
 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
اللغة -األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 العربية
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:١١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

   السيد محمد ابوالعال السيداحمد   مستجد  ٢٨١
 -  هندسه تحليليه فى الفراغ]أولى[ 

  حسبان]أولى[

     احمد توكل السيد محمد حسن  مستجد  ٢٨٢

   اسامه العربى مختار مصطفى حسين  مستجد  ٢٨٣
 -  هندسه تحليليه فى الفراغ]أولى[ 

  حسبان]أولى[

     ابواالسعاداسراء ابراهيم عبد الحميد   مستجد  ٢٨٤

  حسبان]أولى[ -  نحو وصرف]أولى[    اسراء احمد عبد الرؤف محمد  مستجد  ٢٨٥

     اسراء جمال الصاوى احمد  مستجد  ٢٨٦

     اسراء جمعه محمد سنجاب محمد  مستجد  ٢٨٧

  نحو وصرف]أولى[   الدين والحياة]أولى[  اسراء حسن ابراهيم احمد المزاحي  مستجد  ٢٨٨

     اسراء حسن حسن اسماعيل  مستجد  ٢٨٩

     اسراء حمدى وصفى محمد حسن عبود  مستجد  ٢٩٠

     اسراء طه عبد الحى ابو المعاطى  مستجد  ٢٩١

     اسراء محمد ابراهيم الدسوقى عياد  مستجد  ٢٩٢

     اسراء محمد محمد محمود الحداد  مستجد  ٢٩٣

     عبد الفتاح بدوى اسراء مصبح محمود  مستجد  ٢٩٤

  حسبان]أولى[ -  نحو وصرف]أولى[    اسالم احمد عبدالقادر السعيد  مستجد  ٢٩٥

  هندسه تحليليه فى الفراغ]أولى[    اسماء جهاد حامد اسماعيل  مستجد  ٢٩٦

 اسماء رجب عبد الغنى عبد الحميد  مستجد  ٢٩٧
تاريخ مصر المعاصر  

  وجغرافيتها]أولى[
  النمو]أولى[ علم نفس 

     اسماء سمير السيد عبد العاطى قوشة  مستجد  ٢٩٨

     اسماء سمير عرفات يوسف الشربينى  مستجد  ٢٩٩

     اسماء فتحى محمد احمد مصطفى  مستجد  ٣٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة العربية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:١١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     نجاح السيد احمد احمد فضل اسماء  مستجد  ٣٠١

     االء عبد الرحيم محمد عبد الرحيم  مستجد  ٣٠٢

    تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها]أولى[  االء محمود مصطفى محمد ابراهيم  مستجد  ٣٠٣

     السيد منتصر السيد عبد الواحد رمضان  مستجد  ٣٠٤

     امانى وائل ابراهيم احمد حسن  مستجد  ٣٠٥

     اميره حسن معن مصطفى الخولى  مستجد  ٣٠٦

     اميره رجب الغريب الغريب ابراهيم  مستجد  ٣٠٧

     اميره صبرى عبد الرازق عبد العزيز احمد  مستجد  ٣٠٨

  هندسه تحليليه فى الفراغ]أولى[   تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها]أولى[  انجى صالح لطفى محمد  مستجد  ٣٠٩

     ايات السيد على احمد جوده  مستجد  ٣١٠

     ايمان ايمن محمد المغاورى سليم  مستجد  ٣١١

     ايمان رزق عبدالنبى محمد ابراهيم  مستجد  ٣١٢

  هندسه تحليليه فى الفراغ]أولى[    ايمان محمد محمد ابو الوفا عمر  مستجد  ٣١٣

    تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها]أولى[  ايمان منصور البهى سالم محمد  مستجد  ٣١٤

     ايه احمد محمد حسن محمد  مستجد  ٣١٥

     ايه عبده عبد الرحيم كريم الدين  مستجد  ٣١٦

     ايه محمد حسن محمد موسي  مستجد  ٣١٧

  مهارات لغويه)تحرير وتعبير(]أولى[    ايه محمود ابراهيم على شعبان  مستجد  ٣١٨

     جهاد عالء الدين طه احمد طرمان  مستجد  ٣١٩

     جيهان ياسر محمد حامد عبد الباسط  مستجد  ٣٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة العربية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٨:١١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     حازم ابو بكر عبد الخالق عبد الحميد  مستجد  ٣٢١

  هندسه تحليليه فى الفراغ]أولى[    محمد عبد الغفارحنان الشحات   مستجد  ٣٢٢

     خلود عادل احمد شحاته عمر  مستجد  ٣٢٣

     دعاء جمعه فاروق السيد ابراهيم  مستجد  ٣٢٤

     دعاء نشأت صبرى عبده حسين  مستجد  ٣٢٥

     دنيا محمد الشربينى عبد العاطى  مستجد  ٣٢٦

  حسبان]أولى[ -  هندسه تحليليه فى الفراغ]أولى[    ابوالعنين محمددينا صافى محمد   مستجد  ٣٢٧

  حسبان]أولى[ -  نحو وصرف]أولى[    دينا هشام عبد الرازق عوض بحبح  مستجد  ٣٢٨

     رحاب محمد حامد حمود ه محمد المكباتى  مستجد  ٣٢٩

  حسبان]أولى[ -  لغويه)تحرير وتعبير(]أولى[مهارات     رحمه دسوقى محمد الدسوقى عبدالمجيد  مستجد  ٣٣٠

     رضا سامى على عطيه فايد  مستجد  ٣٣١

     رنا ذكى البندارى محمد ابو المجد بنه  مستجد  ٣٣٢

     روضة محمد بديع محمد شادى  مستجد  ٣٣٣

  حسبان]أولى[ -  هندسه تحليليه فى الفراغ]أولى[    ريم احمد ابراهيم عبد الحميد  مستجد  ٣٣٤

  نحو وصرف]أولى[ -  التربيه وقضايا العصر]أولى[    زينب سامى عطيه محمد فليفل  مستجد  ٣٣٥

     ساره السعيد بهرام محمد توركى  مستجد  ٣٣٦

     ساره سامى محمد ابراهيم المرشدى  مستجد  ٣٣٧

  وتعبير(]أولى[مهارات لغويه)تحرير     سامر شوقى صالح فرج مندور  مستجد  ٣٣٨

     سامر مجدى محمود محمد عثمان  مستجد  ٣٣٩

     ساندى سامح محمد السيد البيطار  مستجد  ٣٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العربيةاللغة -األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٨:١١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     سعاد اجسم مجاهد عبد الرحمن  مستجد  ٣٤١

