مستجد  ٢٣٩

     خيريه السعيد على احمد الحسانين  مستجد  ٢٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الكيمياء-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:٠٥ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  (]أولى[٢رياضيات)   (]أولى[١رياضيات )  حسين علىدعاء سعد حسين   مستجد  ٢٤١

     دنيا اشرف نبيل مصطفى الحناوى  مستجد  ٢٤٢

     رحمه عبد المنعم حماد شرف الدين  مستجد  ٢٤٣

     رحمه مصطفى على الشربينى  مستجد  ٢٤٤

     ساره منتصر محمد سالمه الجمله  مستجد  ٢٤٥

     االمام ساره ياسر حلمى  مستجد  ٢٤٦

     ساميه ايهاب طلعت محمد ابراهيم االتربى  مستجد  ٢٤٧

     سلمى جمال محمد محمود نجم  مستجد  ٢٤٨

     شروق ابراهيم عبد الصمد ابو المعاطى على  مستجد  ٢٤٩

     شروق شعبان محمد شوقى عبد الحميد  مستجد  ٢٥٠

     شمس عبد الرحيم شمس محمد  مستجد  ٢٥١

     شيماء محمد عبده بحيرى عبد السميع  مستجد  ٢٥٢

    (]أولى[١رياضيات )  صبرى حازم صبرى جمعه  مستجد  ٢٥٣

  جيولوجيا]أولى[    صفاء عبدالحميد محمد الخميسى  مستجد  ٢٥٤

  (]أولى[٢رياضيات)    على وجدى على عبد الجواد مكروم  مستجد  ٢٥٥

  (]أولى[٢رياضيات)   التربية و قضايا العصر]أولى[  عبداللطيف موسى الموافىعمر احمد   مستجد  ٢٥٦

     عمر محمد مرسى على حسنين  مستجد  ٢٥٧

     فاتن بدير محمد قزامل  مستجد  ٢٥٨

     فاروق طارق فاروق شحتو  مستجد  ٢٥٩

    (]أولى[١رياضيات )  فاطمه حسن نصار ابراهيم نصار  مستجد  ٢٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الكيمياء-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٨:٠٥ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم القيدحالة  رقم الجلوس

     فوزيه لؤى محمد شندى  مستجد  ٢٦١

     ليلى عثمان صبح ياسين عثمان  مستجد  ٢٦٢

    (]أولى[١علوم بيولوجية عامة)  محمد احمد صالح المهدى كراويه  مستجد  ٢٦٣

    (]أولى[١)رياضيات   محمد القصبى السيد محمد القصبى  مستجد  ٢٦٤

     محمد حسين طلعت صادق  مستجد  ٢٦٥

     محمد سليمان السيد سليمان  مستجد  ٢٦٦

     محمد صالح الدين جمال الدين ابوالسعود  مستجد  ٢٦٧

     محمد عمر عبد العليم محمد ابراهيم  مستجد  ٢٦٨

  (]أولى[٢رياضيات)   أـ خواص مادة]أولى[  محمود على بركات على  مستجد  ٢٦٩

     مروه عبد الرحمن ابراهيم محمد ابوالوفا  مستجد  ٢٧٠

     مريم سامى ابراهيم السيد الشهاوى  مستجد  ٢٧١

   مريم عبد الرؤف محمود عبد الرؤف العقده  مستجد  ٢٧٢
 -  جيولوجيا]أولى[ 

  (]أولى[٢رياضيات)

     مريم محمد السيد على عزام  مستجد  ٢٧٣

     مريم محمد عبد اللطيف بدوى سعفان  مستجد  ٢٧٤

     مريم محمد محمود فرج  مستجد  ٢٧٥

     مصطفى سعد مصطفى شبانه السيد  مستجد  ٢٧٦

    (]أولى[١رياضيات )  مصطفى مسعود بهرام ناصف خورشيد  مستجد  ٢٧٧

 معاذ ممدوح محمد الشاذلى  مستجد  ٢٧٨
أـ خواص  -  اللغة العربية]أولى[ 

  مادة]أولى[
  

     منى عبدالفتاح نصحى على حسن  مستجد  ٢٧٩

     مى محمد محمد ابراهيم عامر  مستجد  ٢٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الكيمياء-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 األول/الدور ٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٨:٠٥ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ندا رفعت رفعت محمدين صالح الجوادى  مستجد  ٢٨١