  هندسه تحليليه فى الفراغ]أولى[    السيد السيد ابو النورمحمدسمر   مستجد  ٣٤٢

 سمر عبد العال عبد الحميد احمد  مستجد  ٣٤٣
تاريخ مصر المعاصر  

  وجغرافيتها]أولى[
  مهارات لغويه)تحرير وتعبير(]أولى[ 

  حسبان]أولى[    سوميه طارق يحى محمد  مستجد  ٣٤٤

     الحى طهشروق خالد محمد عبد   مستجد  ٣٤٥

     شمس سامح يوسف محمود  مستجد  ٣٤٦

     شيماء عوض شاور السيد على العجمى  مستجد  ٣٤٧

  حسبان]أولى[    صفا رشاد رشاد فهيم عبد الحليم  مستجد  ٣٤٨

     عائشه عبد الرحمن محمد محمد ابراهيم  مستجد  ٣٤٩

   عبد الرحمن حاتم محمد السعيد البهات  مستجد  ٣٥٠
 -  هندسه تحليليه فى الفراغ]أولى[ 

  حسبان]أولى[

 عبير عبد اللطيف المغازى على على عوده  مستجد  ٣٥١
تاريخ مصر المعاصر  

  وجغرافيتها]أولى[
  

     عزه جابر التميمى حمود  مستجد  ٣٥٢

     عزه عصام الدين سعيد عبد الواحد الموافى  مستجد  ٣٥٣

     ابو العباس السنوسى عصمت محمد  مستجد  ٣٥٤

  حسبان]أولى[    علياء محمد االتربى محمد فرحات  مستجد  ٣٥٥

     فريال ابراهيم محمد ابراهيم بريك  مستجد  ٣٥٦

   فوزى جمال المتولى ابو زيد  مستجد  ٣٥٧
 -  هندسه تحليليه فى الفراغ]أولى[ 

  حسبان]أولى[

     القزازفيوال خيرت السيد السيد   مستجد  ٣٥٨

     كريم احمد مجاهد مجاهد منسى  مستجد  ٣٥٩

  حسبان]أولى[ -  نحو وصرف]أولى[    ليلى رمضان صالح الدين السعيد البطاط  مستجد  ٣٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة العربية-األدبي-)الحلقة األولى(التعليم األساسي  -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٨:١١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  حسبان]أولى[ -  التربيه وقضايا العصر]أولى[   حقوق االنسان]أولى[  العدل الجدهمحمد احمد احمد محمد   مستجد  ٣٦١

     محمد احمد محمد بهاء الدين  مستجد  ٣٦٢

     محمد اسماعيل السيد جالل  مستجد  ٣٦٣

  نحو وصرف]أولى[    محمد رفعت الشبراوى محمد قميحة  مستجد  ٣٦٤

  مهارات لغويه)تحرير وتعبير(]أولى[    زغلىمحمد عادل محمد موسى   مستجد  ٣٦٥

    لغه انجليزيه]أولى[  محمد عطيه على عبد السالم على  مستجد  ٣٦٦

     محمد مجدى على اسماعيل  مستجد  ٣٦٧

     محمد منعز محمد خلف  مستجد  ٣٦٨

     مروه مصطفى سمير مصطفى محمد غباشى  مستجد  ٣٦٩

     عثمان محمود الرخاوىمريم محمد   مستجد  ٣٧٠

     مريم ممدوح حلمى نافع مصطفى  مستجد  ٣٧١

     مصطفى حسين عبد القادر شلقامى  مستجد  ٣٧٢

  التربيه وقضايا العصر]أولى[    منه اهلل محمد ناصف توفيق  مستجد  ٣٧٣

     مها مجدى السعيد عوض حسين  مستجد  ٣٧٤

     ابوالمعاطىمى رضا سالمه   مستجد  ٣٧٥

  حسبان]أولى[ -  هندسه تحليليه فى الفراغ]أولى[    مى عبد المؤمن نبيل محمد رضوان  مستجد  ٣٧٦

     ميرنا اسالم شوقى محمد قنديل  مستجد  ٣٧٧

     ميريهان محمود احمد حمدى عمر  مستجد  ٣٧٨

     ناميس السيد بدير ابراهيم  مستجد  ٣٧٩

  حسبان]أولى[    السيد عوض البرهنتوشىندى   مستجد  ٣٨٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة العربية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٨:١١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ندى محمد محمود احمد احمد سعيد  مستجد  ٣٨١

     نرمين ناصر السيد احمد الدياسطى  مستجد  ٣٨٢

     الموجىنسرين محى الدين بدير على   مستجد  ٣٨٣

  حسبان]أولى[   المعلم ومهنة التعليم]أولى[  نها صالح فؤاد عبد السالم  مستجد  ٣٨٤

     نورهان اسماعيل السيد جمعه طمان  مستجد  ٣٨٥

     نورهان سامح فاروق طلب  مستجد  ٣٨٦

     نورهان لطفى المرسى طه خليل  مستجد  ٣٨٧

     سالم رزقنورهان محمد صالح   مستجد  ٣٨٨

     هاجر عصام البدراوى محمود الجلب  مستجد  ٣٨٩

  حسبان]أولى[ -  نحو وصرف]أولى[    هاجر محمد عوض ابو زيد عوضين  مستجد  ٣٩٠

     هبه التميمى غنام محمد كراوية  مستجد  ٣٩١

     هدى سامى الهادى احمد عبد العال  مستجد  ٣٩٢

  حسبان]أولى[    محمود محمد هاللهدير اشرف   مستجد  ٣٩٣

     هدير صالح محمد محمود  مستجد  ٣٩٤

     هند ابراهيم مصباح محمود  مستجد  ٣٩٥

  مهارات لغويه)تحرير وتعبير(]أولى[    هند بدوى احمد بدوي  مستجد  ٣٩٦

  حسبان]أولى[    هند عطيه هالل بالل  مستجد  ٣٩٧

  حسبان]أولى[    احمد ابراهيموفاء هانى سعد   مستجد  ٣٩٨

     وليد حسام محمد حافظ الحلوجي  مستجد  ٣٩٩

     يارا محمد السيد احمد ابراهيم الشرقاوى  مستجد  ٤٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة العربية-األدبي-األولى(التعليم األساسي )الحلقة  -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ٠٨:١١ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  حسبان]أولى[    يارا محمد شوقى محمد عبده  مستجد  ٤٠١

     ياسمين السيد البدوى ابراهيم بدوى  مستجد  ٤٠٢

     ياسمين ايمن عبدالفتاح محمد حسن  مستجد  ٤٠٣

     ياسمين على محمود على حسن حشيش  مستجد  ٤٠٤

     ياسمين محمد الدسوقى موسى الدمرداش  مستجد  ٤٠٥

     ياسمين ياسر فتحى امين على  مستجد  ٤٠٦

     يوسف خالد محمد نبوى المرسى شعبان  مستجد  ٤٠٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة العربية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

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

 االسم حالة القيد رقم الجلوس
مقرارات فصل 

 اول
 مقرارت فصل ثاني

  حسبان]أولى[ -  هندسه تحليليه فى الفراغ]أولى[    الشيماء نجاح العجمى محمود فرج  باق  ٤٠٨

 نحو وصرف  عبدالحميد محمود احمد رضوانصابرين   باق  ٤٠٩

الدين  -  حسبان]أولى[ -  هندسه تحليليه فى الفراغ]أولى[ 

 -مهارات يدويه وفنيه  -سيكولوجية التعلم  -وقضايا المعاصره 

 البالغة والنقد

 نورهان فهمى طه السيد دعبس  باق  ٤١٠
 -أدب األطفال  

 نحو وصرف

 -سيكولوجية التعلم  -المعاصره الدين وقضايا  -  حسبان]أولى[ 
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 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

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

 (١ ) 

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

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  مدخل إلى الشعر]أولى[   (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  ابراهيم محمد ابراهيم المنسى  مستجد  ١

     احمد السيد حسنى وهبه عريض  مستجد  ٢

  مدخل إلى الشعر]أولى[    احمد سمير ابراهيم على ابراهيم  مستجد  ٣

    لغة عربية وخط عربى]أولى[  احمد صالح عبدربه التوابتى  مستجد  ٤

     احمد كمال محمد عبد الفتاح ابو الوفا  مستجد  ٥

  مدخل إلى الشعر]أولى[    احمد ماجد عبد العزيز العدوى  مستجد  ٦

     احمد مجدى محمد احمد محمود  مستجد  ٧

    (]أولى[١إستماع) -  (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  احمد محمد حسن محمد الحسينى فوده  مستجد  ٨

     احمد مكاوى محمد المكاوى  مستجد  ٩

     احمد منصور السعيد منصور البرعى  مستجد  ١٠

     احمد منصور عبد اهلل مصطفى  مستجد  ١١

     احمد هانى احمد شعبان مطاوع  مستجد  ١٢

     اسراء اسماعيل ابراهيم ابراهيم امبابى  مستجد  ١٣

  حسبان]أولى[    اسراء بكر عبد العليم محمد رزق  مستجد  ١٤

    (]أولى[١العربية)ترجمة إلى   اسراء عبدالحميد رمضان عبدالمجيد  مستجد  ١٥

     اسراء عبدالعزيز السيد خليفه على  مستجد  ١٦

     اسراء فتحى سليمان جبر  مستجد  ١٧

     اسراء مجدى عاصى عيد عاصي  مستجد  ١٨

  (]أولى[١كتابة)    اسراء محمد السيد عبده ابو الفتوح  مستجد  ١٩

     اسراء محمد سعدعبدالفتاح ابراهيم  مستجد  ٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

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

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 اسراء محمود عبد الحميد محمد معوض  مستجد  ٢١
لغة عربية وخط  

  عربى]أولى[
  

    (]أولى[١إستماع)  اسراء محمود محمد مهدى درويش  مستجد  ٢٢

     رمضاناسراء ياسر محمد محمود   مستجد  ٢٣

     اسالم كرم محمد شعبان السيد  مستجد  ٢٤

     اسالم مصباح صبحى على احمد  مستجد  ٢٥

     اسماء ابراهيم محمد العزب ضيف اهلل  مستجد  ٢٦

     اسماء السيد عبد الرافع السيد الشامى  مستجد  ٢٧

   اسماء السيد محمد السيد بالل  مستجد  ٢٨
أساسيات  -  الشعر]أولى[مدخل إلى  

  الرياضيات]أولى[

  مدخل إلى الشعر]أولى[    اسماء النبوى احمد احمد المنشاوى  مستجد  ٢٩

     اسماء رضا عبد الرحيم احمد عبد الرحيم  مستجد  ٣٠

  (]أولى[١قواعد)    اسماء عبده لطفى محمد فراج  مستجد  ٣١

 اسماء على محمد احمد سالمه  مستجد  ٣٢
ترجمة إلى  

  (]أولى[١العربية)
  

  مدخل إلى الشعر]أولى[    اسماء يسرى عبدالمنعم ابراهيم  مستجد  ٣٣

  حسبان]أولى[ -  مدخل إلى الشعر]أولى[    االء احمد السيد ابو سعده  مستجد  ٣٤

     االء حافظ عبد الواحد حافظ  مستجد  ٣٥

     االء محمد شوقى محمد سليمان  مستجد  ٣٦

  مدخل إلى الشعر]أولى[   (]أولى[١إستماع)  السيد محمد كمال عبد اهلل رجب  مستجد  ٣٧

     الشيماء حمدى محمد السيد السيد طه  مستجد  ٣٨

     امال محمد عاطف ابراهيم عبد السالم  مستجد  ٣٩

     امانى محمد محمد عطيه  مستجد  ٤٠

 



 
 كلية التربية

 واالمتحاناتشئون التعليم 

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

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

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد الجلوسرقم 

     امانى محمد السيد يوسف سليمان  مستجد  ٤١

     امانى محمد عبد الرحمن على قنديل  مستجد  ٤٢

     امنيه اكرم احمد ابراهيم علم الدين  مستجد  ٤٣

     امنيه صالح الدين محمد السيد مجاهد  مستجد  ٤٤

     امنيه ياسر المتولى ابو السعد قنديل  مستجد  ٤٥

    (]أولى[١إستماع)  اميره ابراهيم الطنطاوى ابراهيم جنينه  مستجد  ٤٦

     اميره احمد السيد عطيه السيد  مستجد  ٤٧

  أساسيات الرياضيات]أولى[    اميره السيد سالمه ابو زيد الحوره  مستجد  ٤٨

     السيد العدل اميره العدل  مستجد  ٤٩

     اميره سمير احمد فهيم  مستجد  ٥٠

    تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها]أولى[  اميره كمال كمال ابراهيم  مستجد  ٥١

  مدخل إلى الشعر]أولى[    امينه نزيه عبد الفتاح السيد مسلم  مستجد  ٥٢

     انجى السيد عبد الفتاح ابراهيم  مستجد  ٥٣

     ايمان ابراهيم محمد عبد الوهاب  مستجد  ٥٤

     ايمان رمضان محمد حامد رمضان  مستجد  ٥٥

  أساسيات الرياضيات]أولى[    ايمان محمد عبد الهادى محمد محمد  مستجد  ٥٦

     ايمان محمود محمد على حسين  مستجد  ٥٧

     ايمان ناصر فوده مجاهد فوده  مستجد  ٥٨

     هاشم صالح السيد البطلايمان   مستجد  ٥٩

     ايه اسماعيل ابراهيم صالح محمد  مستجد  ٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

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

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايه رفعت على الدمرداش  مستجد  ٦١

  التربية وقضايا العصر]أولى[   (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  ايه شكرى محمد عبدالعال  مستجد  ٦٢

  حسبان]أولى[    ايه عبد الجليل فرحات فرج شبكه  مستجد  ٦٣

     ايه فضلون محمد محمد رسالن  مستجد  ٦٤

     ايه محمد احمد مهدى  مستجد  ٦٥

     ايه محمد حسن معاطى ابراهيم  مستجد  ٦٦

     اسماعيل مراوى اسماعيل محمدبسمه   مستجد  ٦٧

  أساسيات الرياضيات]أولى[   (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  بسمه محمد محمود محمد الحديدى  مستجد  ٦٨

     بسنت ناصر السيد محمد ياقوت  مستجد  ٦٩

     بيشوى امير نجاح انور ابراهيم  مستجد  ٧٠

  مدخل إلى الشعر]أولى[   (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  الجملتسنيم كمال الدين على حسن   مستجد  ٧١

    (]أولى[١إستماع)  حسام الدين عصمت عبد الجليل يونس عرابى  مستجد  ٧٢

     حنان محمد عبد العظيم اسماعيل سليم  مستجد  ٧٣

  مدخل إلى الشعر]أولى[   (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  خالد عالءالدين عبد النبى احمد الصعيدى  مستجد  ٧٤

  مدخل إلى الشعر]أولى[    دارين عصام ابراهيم عبد العاطى ابراهيم  مستجد  ٧٥

     داليا رمضان ابراهيم احمد سالمه  مستجد  ٧٦

     داليا عبد اهلل المغاورى الديسطي  مستجد  ٧٧

     داليا محمد يوسف يوسف الباشا  مستجد  ٧٨

     احمد محمد احمددنيا   مستجد  ٧٩

     دنيا ايمن عبدالوهاب عبدالعال  مستجد  ٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

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

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

    (]أولى[١إستماع)  دنيا شهام حسين حسن عسكر  مستجد  ٨١

     دنيا عادل فرحات احمد  مستجد  ٨٢

 دنيا محمد صالح احمد احمد االمام  مستجد  ٨٣
ترجمة إلى  -  المعلم ومهنة التعليم]أولى[ 

  (]أولى[١العربية)
  

   دنيا محمود النادى ابراهيم عبد الوهاب  مستجد  ٨٤
أساسيات  

  الرياضيات]أولى[

    (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  دنيا وليد عالء الدين عبد الحليم خطاب  مستجد  ٨٥

     دينا امين محمد ابو الوفا  مستجد  ٨٦

    تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها]أولى[  دينا محمد احمد الزهيري  مستجد  ٨٧