     ندى طارق فوزى ذكى محمد حجازى  مستجد  ٢٨٢

     نورا اسعد محمود ابراهيم زلمة  مستجد  ٢٨٣

     نورا خضر جابر يسن محمد  مستجد  ٢٨٤

     نورا شعبان محمد جعفر رضوان  مستجد  ٢٨٥

     نورا صالح صبرى محمد ابراهيم شادى  مستجد  ٢٨٦

     نورهان عبد اهلل عبد الرازق محمد يوسف  مستجد  ٢٨٧

     محمد السيد نيره السيد عوض  مستجد  ٢٨٨

  (]أولى[٢رياضيات)    نيره صالح اسماعيل معن على  مستجد  ٢٨٩

     نيره محمود محمد محمود فوده  مستجد  ٢٩٠

     نيره مصطفى جمعه معن الوصيف  مستجد  ٢٩١

     هاجر محمد على على الشريف  مستجد  ٢٩٢

     هاجر هشام محمد احمد حموده  مستجد  ٢٩٣

     هايدى مصطفى السيد عبد العزيز شرف الدين  مستجد  ٢٩٤

     هبه احمد محمد محمد سليمان الكفراوى  مستجد  ٢٩٥

     هند خاطر شوقى عبد الستار محمود  مستجد  ٢٩٦

     هند محمد محمد احمد صالح  مستجد  ٢٩٧

     وفاء طارق احمد عمر سالم  مستجد  ٢٩٨

  جيولوجيا]أولى[   (]أولى[١علوم بيولوجية عامة)  الحسينى محمد عتمان السيدوالء   مستجد  ٢٩٩

     يارا عبد اهلل عبد العاطى المرسى الشربينى الجوهرى  مستجد  ٣٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الكيمياء-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٨:٠٥ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  (]أولى[٢رياضيات)    يارا على حسن محمد حسانين ورده  مستجد  ٣٠١

     ياره عطااهلل حسن عبد السميع حسن  مستجد  ٣٠٢

     يمنى السيد محمد فتوح السيد  مستجد  ٣٠٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الكيمياء-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 األول /الدور٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٠٦ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 احمد ايهاب فريد يوسف مهنا  باق  ٣٠٤

 -جبر خطى  -سيكولوجية التعلم  

كيمياء فيزيائية  -إحتماالت وإحصاء 

I - ( ٢حسبان )-  كيمياء تحليليةI - 

 Iكيمياء عضوية 

فيزياء -ب -فيزياء حديثة -أ -معادالت تفاضلية  

كيمياء فيزيائية  - Iكيمياء غير عضوية  -حيوية 

II 

   (٢حسبان )  اسراء رضا السعيد ابو حسن  باق  ٣٠٥

 اسماء اسامى محمد عبد الغفار قنديل  باق  ٣٠٦

كيمياء فيزيائية  -إحتماالت وإحصاء  

I - ( ٢حسبان )-  كيمياء تحليليةI - 

 Iكيمياء عضوية 

-أ -معادالت تفاضلية  -  (]أولى[٢رياضيات) 

كيمياء غير  -فيزياء حيوية -ب -فيزياء حديثة 

 Iعضوية 

   (٢حسبان )  ايمان عصام احمد ابراهيم  باق  ٣٠٧

 بيتر رضا زاهى ناروز  باق  ٣٠٨

 -اإلدارة المدرسية والصفية  

إحتماالت  -سيكولوجية التعلم 

 - Iكيمياء فيزيائية  -وإحصاء 

 - Iكيمياء تحليلية  -( ٢حسبان )

 Iكيمياء عضوية 

كيمياء  -فيزياء حيوية -ب -معادالت تفاضلية  

 Iغير عضوية 

 محمد مصطفى السيد هالل  باق  ٣٠٩

اإلدارة  -( ١تدريس مصغر) 

سيكولوجية  -المدرسية والصفية 

كيمياء  -إحتماالت وإحصاء  -التعلم 

كيمياء  -( ٢حسبان ) - Iفيزيائية 

 Iتحليلية 

 -( ٢تدريس مصغر) -  (]أولى[٢رياضيات) 

فيزياء -ب -فيزياء حديثة -أ -معادالت تفاضلية 

كيمياء غير عضوية  -تكنولوجيا التعليم  -حيوية 

I -  كيمياء فيزيائيةII 

 سماح عبده احمد حسين  ١من الخارج   ٣١٠
كيمياء  -( ٢حسبان ) -جبر خطى  

 Iكيمياء عضوية  - Iتحليلية 

-ب -معادالت تفاضلية  -  (]أولى[٢رياضيات) 

كيمياء  - Iكيمياء غير عضوية  -فيزياء حيوية 

 IIفيزيائية 

 حجاج منى نسيم السادات محمود  ١من الخارج   ٣١١
 -إحتماالت وإحصاء  -جبر خطى  

 (٢حسبان )

 -( ٢تدريس مصغر) -  أـ بصريات هندسية]أولى[ 

-أ -معادالت تفاضلية  -مقرر تربوى اختيارى** 

تكنولوجيا  -فيزياء حيوية -ب -فيزياء حديثة 

كيمياء فيزيائية  - Iكيمياء غير عضوية  -التعليم 

II -  كيمياء عضويةII 

 هند محمد محمد السيد موسى على  ١ من الخارج  ٣١٢

 -  (]أولى[١علوم بيولوجية عامة) 