     رحمه السيد السيد عبد الهادى سالم  مستجد  ٨٨

     رحمه محمد عبد الهادى فتحى الهوبرى  مستجد  ٨٩

     رشا ماهر عبد المنعم محمد الموجى  مستجد  ٩٠

    (]أولى[١إستماع)  رضوى حسن اسماعيل حسن عطيه  مستجد  ٩١

     رنا رمزى ابراهيم احمد  مستجد  ٩٢

  تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها]أولى[  رنا عبد اللطيف محمد عبد اللطيف بدوى  مستجد  ٩٣
أساسيات  

  الرياضيات]أولى[

  حسبان]أولى[    رنا ياسر ماهر مصطفى البرهمتوشى  مستجد  ٩٤

     رنيم السيد عبد اهلل صالح احمد  مستجد  ٩٥

   روان محمد حامد السيد فروح  مستجد  ٩٦
أساسيات  

  الرياضيات]أولى[

     ريم ابراهيم احمد ابراهيم القرمانى  مستجد  ٩٧

     ريم ثروت عبد الحميد محمود خاطر  مستجد  ٩٨

  (]أولى[١كتابة)   (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  ريم عاطف محى محمود  مستجد  ٩٩

     ريهام شعبان زيدان محمد عبد المنعم  مستجد  ١٠٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٨:١٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  مدخل إلى الشعر]أولى[    ريهام نزيه عبد المنعم عبد الجواد  مستجد  ١٠١

  مدخل إلى الشعر]أولى[    زينب جمال فتحى العطار  مستجد  ١٠٢

     زينب عثمان محمد احمد شوشه  مستجد  ١٠٣

     زينب عصام سعد مختار البكرى  مستجد  ١٠٤

     زينب محمد محمد شفيق الشامى  مستجد  ١٠٥

  (]أولى[١قواعد)    ساره السعيد محمود عبد العزيز المغازى  مستجد  ١٠٦

     ساره عبد الحكيم مصباح عبد العزيز محمد  مستجد  ١٠٧

  حسبان]أولى[ -  أساسيات الرياضيات]أولى[    ساره مجدى راشد على العوضي  مستجد  ١٠٨

     ساره مجدى عثمان محفوظ  مستجد  ١٠٩

     ساره محمد محمد منصور الحنفى  مستجد  ١١٠

  أساسيات الرياضيات]أولى[   (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  الدين عادل عبد الحميد على رضوانسعد   مستجد  ١١١

  التربية وقضايا العصر]أولى[    سلمى السيد عثمان عطيه عثمان  مستجد  ١١٢

     سما احمد محمود احمد السيد  مستجد  ١١٣

     سما رضا الشربينى عرابى عبد السالم  مستجد  ١١٤

     سمر السيد احمد عبد الخالق  مستجد  ١١٥

     سمر الهجرسى السعيد محمد سليمان  مستجد  ١١٦

     سمر حمدى السعيد محمد الشربينى  مستجد  ١١٧

     سمر محمد على محمد خضر  مستجد  ١١٨

  إلى الشعر]أولى[مدخل    (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  سهير ابراهيم عبد الباسط ابراهيم  مستجد  ١١٩

    (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  سهيله احمد محمود عبد الحليم عيسى  مستجد  ١٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ٠٨:١٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     شيرين سامى شوقت عبد الجيد  مستجد  ١٢١

     هاللشيرين محمود توفيق   مستجد  ١٢٢

  مدخل إلى الشعر]أولى[   (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  شيماء رضا عبد الفتاح ابراهيم  مستجد  ١٢٣

     شيماء عبد المنعم طلعت عبده ابوسالم  مستجد  ١٢٤

     صفوه ياسر المرسى السيد العراقى  مستجد  ١٢٥

     ضحى حسين ابواليزيد احمد سالمه  مستجد  ١٢٦

     عايده محمد ابراهيم يحى  مستجد  ١٢٧

    (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  عبد العزيز محمد المتولى عبد الكريم  مستجد  ١٢٨

     عبد اهلل محسن عبد الرازق عبد اللطيف  مستجد  ١٢٩

     عبير عزت محمد السيد محمد  مستجد  ١٣٠

     عال رزق نجيب نصر بدوى  مستجد  ١٣١

     عال عالء عطيه عسكر  مستجد  ١٣٢

  حسبان]أولى[   المعلم ومهنة التعليم]أولى[  عالء رفعت الشبراوى محمد قميحة  مستجد  ١٣٣

     علياء عبد الناصر محمد احمد محمد حشيش  مستجد  ١٣٤

    (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  عمرو السعيد محمد فتحى ابو الفضل  مستجد  ١٣٥

     عمرو محمد عطيه عبد القادر  مستجد  ١٣٦

     غاده محمد رجب السيد ابو الوفا  مستجد  ١٣٧

     فاتن عصام عبد المؤمن السعيد  مستجد  ١٣٨

     فاطمه ابو اليزيد حسن منصور  مستجد  ١٣٩

  مدخل إلى الشعر]أولى[    فاطمه احمد محمد عيد مخلوف  مستجد  ١٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٨ ) 

 ص ٠٨:١٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     فاطمه خليل محمد عواد  مستجد  ١٤١

     فاطمه سامح احمد محمد ابراهيم  مستجد  ١٤٢

  أساسيات الرياضيات]أولى[   (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  فاطمه طارق فتحى الشيال  مستجد  ١٤٣

     فاطمه محمد صالح احمد بدوى محمد  مستجد  ١٤٤

     فاطمه محمد عبد اللطيف محمد عياد  مستجد  ١٤٥

     فايزه عماد عبد الحافظ ابوالخير  مستجد  ١٤٦

     فريال جمعه احمد ابراهيم  مستجد  ١٤٧

    (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  كرستينا جمال ثابت ميخائيل  مستجد  ١٤٨

  التربية وقضايا العصر]أولى[    كريم محمد حسين على عاصى  مستجد  ١٤٩

   ماجده باسم السيد محمد سليمان القليوبي  مستجد  ١٥٠
أساسيات  -  مدخل إلى الشعر]أولى[ 

  الرياضيات]أولى[

     ماجده هشام محمد االلفى حندوسه  مستجد  ١٥١

  حسبان]أولى[ -  أساسيات الرياضيات]أولى[    مارينا اشرف يعقوب عبدالمالك بخيت  مستجد  ١٥٢

     مايسه خالد عبد الرحمن اسماعيل  مستجد  ١٥٣

 محمد حسنى عبد الحليم الحسينى  مستجد  ١٥٤
تاريخ مصر المعاصر  

  وجغرافيتها]أولى[
  حسبان]أولى[ 

     محمد حمدى فهمى شطا  مستجد  ١٥٥

     محمد عثمان العوضى عثمان  مستجد  ١٥٦

    (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  محمد مجدى محمد شعبان رزق  مستجد  ١٥٧

  حسبان]أولى[ -  مدخل إلى الشعر]أولى[    محمد نبيل عطيه محمد الغرابلي  مستجد  ١٥٨

     مديحه عادل السيد حافظ  مستجد  ١٥٩

    (]أولى[١العربية)ترجمة إلى   مديحه عادل مصطفى اسماعيل  مستجد  ١٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٩ ) 

 ص ٠٨:١٣ ٢٠١٩/١٢/١٤إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مروه احمد محمود غالى العايدى  مستجد  ١٦١

     مروه وحيد عبد المحسن عبد الجواد الجوهرى  مستجد  ١٦٢

     مريم سمير محمد عيسى عيسى  مستجد  ١٦٣

     مريم طارق محمد طاهر احمد البيلى  مستجد  ١٦٤

     مريم محمد حامد عثمان محمد عون  مستجد  ١٦٥

   مريم محمد فاروق على رمضان  مستجد  ١٦٦
أساسيات  -  مدخل إلى الشعر]أولى[ 

  الرياضيات]أولى[

    (]أولى[١إستماع)  مريم محمد فتحى محمود محمد السيد  مستجد  ١٦٧

     مريم منصور حامد عبد اللطيف رزق  مستجد  ١٦٨

  أساسيات الرياضيات]أولى[    مريم ياسر عبد الحى عبد العظيم االشقر  مستجد  ١٦٩

  حسبان]أولى[ -  أساسيات الرياضيات]أولى[    ممدوح مصباح على احمد غانم  مستجد  ١٧٠

     منار عبد الموال محمد عبد الموال السيد  مستجد  ١٧١

     منار على محمد جاد مصطفى  مستجد  ١٧٢

     منار محمد محمد على عريفه  مستجد  ١٧٣

     منه ابراهيم مصباح السيد التلبانى  مستجد  ١٧٤

  التربية وقضايا العصر]أولى[    منه اهلل عبد الصمد محمد حسن  مستجد  ١٧٥

     منه اهلل محسن مصطفى محمد حسن النادرى  مستجد  ١٧٦

     منه اهلل محمد عبدالسالم كيوان  مستجد  ١٧٧

 منه اهلل مصطفى احمد زكى ابراهيم  مستجد  ١٧٨
ترجمة إلى  

  (]أولى[١العربية)
  أساسيات الرياضيات]أولى[ 

     منى رضا محمد حامد عياد  مستجد  ١٧٩

     مها محمود على على احمد الزيات  مستجد  ١٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٠ ) 

 ص ٠٨:١٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مى المحمدى كمال السيد  مستجد  ١٨١

  مدخل إلى الشعر]أولى[    مى جمال عبد الحميد محمود عصر  مستجد  ١٨٢

  أساسيات الرياضيات]أولى[    مى محمود محمود زهران العفش  مستجد  ١٨٣

     مى نعيم خليفه خليفه عيد  مستجد  ١٨٤

     مياده عطيه عوض الصاوى  مستجد  ١٨٥

     ميار على كمال ابراهيم  مستجد  ١٨٦

     نجوى السيد ابراهيم عبد العال  مستجد  ١٨٧

     نجوى السيد عبد اهلل البدراوي  مستجد  ١٨٨

     ندا اشرف بدوى على بدوى  مستجد  ١٨٩

    مدخل إلى القصة]أولى[  على ابراهيم على قابيلندا   مستجد  ١٩٠

     ندا فرج محمد محمد ابو عريض  مستجد  ١٩١

     ندى اشرف عبد السميع سليمان الصعيدى  مستجد  ١٩٢

     ندى السيد محمد سبيع محرم  مستجد  ١٩٣

     ندى حسين مسعود محمد مسعود  مستجد  ١٩٤

     العال محمود شعبانندى فرج عبد   مستجد  ١٩٥

     ندى محمد نبيه مرسى سليم  مستجد  ١٩٦

     ندى مصطفى حسانين عبد الفتاح  مستجد  ١٩٧

     ندى منسوب محمد ابراهيم راشد  مستجد  ١٩٨

     ندى منير محمد ابراهيم الشربينى  مستجد  ١٩٩

     نرمين عبد الرازق عبد القادر السعيد جودة  مستجد  ٢٠٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١١ ) 

 ص ٠٨:١٣ ٢٠١٩/١٢/١٤بتاريخ  نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     نسمه مسعد عبدالهادى عبد الجواد اسماعيل  مستجد  ٢٠١

     نعمات اسماعيل صالح على على  مستجد  ٢٠٢

     نها عالءالدين غريب الوهيدى معبد  مستجد  ٢٠٣

     عبد الهادى حامد محمد احمدنهال   مستجد  ٢٠٤

  حسبان]أولى[    نهله السيد حسب السيد النجار  مستجد  ٢٠٥

     نهى محمود محمد القصاص  مستجد  ٢٠٦

     نورا محمد احمد محمود خليفه  مستجد  ٢٠٧

     نورهان احمد السيد احمد احمد فضل  مستجد  ٢٠٨

     الفتاح برهامنورهان محمد الحفنى عبد   مستجد  ٢٠٩

     نورهان محمد موسى خليل صالح  مستجد  ٢١٠

  المهارات الحركيه]أولى[    نورهان هشام محمد النزهى مصطفى  مستجد  ٢١١

     نيره ياسر محمد الحسانين مصطفى  مستجد  ٢١٢

     نيفال بدر محمد بدر يوسف  مستجد  ٢١٣

     العزيز يوسف هاجر عبده عبد الخالق عبد  مستجد  ٢١٤

     هاله كمال محمود عزام  مستجد  ٢١٥

  مدخل إلى الشعر]أولى[    هاله محمود محمد حسن العصفورى  مستجد  ٢١٦

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  هبه بليغ على ابوزيد  مستجد  ٢١٧

     هبه رضا نافد حسن جعفر  مستجد  ٢١٨

  حسبان]أولى[    الشربينى محمد علىهبه عبد الحليم   مستجد  ٢١٩

     هبه محمد منير محمود سليمان  مستجد  ٢٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٢ ) 

 ص ٠٨:١٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     هدى ابراهيم خليل محمد عامر  مستجد  ٢٢١

     هدى السيد مسلم محمد  مستجد  ٢٢٢

     هدى زينهم مسعد حشيش جاد  مستجد  ٢٢٣

     هدى عادل مصطفى عوض مصطفى  مستجد  ٢٢٤

     هدى محمد عبد العال عبد العال السيد  مستجد  ٢٢٥

     هدير محمد ضياءالدين محمد محمد رمضان  مستجد  ٢٢٦

    (]أولى[١إستماع)  هشام فوزى محمد فوزى  مستجد  ٢٢٧

     هند محمود امين محمد مكى  مستجد  ٢٢٨

     هويدا احمد محمد الطنطاوى  مستجد  ٢٢٩

  (]أولى[١قواعد)    وجيهه خالد الشافعى محمد الشافعى  مستجد  ٢٣٠

     وفاء عبد الفتاح الحسينى عبد الشافى المنسى  مستجد  ٢٣١

    (]أولى[١العربية)ترجمة إلى   والء على السيد محمد سالمه  مستجد  ٢٣٢

  أساسيات الرياضيات]أولى[   (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  يارا حمدى محمد ابراهيم جوهر  مستجد  ٢٣٣

     يارا صالح صادق عرفه صقر  مستجد  ٢٣٤

    (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  يارا عاطف الموجى صادق  مستجد  ٢٣٥

  المهارات الموسيقيه]أولى[   (]أولى[١ترجمة إلى العربية)  البرعى يارا عنتر محمد محمود  مستجد  ٢٣٦

    (]أولى[١إستماع)  يارا مختار عباس مصيلحى  مستجد  ٢٣٧

     ياسمين السيد محمد عبد البارى فرحات  مستجد  ٢٣٨

  حسبان]أولى[ -  (]أولى[١كتابة)    ياسمين السيدالسعيد محمد تغيان  مستجد  ٢٣٩

     ياسمين حاتم كمال عباس متولى  مستجد  ٢٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٣ ) 

 ص ٠٨:١٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ياسمين خالد محمد محمد الرخاوى  مستجد  ٢٤١

     ياسمين عزمى محمود الدماصى  مستجد  ٢٤٢

    (]أولى[١إستماع)  السعيدغانمياسمين محمد السيد العربى   مستجد  ٢٤٣

 ياسمين محمد حازم العوضى الرفاعى  مستجد  ٢٤٤
ترجمة إلى  

  (]أولى[١العربية)
  