 -جبر خطى  -سيكولوجية التعلم 

كيمياء فيزيائية  -إحتماالت وإحصاء 

I - ( ٢حسبان )-  كيمياء تحليليةI - 

 Iكيمياء عضوية 

مقرر  -( ٢تدريس مصغر) -  جيولوجيا]أولى[ 

فيزياء -أ -معادالت تفاضلية  -تربوى اختيارى** 

 -تكنولوجيا التعليم  -فيزياء حيوية -ب -حديثة 

 - IIكيمياء فيزيائية  - Iكيمياء غير عضوية 

 IIكيمياء عضوية 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 على الطالبكشف توزيع المقررات 
 الفيزياء-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٠٧ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  (]أولى[١( حسبان)٢رياضيات)    احمد دهمان صالح الشحات االمام  مستجد  ٣٢١

  بصريات هندسية]أولى[ -ب    احمد على احمد سلطان  مستجد  ٣٢٢

     احمد محمد السيد الرفاعى الحمادى  مستجد  ٣٢٣

     احمد مصطفى محمد محمد سليمان عبداهلل  مستجد  ٣٢٤

     الجواد ابوالفتوحامانى جوده عبد   مستجد  ٣٢٥

  جيولوجيا]أولى[   (]أولى[١علوم بيولوجية عامه )  امجد حامد عبد العزيز عبد الرءوف  مستجد  ٣٢٦

     ايه محمد جمعه العدل شرف الدين  مستجد  ٣٢٧

     بسنت محمد ابراهيم محمود هالل  مستجد  ٣٢٨

    (]أولى[١علوم بيولوجية عامه )  خالد جمال عبد الرازق جمعه محمد السيد  مستجد  ٣٢٩

     خلود طارق عبد المنصف الجندى  مستجد  ٣٣٠

     داليا ابراهيم محمد محمد سعده  مستجد  ٣٣١

     رمضان الشربينى احمد الشاذلى  مستجد  ٣٣٢

     روان محمد عوض يوسف العطافى  مستجد  ٣٣٣

     الشوربجىسما ابراهيم عبد الحميد محمد   مستجد  ٣٣٤

     شعبان مصباح شعبان مصباح احمد  مستجد  ٣٣٥

  اللغة اإلنجليزية]أولى[    فاطمه عبده الجرايحى الاليح  مستجد  ٣٣٦

     مريم الكيالنى عبده الدسوقى جاد  مستجد  ٣٣٧

     مريم وجدى عبد المنعم حسن  مستجد  ٣٣٨

     منار محمود يوسف السيد  مستجد  ٣٣٩

     منى السيد السعيد المتولى عبد الرحمن  مستجد  ٣٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الفيزياء-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:٠٧ ٢٠١٩/١٢/١٤شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     منى طارق عنتر جاد  مستجد  ٣٤١

     مها عيد ابراهيم الدسوقى جمعه الغرباوى  مستجد  ٣٤٢

  (]أولى[١حسبان)( ٢رياضيات)    موده عاطف حسن سالم السيد  مستجد  ٣٤٣

     ندى ابراهيم البدراوى ابراهيم  مستجد  ٣٤٤

     ندى عثمان عبد اللطيف عطيه ضيف  مستجد  ٣٤٥

     نورهان حامد يوسف يوسف ندا  مستجد  ٣٤٦

     يارا محمد اسماعيل على سيد احمد  مستجد  ٣٤٧

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 واالمتحاناتشئون التعليم 

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الفيزياء-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٠٧ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 ابراهيم احمد مصطفى احمد  باق  ٣٤٨

كيمياء عامة  -  كهربية ومغناطيسية]أولى[ 

 -جبر خطى  -سيكولوجية التعلم  -  (]أولى[١)

ديناميكية  -( ٢حسبان ) -احتماالت واحصاء 

 (١كيمياء) -اهتزازات وموجات  -حرارية 

رياضيات  -فيزياء حيوية  -تيار متردد  

 -( ٢رياضيات تطبيقية ) -( ١تطبيقية)

 بصريات فيزيائية

 السيد ابراهيم السيد محمد الشافعى  باق  ٣٤٩

فيزياء فلكية  -اإلدارة المدرسية والصفية  

احتماالت  -سيكولوجية التعلم  -وأرصاد جوية 

 ديناميكية حرارية -( ٢حسبان ) -واحصاء 

تيار  -  (]أولى[٢علوم بيولوجية عامة) 

رياضيات  -فيزياء حيوية  -متردد 

 -( ٢رياضيات تطبيقية ) -( ١تطبيقية)

 (٢كيمياء ) -بصريات فيزيائية 

 ايه حاكم محمد محمد متولى  باق  ٣٥٠
 -( ٢حسبان ) -جبر خطى  -سيكولوجية التعلم  

 ديناميكية حرارية

 -معادالت تفاضلية  -فيزياء حيوية  

بصريات  -( ١رياضيات تطبيقية)

 فيزيائية

 خالد رضا محمد احمد البسيونى  باق  ٣٥١

اإلدارة  -  (]أولى[١علوم بيولوجية عامه ) 

 -سيكولوجية التعلم  -المدرسية والصفية 

ديناميكية  -( ٢حسبان ) -احتماالت واحصاء 

 (١كيمياء) -اهتزازات وموجات  -حرارية 

رياضيات  -فيزياء حيوية  -تيار متردد  

 ائيةبصريات فيزي -( ٢تطبيقية )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٠٨ ٢٠١٩/١٢/١٤الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     آالء طلعت ابراهيم ابراهيم شحاته  مستجد  ٣٦١

     آيه حسام المغازى احمد  مستجد  ٣٦٢

     آيه شعبان محمد نعناع  مستجد  ٣٦٣

     الرحيمىآيه صابر صابر جمعه   مستجد  ٣٦٤

     آيه طلبه محمد مقبل سعد  مستجد  ٣٦٥

    أـ خواص المادة]أولى[  آيه طه احمد حسن عبد اهلل  مستجد  ٣٦٦

     آيه عادل عبد الرحمن محمد المنسى  مستجد  ٣٦٧

     آيه فتحى محمد محمد عبده بدر الموافى  مستجد  ٣٦٨

     حسنآيه مصطفى جوده عبد العزيز   مستجد  ٣٦٩

     احمد امير عبداللطيف ابراهيم البربرى  مستجد  ٣٧٠

  المعلم ومهنة التعليم]أولى[   (]أولى[١رياضيات )  احمد خالد ابو المجد عبد الحليم صبح  مستجد  ٣٧١

  ب ـ حرارة]أولى[    احمد ناصر يوسف يوسف عوض  مستجد  ٣٧٢

  (]أولى[٢رياضيات ) -  أـ بصريات هندسية]أولى[    متولىاسامه محمد عبد الرحمن احمد   مستجد  ٣٧٣

     اسراء ابراهيم السيد ابراهيم احمد  مستجد  ٣٧٤

     اسراء ابراهيم رفعت طلبة  مستجد  ٣٧٥

     اسراء السيد السيد محمد الزغوى  مستجد  ٣٧٦

     اسراء حماده محمد سالمه سراج  مستجد  ٣٧٧

     عرفه ابو زيد بركات عيداسراء   مستجد  ٣٧٨

     اسراء فريد صالح عبد الرازق  مستجد  ٣٧٩

     اسراء فوزى منصور محمد الموافى  مستجد  ٣٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 فرعىشعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى -العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:٠٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اسراء محمد صالح بركات  مستجد  ٣٨١

     اهلل الدسوقى اسراء محمد عبد  مستجد  ٣٨٢

     اسراء مصطفى عماد السعيد احمد  مستجد  ٣٨٣

     اسالم رضا محمد محمود سنه  مستجد  ٣٨٤

     اسماء احمد عبد المجيد محمد السيد  مستجد  ٣٨٥

     اسماء حسنى عبد اهلل محمد  مستجد  ٣٨٦

     اسماء خالد على الشربينى البراشى  مستجد  ٣٨٧

    (]أولى[١رياضيات )  اسماء رضا عبد اهلل عبد اهلل حموده  مستجد  ٣٨٨

     اسماء عبد الهادى صادق السعيد محمد  مستجد  ٣٨٩

     اسماء عزت الشربينى احمد  مستجد  ٣٩٠

  أـ بصريات هندسية]أولى[    اسماء على محمد عباس الهنداوى  مستجد  ٣٩١

  (]أولى[٢رياضيات ) -  أـ بصريات هندسية]أولى[    احمداسماء عوض محمد   مستجد  ٣٩٢

     اسماء كرم محمد عبد الجواد  مستجد  ٣٩٣

     اسماء مصطفى محمد هالل سليمان  مستجد  ٣٩٤

     االء احمد حسين عبد الهادى دخيل  مستجد  ٣٩٥

     االء السعيد عبدالرحمن محمد حراز  مستجد  ٣٩٦

     الشيماء احمد على أحمد منصور  مستجد  ٣٩٧

     الشيماء على محمد على حسانين  مستجد  ٣٩٨

     الشيماء محمد المهدى عبد العال الرفاعى  مستجد  ٣٩٩

     الهام عادل عبد الحميد مصطفى احمد  مستجد  ٤٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٨:٠٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     امانى ايمن الظريف ابراهيم محمد  مستجد  ٤٠١

     امانى خالد محمود عوض عوض الجوهرى  مستجد  ٤٠٢

     امل محمد فتحى احمد  مستجد  ٤٠٣

     امل محمود عبد العليم محمد جاد اهلل  مستجد  ٤٠٤

    كهربية ومغناطيسية]أولى[ب ـ  -  (]أولى[١رياضيات )  امنيه احمد ابراهيم محمد االمير  مستجد  ٤٠٥