     يحى محمد مجاهد عباس  مستجد  ٢٤٥

   يمنى عبدالسالم على محمد االمام  مستجد  ٢٤٦
مدخل إلى  -  التربية وقضايا العصر]أولى[ 

  الشعر]أولى[

     يمنى مدحت عمران عمران  مستجد  ٢٤٧

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

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

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 احمد ابراهيم احمد ابراهيم عمر  باق  ٢٤٨
تاريخ  -( ٢إستماع ) -( ٢معمل لغوى )صوتيات() 

 (٢كتابه ) -اللغة اإلنجليزيه 

تدريس  -  حسبان]أولى[ -  الرياضيات]أولى[أساسيات  

 -( ٢ترجمه الى اإلنجليزيه) -نقد  -شعر  -( ٢مصغر)

 -سيكولوجية التعلم  -( ٢قراءة) -( ٢محادثة) -( ٢قواعد)

 (١تكنولوجيا التعليم) -مهارات يدويه وفنيه 

 احمد عزت محمد حسن شحاته  باق  ٢٤٩

معمل  -  تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها]أولى[ 

نظام  -اإلدارة المدرسية  -( ٢لغوى )صوتيات()

تاريخ اللغة  -التعليم واإلتجاهات المعاصره 

 (٢كتابه ) -دراما  -اإلنجليزيه 

تكنولوجيا  -( ٢ترجمه الى اإلنجليزيه) -نقد  -شعر  

 (١التعليم)

   احمد محمد عطااهلل عبدالخالق محمد عامر  باق  ٢٥٠

( ٢ترجمه الى اإلنجليزيه) -نقد  -شعر  -( ٢تدريس مصغر) 

 -سيكولوجية التعلم  -( ٢قراءة) -( ٢محادثة) -( ٢قواعد) -

 (١تكنولوجيا التعليم) -مهارات يدويه وفنيه 

 (٢ترجمه الى اإلنجليزيه) -  حسبان]أولى[    اميره احمد صالح صالح عبدالرازق  باق  ٢٥١

 خالد ناصر محمد عبدالفتاح  باق  ٢٥٢

 -اإلدارة المدرسية  -( ٢لغوى )صوتيات()معمل  

تاريخ اللغة  -نظام التعليم واإلتجاهات المعاصره 

 (٢كتابه ) -اإلنجليزيه 

 -شعر  -  حسبان]أولى[ -  أساسيات الرياضيات]أولى[ 

تكنولوجيا  -مهارات يدويه وفنيه  -( ٢قراءة) -( ٢محادثة)

 (١التعليم)

   احمددعاء السيد زكريا سيد   باق  ٢٥٣

تدريس  -  حسبان]أولى[ -  أساسيات الرياضيات]أولى[ 

 -( ٢ترجمه الى اإلنجليزيه) -نقد  -شعر  -( ٢مصغر)

 -سيكولوجية التعلم  -( ٢قراءة) -( ٢محادثة) -( ٢قواعد)

 (١تكنولوجيا التعليم) -مهارات يدويه وفنيه 

 دينا اسامه عبدالمنعم السيد على  باق  ٢٥٤

اإلدارة  -( ٢إستماع ) -( ٢يات()معمل لغوى )صوت 

 -نظام التعليم واإلتجاهات المعاصره  -المدرسية 

 (٢كتابه )

 مهارات يدويه وفنيه -شعر  -  حسبان]أولى[ 

    تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها]أولى[  ساره متولى محمود متولى عيسى  باق  ٢٥٥

 (٢إستماع ) -( ٢لغوى )صوتيات()معمل   ساره مختار سعدالدين حامد احمد  باق  ٢٥٦
سيكولوجية  -( ٢قراءة) -( ٢محادثة) -( ٢قواعد) -شعر  

 (١تكنولوجيا التعليم) -التعلم 

   (٢معمل لغوى )صوتيات()  كريمه سعد على على العتابى  باق  ٢٥٧

     محمود محمد ابراهيم محمد على  مستجد  ٢٥٨

 محمود محمد احمد رجب زاهر  باق  ٢٥٩

 -اإلدارة المدرسية  -( ٢معمل لغوى )صوتيات() 

تاريخ اللغة  -نظام التعليم واإلتجاهات المعاصره 

 (٢كتابه ) -قصة  -اإلنجليزيه 

 (٢ترجمه الى اإلنجليزيه) -شعر  -  حسبان]أولى[ 

 مى محمد ابواالسعاد ابراهيم  باق  ٢٦٠

نظام  -( ٢إستماع ) -( ٢معمل لغوى )صوتيات() 

تاريخ اللغة  -اإلتجاهات المعاصره التعليم و

 (٢كتابه ) -اإلنجليزيه 

سيكولوجية  -( ٢قراءة) -( ٢ترجمه الى اإلنجليزيه) -شعر  

 مهارات يدويه وفنيه -التعلم 

 نادين عبدالمنعم محمد عبدالمنعم احمد  باق  ٢٦١

اإلدارة  -( ٢إستماع ) -( ٢معمل لغوى )صوتيات() 

 -واإلتجاهات المعاصره نظام التعليم  -المدرسية 

 (٢كتابه ) -دراما  -تاريخ اللغة اإلنجليزيه 

نقد  -شعر  -  حسبان]أولى[ -  أساسيات الرياضيات]أولى[ 

 -( ٢قراءة) -( ٢محادثة) -( ٢ترجمه الى اإلنجليزيه) -

 (١تكنولوجيا التعليم) -مهارات يدويه وفنيه 

 ندى اسامه ابراهيم محمد الغرقاوى  باق  ٢٦٢

نظام  -( ٢إستماع ) -( ٢معمل لغوى )صوتيات() 

تاريخ اللغة  -التعليم واإلتجاهات المعاصره 

 (٢كتابه ) -اإلنجليزيه 

 -( ٢ترجمه الى اإلنجليزيه) -شعر  -  حسبان]أولى[ 

 (١تكنولوجيا التعليم) -سيكولوجية التعلم 



 

 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 على الطالب كشف توزيع المقررات
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٢ ) 

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

 مقرارت فصل ثاني فصل اولمقرارات  االسم حالة القيد رقم الجلوس

 (١تكنولوجيا التعليم)    ندى الطاهرى محمد الطاهرى  باق  ٢٦٣

 نيره سامح عبدالسالم السيد  باق  ٢٦٤

نظام التعليم  -( ٢معمل لغوى )صوتيات() 

تاريخ اللغة  -واإلتجاهات المعاصره 

 (٢كتابه ) -قصة  -اإلنجليزيه 

ترجمه الى  -  التربية وقضايا العصر]أولى[ 

 (١تكنولوجيا التعليم) -( ٢اإلنجليزيه)

 وسام رضا زكريا على يحى  باق  ٢٦٥

معمل لغوى  -  (]أولى[١ترجمة إلى العربية) 

نظام  -اإلدارة المدرسية  -( ٢)صوتيات()

تاريخ اللغة  -التعليم واإلتجاهات المعاصره 

 قصة -اإلنجليزيه 

تكنولوجيا  -  مدخل إلى الشعر]أولى[ 

 (١التعليم)

 (٢إستماع ) -( ٢معمل لغوى )صوتيات()  ياسمين ناصر ابوفراج ابوصالح  باق  ٢٦٦

 -نقد  -  أساسيات الرياضيات]أولى[ 

سيكولوجية التعلم  -( ٢محادثة) -( ٢قواعد)

تكنولوجيا  -مهارات يدويه وفنيه  -

 (١التعليم)

 اسماء السعداوى عيد على الشنب  ١من الخارج   ٢٦٧

معمل لغوى  -( ١تدريس مصغر) 

اإلدارة  -( ٢إستماع ) -( ٢)صوتيات()

نظام التعليم واإلتجاهات المعاصره  -المدرسية 

 -قصة  -دراما  -تاريخ اللغة اإلنجليزيه  -

 (٢كتابه )

ترجمه  -نقد  -شعر  -( ٢تدريس مصغر) 

( ٢محادثة) -( ٢قواعد) -( ٢الى اإلنجليزيه)

مهارات  -التعلم سيكولوجية  -( ٢قراءة) -

 (١تكنولوجيا التعليم) -يدويه وفنيه 

 ايه على محمد محمد بربر  ١من الخارج   ٢٦٨

معمل لغوى  -( ١تدريس مصغر) 

اإلدارة  -( ٢إستماع ) -( ٢)صوتيات()

نظام التعليم واإلتجاهات المعاصره  -المدرسية 

 -قصة  -دراما  -تاريخ اللغة اإلنجليزيه  -

 (٢كتابه )

ترجمه  -نقد  -شعر  -( ٢مصغر) تدريس 

( ٢محادثة) -( ٢قواعد) -( ٢الى اإلنجليزيه)

مهارات  -سيكولوجية التعلم  -( ٢قراءة) -

 (١تكنولوجيا التعليم) -يدويه وفنيه 

 عزه احمد محمد بهاءالدين احمد  ١من الخارج   ٢٦٩

معمل لغوى  -( ١تدريس مصغر) 

اإلدارة  -( ٢إستماع ) -( ٢)صوتيات()

نظام التعليم واإلتجاهات المعاصره  -المدرسية 

 -قصة  -دراما  -تاريخ اللغة اإلنجليزيه  -

 (٢كتابه )

ترجمه  -نقد  -شعر  -( ٢تدريس مصغر) 

( ٢محادثة) -( ٢قواعد) -( ٢الى اإلنجليزيه)

مهارات  -سيكولوجية التعلم  -( ٢قراءة) -

 (١تكنولوجيا التعليم) -يدويه وفنيه 

 منار حسن عبدالعزيز حسن الدالى  ١خارج من ال  ٢٧٠

اإلدارة  -( ٢معمل لغوى )صوتيات() 

نظام التعليم واإلتجاهات المعاصره  -المدرسية 

 (٢كتابه ) -تاريخ اللغة اإلنجليزيه  -

ترجمه  -نقد  -شعر  -( ٢تدريس مصغر) 

( ٢محادثة) -( ٢قواعد) -( ٢الى اإلنجليزيه)

مهارات  -م سيكولوجية التعل -( ٢قراءة) -

 (١تكنولوجيا التعليم) -يدويه وفنيه 

 منه يحيى سعد عبدالعزيز  ١من الخارج   ٢٧١

نظام التعليم  -( ٢معمل لغوى )صوتيات() 

تاريخ اللغة  -واإلتجاهات المعاصره 

 (٢كتابه ) -قصة  -اإلنجليزيه 

 سيكولوجية التعلم -( ٢قواعد) -شعر  

 
 

 

 

 



 
 كلية التربية

 التعليم واالمتحاناتشئون 

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الدراسات اإلجتماعية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

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

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  حسبان]أولى[    احمد الجيالنى بركات ياسين متولى  مستجد  ٤٢١

     احمد ايهاب عزت عبد الهادى محمد  مستجد  ٤٢٢

  الحديث والمعاصر]أولى[تاريخ أوربا    فلسفة الحضارة]أولى[  احمد عادل عبد الغفار يوسف  مستجد  ٤٢٣

     احمد عبد القادر عبد القادر عمر محمد حسن  مستجد  ٤٢٤

     احمد محمد احمد محمد البغدادى  مستجد  ٤٢٥

     احمد ممدوح احمد عماره  مستجد  ٤٢٦

     اسراء طلبه وجدى طلبه محمد  مستجد  ٤٢٧

     اسراء مصطفى ابو بكر مصطفى عبد اهلل  مستجد  ٤٢٨

     اسالم احمد مسعد محمد جانو  مستجد  ٤٢٩

     اسالم طه الهجرسى زهري  مستجد  ٤٣٠

     اسماء احمد محمد محمود وهبه  مستجد  ٤٣١

     اسماء السيد صدقى محمد فضل اهلل  مستجد  ٤٣٢

     اسماء حمدى احمد السيد  مستجد  ٤٣٣

     ابراهيماسماء رضا حسن عبد الحميد   مستجد  ٤٣٤

     اسماء طه عبد السالم محمد التهامى  مستجد  ٤٣٥

     اسماء عبد النبى المتولى عبد النبى  مستجد  ٤٣٦

     اسماء مصطفى عبد المنعم امين متولى مرعى  مستجد  ٤٣٧

     االء ابراهيم محمود على سالمة  مستجد  ٤٣٨

     حسن محمداالء حسام الدين محمد رشدى   مستجد  ٤٣٩

     االء عادل فرج محمد سيد احمد  مستجد  ٤٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الدراسات اإلجتماعية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

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

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     السيد اسالم عبد الفتاح عبد العال عباس  مستجد  ٤٤١

    جبر]أولى[  الشيماء لطفى حسين سيد احمد عوض  مستجد  ٤٤٢

  هندسة تحليلية فى الفراغ]أولى[    الشيماء محمد فوزى ابراهيم الصبان  مستجد  ٤٤٣

     الهام وائل السيد الباز  مستجد  ٤٤٤

     امانى احمد السيدالسيد هندام  مستجد  ٤٤٥

     امل عبد الخالق محمد عبد الخالق سالمه  مستجد  ٤٤٦

     على محمد محمود العبيديامل على   مستجد  ٤٤٧

     امنيه ايمن ابراهيم هالل  مستجد  ٤٤٨

 اميره رمضان محمد على على خلف  مستجد  ٤٤٩
الدين  

  والحياة]أولى[
  جغرافية الوطن العربى]أولى[ 

  هندسة تحليلية فى الفراغ]أولى[   جبر]أولى[  اميره طاهر عنانى مصطفى فضه  مستجد  ٤٥٠

     اميره هشام عبد الحميد السيد صالح  مستجد  ٤٥١

   ايمان السيد اسماعيل ابراهيم  مستجد  ٤٥٢
تاريخ أوربا الحديث  -  التربية وقضايا العصر]أولى[ 

  والمعاصر]أولى[

     ايمان السيد معاطى السيد  مستجد  ٤٥٣

     ايمان ايمن حسن عبد العزيز ابراهيم جبر  مستجد  ٤٥٤

     ايمان عبده عبد الرحيم كريم الدين  مستجد  ٤٥٥

  المهارات الموسيقيه]أولى[ -  علم اإلجتماع]أولى[    ايمان محروس السيد محروس  مستجد  ٤٥٦

     ايمان محمود احمد عثمان  مستجد  ٤٥٧

     ايه ادهم السيد عبد العليم  مستجد  ٤٥٨

     ايه السيد ابراهيم عبد السالم  مستجد  ٤٥٩

     ايه السيد البدوى محمود السيد ايران  مستجد  ٤٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الدراسات اإلجتماعية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

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

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايه جمال محمد شوقى محمد ابراهيم  مستجد  ٤٦١

     ايه حافظ بالل محمد  مستجد  ٤٦٢

     محمدايه فتحى احمد   مستجد  ٤٦٣

     بسنت عصام محمد سعد مشالى  مستجد  ٤٦٤

     بوسى السيد شكرى على القناوي  مستجد  ٤٦٥

     تسنيم مجدى السيد محمود جبل  مستجد  ٤٦٦

  تاريخ أوربا الحديث والمعاصر]أولى[   الدين والحياة]أولى[  جنه لطفى سمير لطفى حسن السعله  مستجد  ٤٦٧