     امنيه ياسر محمد حسن شكحه  مستجد  ٤٠٦

    بيولوجيا عامة]أولى[ -  (]أولى[١رياضيات )  اميره سالم احمد محمد  مستجد  ٤٠٧

     اميره عطيه محمد عبد المجيد عمر  مستجد  ٤٠٨

     اميره فتحى احمد عبد الحليم العبيسى  مستجد  ٤٠٩

  جسم اإلنسان]أولى[    اميره محمد عثمان عبد العال الشناوى  مستجد  ٤١٠

     اميره محمود عبد المنعم الشربينى رمضان  مستجد  ٤١١

     اميره هشام مصطفى محمد ابراهيم الطناملى  مستجد  ٤١٢

     اميمه محمد عبد الجواد احمد  مستجد  ٤١٣

    ب ـ كهربية ومغناطيسية]أولى[  محمدامينه ايمن الشبراوى   مستجد  ٤١٤

     انجى خالد السيد على الصابر  مستجد  ٤١٥

    (]أولى[١رياضيات )  ايمان احمد حلمى احمد ابو المعاطى  مستجد  ٤١٦

     ايمان اسعد محمد على قرون  مستجد  ٤١٧

     ايمان اشرف عطا عوض العفيفى  مستجد  ٤١٨

     اشرف عوض عبد الغنى مصطفيايمان   مستجد  ٤١٩

     ايمان عبد العليم عبد الغنى احمد ابو الخير  مستجد  ٤٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٨:٠٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايمان عبد الغنى دعبس الديسطى  مستجد  ٤٢١

     المتولى عوضايمان عصام محمود   مستجد  ٤٢٢

    (]أولى[١رياضيات )  ايمان على محمد على يوسف شوشه  مستجد  ٤٢٣

  (]أولى[٢كيمياء عامة ) -  ب ـ حرارة]أولى[    ايمان غازى ابراهيم الدكروري  مستجد  ٤٢٤

    (]أولى[١رياضيات )  ايمان محمد احمد محمد عمر الجويدى  مستجد  ٤٢٥

     محمد عبد الوهاب سيد احمدايمان   مستجد  ٤٢٦

     ايمان مسعود برهام يونس  مستجد  ٤٢٧

     ايمان وهبه ابراهيم سليمان  مستجد  ٤٢٨

     ايناس احمد مصطفى احمد الشرقاوى  مستجد  ٤٢٩

     ايناس اشرف جمعه احمد حسين  مستجد  ٤٣٠

  ب ـ حرارة]أولى[   (]أولى[١)رياضيات   ايناس عبد الحميد محمود على  مستجد  ٤٣١

     ايه السيد نجاتى عبد المنعم قنديل  مستجد  ٤٣٢

     ايه عبد الرحمن محمد محمد سالم  مستجد  ٤٣٣

     ايه كمال احمد حسن  مستجد  ٤٣٤

     أيه محمد شعبان محمد حسين  مستجد  ٤٣٥

  المعلم ومهنة التعليم]أولى[   (]أولى[١)رياضيات   ايه محمد محمد حامد الجزار  مستجد  ٤٣٦

  ب ـ حرارة]أولى[    بسمه محمد عطيه السيد سالمه  مستجد  ٤٣٧

     بشرى فرحات صالح حسن الشربينى  مستجد  ٤٣٨

    أـ خواص المادة]أولى[  حسام السيد السيد السيد الوصيف  مستجد  ٤٣٩

     حلمى ياسر حلمى محمد الجندى  مستجد  ٤٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٨:٠٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  (]أولى[٢رياضيات )    حنان السيد اسماعيل السيد  مستجد  ٤٤١

     حنين محمد حسن محمد النحاس  مستجد  ٤٤٢

     خلود عبدالقادر عبدالغنى عبدالمقصود  مستجد  ٤٤٣

  المعلم ومهنة التعليم]أولى[   (]أولى[١رياضيات )  احمد مرعى مرشدى احمددعاء   مستجد  ٤٤٤

     دعاء حسن عبد الفتاح حامد المتولى  مستجد  ٤٤٥

     دينا بديع بكر على حسن  مستجد  ٤٤٦

     دينا سميح محمد مسعد على دراز  مستجد  ٤٤٧

     دينا على محمد المرسى محمد على  مستجد  ٤٤٨

     رانيا ابراهيم صالح مخيمر الجمل  مستجد  ٤٤٩

     رانيا فايز محمد يوسف موسى  مستجد  ٤٥٠

     رباب وجيه عبده محمد ابراهيم  مستجد  ٤٥١

    أـ خواص المادة]أولى[ -  (]أولى[١رياضيات )  رحاب احمد طلبه رياض السيد  مستجد  ٤٥٢

  المعلم ومهنة التعليم]أولى[   أـ خواص المادة]أولى[  رحمه تامر حامد محمود ميره  مستجد  ٤٥٣

  (]أولى[٢كيمياء عامة )    روان زكريا ابراهيم عبده الشاذلى  مستجد  ٤٥٤

     روان عبد الفتاح نجاح عبد الفتاح الطناحي  مستجد  ٤٥٥

  المعلم ومهنة التعليم]أولى[    ريهام نبيل على على محمد  مستجد  ٤٥٦

     زينب ابراهيم السيد صالح  مستجد  ٤٥٧

  المعلم ومهنة التعليم]أولى[    زينب ابراهيم مسعد الدسوقى المرسى  مستجد  ٤٥٨

    (]أولى[١رياضيات )  زينب وائل عبد الفتاح عبد اهلل عبد الفتاح  مستجد  ٤٥٩

    (]أولى[١رياضيات )  ساره السيد اسماعيل محمد  مستجد  ٤٦٠

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٨:٠٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ساره زينهم محمود حافظ  مستجد  ٤٦١

     ساره عماد ابو المعاطى محمد  مستجد  ٤٦٢

    أـ خواص المادة]أولى[  ساره كامل محمد محمد العتباني  مستجد  ٤٦٣

    (]أولى[١رياضيات )  يوسفساره محمد عبد الباقى السيد   مستجد  ٤٦٤

     ساره محمد عثمان طه عبد الحميد  مستجد  ٤٦٥

    (]أولى[١رياضيات )  سالى السعيد السعيد محمد عبد الاله  مستجد  ٤٦٦

     سحر صبحى شندى محمد  مستجد  ٤٦٧

     سلمى احمد محمد على حمزه  مستجد  ٤٦٨

     الهوارى سلمى الجرايحى رشاد رشاد  مستجد  ٤٦٩

     سلمى عبد السالم عبد الحليم شهيب  مستجد  ٤٧٠

  المعلم ومهنة التعليم]أولى[   أـ خواص المادة]أولى[  سلمى محمد محمود الشرقاوى الدغيدى  مستجد  ٤٧١

  ب ـ حرارة]أولى[    سناء عبد الباسط محمد سالم  مستجد  ٤٧٢

     حسين شروق ابراهيم حسن ابراهيم  مستجد  ٤٧٣

  ب ـ حرارة]أولى[    شروق على البدوى السيد  مستجد  ٤٧٤

     شروق محمد سمير ابراهيم سيد احمد  مستجد  ٤٧٥

     شروق محمد صالح السعيد هيكل  مستجد  ٤٧٦

     شروق محمد محمد ابراهيم سعيد  مستجد  ٤٧٧

    (]أولى[١)رياضيات   شروق وجيه رزق محمد غيث  مستجد  ٤٧٨

     شيرين مجدى محمد احمد الشوربجى  مستجد  ٤٧٩

     شيماء محمد مسعد البسطويسى محمد  مستجد  ٤٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ٠٨:٠٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     صفاء محمود محمد السعيد سليم  مستجد  ٤٨١

     العدوى العدوىضحى العدوى ابراهيم   مستجد  ٤٨٢

     ضحى محمد محمد محمد ابوالنجا  مستجد  ٤٨٣

     عايده محسن ابراهيم المرسى العياضى  مستجد  ٤٨٤

  جسم اإلنسان]أولى[    عبد اللطيف محمد محمد عبد الحى عبد الجليل  مستجد  ٤٨٥

  اإلنسان]أولى[جسم     عبدالرحمن اشرف عوض ابوالمعاطى الخميسى  مستجد  ٤٨٦

    (]أولى[١رياضيات )  عبدالرحمن محمد على عبدالعال صبحى  مستجد  ٤٨٧

     عبدالفتاح سالم عبدالفتاح صالح المنجد  مستجد  ٤٨٨

    (]أولى[١رياضيات )  عبير رضا محمد عبداهلل ابوجنينة  مستجد  ٤٨٩

     عزه ابراهيم محمد عوض اهلل محمد  مستجد  ٤٩٠

     عزه محمد رأفت عبدالهادى الكنانى  مستجد  ٤٩١

     عال عادل عزالرجال محمد  مستجد  ٤٩٢

     علياء محمد حلمى عبدربه حجاز  مستجد  ٤٩٣

     غاده محمود الدسوقى عبد الحميد سعدة  مستجد  ٤٩٤

     فاطمه صالح عبد السالم محمد سليمان  مستجد  ٤٩٥

     ابراهيم محمدكوثر محمد   مستجد  ٤٩٦

     لؤه جمعه محمد محمد المرسى  مستجد  ٤٩٧

     ليالى على محمد محمد بدر  مستجد  ٤٩٨

    حقوق االنسان]أولى[  ليلى حماده معوض مصطفى  مستجد  ٤٩٩

  (]أولى[٢رياضيات ) -  ب ـ حرارة]أولى[    ليلى محمد عبد العليم محمد  مستجد  ٥٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٨ ) 

 ص ٠٨:٠٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد الجلوسرقم 

  (]أولى[٢رياضيات )    ماجده عرفات احمد عرفات احمد  مستجد  ٥٠١

     مارينا وفيق فتحى كامل  مستجد  ٥٠٢

    (]أولى[١رياضيات )  محمد ابراهيم منصور الباز حجاج  مستجد  ٥٠٣

     السيد ابو السعودمحمد حاتم محمد محمد   مستجد  ٥٠٤

     محمد خالد محمد عبد النور وهبه  مستجد  ٥٠٥

     محمد رمضان حلمى حسين محمد  مستجد  ٥٠٦

  (]أولى[٢رياضيات )   (]أولى[١رياضيات )  محمد طلعت محمد عبد الحليم احمد  مستجد  ٥٠٧

  (]أولى[٢كيمياء عامة )   (]أولى[١)رياضيات   محمد محسوب عبدالكريم محمد عيد  مستجد  ٥٠٨

     محمد محمود محمد منصور  مستجد  ٥٠٩

     محمد منصور السيد حامد منصور سليمان  مستجد  ٥١٠

    (]أولى[١رياضيات )  محمود عاصم حسين مصطفى الزلفى  مستجد  ٥١١

     مديحه سعيد محمد اسماعيل  مستجد  ٥١٢

     على عبدالواحد السيسىمروه محمد   مستجد  ٥١٣

     مروه محمود عوض احمد  مستجد  ٥١٤

     مريان محمد حمزه المتولى محمد صقر  مستجد  ٥١٥

     مريم السيد عبدالجواد محمد  مستجد  ٥١٦

    (]أولى[١رياضيات )  مريم جمال المتولى خالد السحيلى  مستجد  ٥١٧

     منيعمريم محمد حافظ محمد   مستجد  ٥١٨

     مريم مدحت لطفى صليب  مستجد  ٥١٩

     مصطفى حسين السيد عبدالصمد  مستجد  ٥٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٩ ) 

 ص ٠٨:٠٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     منار خليل خليل عبدالمنعم خليل  مستجد  ٥٢١

  (]أولى[٢رياضيات )   (]أولى[١رياضيات )  عبدالمعبود احمد الشويحىمنار عماد   مستجد  ٥٢٢

     منار محمد محمد احمد حسن  مستجد  ٥٢٣

     منار محمد نصر عبدالحليم الفيشى  مستجد  ٥٢٤

  (]أولى[٢رياضيات )   (]أولى[١رياضيات )  منه اهلل احمد محمد ابراهيم الخميسى  مستجد  ٥٢٥

     منى طارق محمود ابوالمعاطى محمد  مستجد  ٥٢٦

     منى محمد مصطفى محمد مصطفى  مستجد  ٥٢٧

     منى نبيل الحفنى الحفنى ابراهيم  مستجد  ٥٢٨

     مى السيد احمد السيد بشير  مستجد  ٥٢٩

     مى حامد موسى عبدربه  مستجد  ٥٣٠

    أـ خواص المادة]أولى[ -  (]أولى[١رياضيات )  مى عبد المولى المرسى على المرسى  مستجد  ٥٣١

     مى عبدالحافظ محمد محمود شلبي  مستجد  ٥٣٢

     مياده هاشم بركات عبدالحميد هاشم  مستجد  ٥٣٣

     ميرنا ياسر على حسن عامر  مستجد  ٥٣٤

     نادين صالح الدين عبدالسميع عبداللطيف صقر  مستجد  ٥٣٥

     نادين طارق عبدالحميد الجوهري  مستجد  ٥٣٦

     ناديه السيد القطب القطب سراج  مستجد  ٥٣٧

     ناديه عماد منصور محمد ليله  مستجد  ٥٣٨

     ناهد جمال فهمى الشربينى  مستجد  ٥٣٩

     نجالء فتح اهلل احمد عبده محمد عبدالعزيز  مستجد  ٥٤٠

 



 
 كلية التربية

 واالمتحاناتشئون التعليم 

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٠ ) 

 ص ٠٨:٠٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم القيدحالة  رقم الجلوس

     ندا محمد محمد الباز شرف  مستجد  ٥٤١

     ندا محمد محمد عبدالحافظ  مستجد  ٥٤٢

  (]أولى[٢رياضيات )   (]أولى[١رياضيات )  ندى احمد عادل احمد صالح  مستجد  ٥٤٣

     ندى اسامه محمد احمد سالم  مستجد  ٥٤٤

 ندى اسالم السعيد مشالى  مستجد  ٥٤٥
ب ـ كهربية  -  أـ خواص المادة]أولى[ 

  ومغناطيسية]أولى[
  

     ندى جمعه حسين عبده بشير  مستجد  ٥٤٦

  (]أولى[٢كيمياء عامة )   (]أولى[١رياضيات )  ندى حاكم محمد ابراهيم عبدالباقى  مستجد  ٥٤٧

     ندى رجب محمد محمد ابوعيانه  مستجد  ٥٤٨

     ندى سالمه سالمه سالمه عبده سلطان  مستجد  ٥٤٩

     ندى عوض احمد مقبل احمد  مستجد  ٥٥٠

     ندى محمود سند عبد الوهاب احمد  مستجد  ٥٥١

  أـ بصريات هندسية]أولى[    نسمه سعد محمود السيد يوسف  مستجد  ٥٥٢

     نسمه ماهر ماهر محمد محمد  مستجد  ٥٥٣

     نعمه مجدى على ابراهيم الناغي  مستجد  ٥٥٤

  ب ـ حرارة]أولى[    نهى محمد عبد السميع ابراهيم بريك  مستجد  ٥٥٥

   نورا عزيز السيد شلبى شهده  مستجد  ٥٥٦
رياضيات  -  أـ بصريات هندسية]أولى[ 

  (]أولى[٢)

     نوران رمضان عبد السالم محمد علي  مستجد  ٥٥٧

     محمد حافظ السيد السيدنورسين   مستجد  ٥٥٨

     نورهان احمد محمد الشربينى شبل  مستجد  ٥٥٩

     نورهان جالل محمد جالل  مستجد  ٥٦٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١١ ) 

 ص ٠٨:٠٩ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     نورهان عادل محمد العدل الطلخاوى  مستجد  ٥٦١

    (]أولى[١رياضيات )  محمد محمد ابراهيم مرادنورهان   مستجد  ٥٦٢

     نيره حسنين رمضان حسنين  مستجد  ٥٦٣

  أـ بصريات هندسية]أولى[    نيفين فوزى سالم عبد العال ابراهيم  مستجد  ٥٦٤

     هاجر محمد طه السيد الديوى  مستجد  ٥٦٥

     هاله محمد رضا سعد المتولى العجمى  مستجد  ٥٦٦

     هانم السيد احمد جبر سليم  مستجد  ٥٦٧

     هايدى البيومى محمود جاد  مستجد  ٥٦٨

     هبه الشربينى محمود الشربينى عبد الوهاب  مستجد  ٥٦٩

     هبه صبح العدل احمد محمد  مستجد  ٥٧٠

     هدير السيد البدراوى محمد الشناوى  مستجد  ٥٧١

     حسن ابو الدهبهدير منصور محمد   مستجد  ٥٧٢

     هند ناصر ابراهيم محمد الحديدى  مستجد  ٥٧٣

     يارا عالء عبد السالم ابراهيم  مستجد  ٥٧٤

     ياسمين ابو المجد عبد اهلل عبد اهلل صالح  مستجد  ٥٧٥

    (]أولى[١رياضيات )  ياسمين اشرف سعد محمد عطيه  مستجد  ٥٧٦

  أـ بصريات هندسية]أولى[    محى الدين احمد يسنياسمين ايمن   مستجد  ٥٧٧

     ياسمين جالل جالل عبد المنعم على  مستجد  ٥٧٨

     ياسمين محمود شوقى محمد متولى  مستجد  ٥٧٩

     يسرا ياسر محمد زكى يوسف  مستجد  ٥٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٢ ) 

 ص ٠٨:٠٩ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  ب ـ حرارة]أولى[    يونس السيد يونس السيد الباتع  مستجد  ٥٨١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمي -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 األول /الدور٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٠٩ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 اسراء رشدى عابدين عبد القادر  باق  ٥٨٢
طحالب  -ميكروبيولوجيا  

 الفقاريات -كيمياء  -

علم  -  (]أولى[٢رياضيات ) -  التعليم]أولى[المعلم ومهنة  

 -حبليات  -تكنولوجياالتعليم  -المعادن والموارد االقتصادية 

 (١فسيولوجيا النبات )

 زينب سعد الحسانين حامد  باق  ٥٨٣
 -ميكروبيولوجيا  

 الفقاريات
  

   فايزه اسامه السيد عبده فرح  باق  ٥٨٤

 -المعادن والموارد االقتصادية علم  -مقرر تربوى إختيارى**  

فسيولوجيا  -( ١فسيولوجيا حيوان ) -حبليات  -تكنولوجياالتعليم 

 بيئة نباتية+نبات إقتصادى -( ١النبات )

 (١فسيولوجيا حيوان )    نيره محمد عبدالفتاح عبدالمطلب  باق  ٥٨٥

 (١النبات )فسيولوجيا     فاطمه سالمه صبحى محمد سالمه  ١من الخارج   ٥٨٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