     حاتم يحى مجاهد محمد  مستجد  ٤٦٨

     حسناء رضا السيد المرسى  مستجد  ٤٦٩

     حسناء مصطفى فهمى حسن فارس  مستجد  ٤٧٠

     حنان السيد محمد احمد عيسى  مستجد  ٤٧١

    الدين والحياة]أولى[  حنان رمضان عبد الرحيم حسين  مستجد  ٤٧٢

     العالحنان محب احمد الرفاعى عبد   مستجد  ٤٧٣

     خلود ابراهيم السيد حبى  مستجد  ٤٧٤

     خلود ابو خليل ابراهيم عبد العزيز رخا  مستجد  ٤٧٥

     خلود رضا يحى محمد محمد يوسف  مستجد  ٤٧٦

     خلود محمود ابراهيم عبد الباسط حسين  مستجد  ٤٧٧

     داليا السيد السيد عبد المقصود بالل  مستجد  ٤٧٨

     دعاء على على على العطوى  مستجد  ٤٧٩

  هندسة تحليلية فى الفراغ]أولى[   الدين والحياة]أولى[  دنيا عالء عبد العظيم السعيد  مستجد  ٤٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الدراسات اإلجتماعية-األدبي-)الحلقة األولى(التعليم األساسي  -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

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

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     الدمرداش دنيا محمد السيد  مستجد  ٤٨١

   دنيا منصور محمد الدسوقى  مستجد  ٤٨٢
هندسة تحليلية فى  

  الفراغ]أولى[

     دينا عوض محمد سعيد عوض  مستجد  ٤٨٣

     دينا محمد محمد سليمان البتاتونى  مستجد  ٤٨٤

     رجاء خالد الشبراوى محمد  مستجد  ٤٨٥

 رنا عماد الدين محمد المصلحى  مستجد  ٤٨٦
الدين  -  المعلم ومهنة التعليم]أولى[ 

  والحياة]أولى[
  

     رنا محمد محمود حسن  مستجد  ٤٨٧

     روان عبد اهلل ابراهيم عبد السميع محمد  مستجد  ٤٨٨

     ريم فكرى فتحى محمد حسنين  مستجد  ٤٨٩

    الدين والحياة]أولى[  ساره حسن محمد عبد الهادى احمد  مستجد  ٤٩٠

     ساره رمضان ابراهيم ابراهيم ابراهيم البيومى  مستجد  ٤٩١

    جبر]أولى[ -  الدين والحياة]أولى[  ساره عطا احمد مصطفى ابراهيم  مستجد  ٤٩٢

     ساميه محمد محمود على صالح  مستجد  ٤٩٣

     سلوى محمد عبد الباقى عبد العزيز البدراوى  مستجد  ٤٩٤

     السيد ابو المعاطى مصطفىسمر   مستجد  ٤٩٥

     سمير عبده سمير عبد القادر  مستجد  ٤٩٦

     شروق عادل محمود على الحصرى  مستجد  ٤٩٧

     شيماء احمد السيد محمد االلفى  مستجد  ٤٩٨

  التربية وقضايا العصر]أولى[    صفيه حامد ابوالمعاطى ابراهيم  مستجد  ٤٩٩

  حسبان]أولى[    السيد ابو زيد طارق احمد  مستجد  ٥٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الدراسات اإلجتماعية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

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

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     عادل عبد الفتاح محبوب الهاللي  مستجد  ٥٠١

     عبد الرحمن عبده الداودى ابراهيم العدروس  مستجد  ٥٠٢

     محمد الشربينى محمد عبدالرحمن أحمد مصطفى  مستجد  ٥٠٣

    فلسفة الحضارة]أولى[  عبير محمد السيد امين ابوالعنين  مستجد  ٥٠٤

     عزاز اسالم عبد الفتاح عبد العال عباس  مستجد  ٥٠٥

     عفاف السيد فرج القصبى  مستجد  ٥٠٦

     عمار جمال عبد المعطى موسى محمد  مستجد  ٥٠٧

     محمد عبداللطيف محمد فاطمه خالد  مستجد  ٥٠٨

     فاطمه عبد اهلل حامد الدسوقى عبية  مستجد  ٥٠٩

     فاطمه محمد نجيب عبد اهلل محمد  مستجد  ٥١٠

    فلسفة الحضارة]أولى[  فريال ابراهيم اسماعيل محمد محمد  مستجد  ٥١١

     كرستينا جورج زكريا حندى مكاريوس  مستجد  ٥١٢

     كريم طارق احمد حسين صبره  مستجد  ٥١٣

     كوثر احمد عثمان موافى الحواوشي  مستجد  ٥١٤

     ليلى محمد مصطفى متولى مصطفى  مستجد  ٥١٥

     ماجده محمد على محمد حسن  مستجد  ٥١٦

     مارى مالك مرزوق فهد مبارك  مستجد  ٥١٧

  تحليلية فى الفراغ]أولى[هندسة     محسن ابراهيم حسن حسن حمود  مستجد  ٥١٨

     محمد اسامه محمد محمد عبده محمد  مستجد  ٥١٩

     محمد المرسى حسن المرسى على يونس  مستجد  ٥٢٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الدراسات اإلجتماعية-األدبي-األولى(التعليم األساسي )الحلقة  -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٨:١٥ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     عليوهمحمد جمال يوسف محمد   مستجد  ٥٢١

  هندسة تحليلية فى الفراغ]أولى[    محمد حسين سعد محمد الفرماوى  مستجد  ٥٢٢

  حسبان]أولى[   فلسفة الحضارة]أولى[  محمد حمدى حامد محمود شبانه  مستجد  ٥٢٣

     محمد زاهر محمد عبد المقصود  مستجد  ٥٢٤

     محمد طلعت محمد عبد الجواد حسين  مستجد  ٥٢٥

    الدين والحياة]أولى[  محمد عبدالحكيم احمد احمد شال  مستجد  ٥٢٦

  هندسة تحليلية فى الفراغ]أولى[    محمد مجدى محمود محمد السلكاوى  مستجد  ٥٢٧

  حسبان]أولى[    محمد محمد محمود السيد جمعه  مستجد  ٥٢٨

  الفراغ]أولى[ هندسة تحليلية فى    محمد محمود السيد حسنى ذكى  مستجد  ٥٢٩

  جغرافية الوطن العربى]أولى[    محمد محمود السيد محمود  مستجد  ٥٣٠

    لغة عربية]أولى[  محمد مسعد النبوى السيد البربرى  مستجد  ٥٣١

     محمد مصباح رفعت احمد  مستجد  ٥٣٢

     محمد نبيل ابراهيم محمود  مستجد  ٥٣٣

  التربية وقضايا العصر]أولى[    عبده محمد نصر احمد احمد  مستجد  ٥٣٤

     محمد هشام حمدى احمد الدسوقى  مستجد  ٥٣٥

     محمود ابراهيم محمد عبد الفتاح  مستجد  ٥٣٦

     محمود محمد عبدالعليم احمد  مستجد  ٥٣٧

     مريم السيد عبدالرؤف نصر محمد  مستجد  ٥٣٨

     ابراهيم السرىمريم عبد الغفار ابراهيم   مستجد  ٥٣٩

     مريم محمد السيد محمد يوسف  مستجد  ٥٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الدراسات اإلجتماعية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ٠٨:١٥ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مريم محمد عبد الرءوف احمد السيد  مستجد  ٥٤١

    الحضارة]أولى[فلسفة   مريم محمود محمود عبد اهلل  مستجد  ٥٤٢

     مريم وليد احمد السيد محمد  مستجد  ٥٤٣

    جبر]أولى[  مريم يحى محى احمد الحشات  مستجد  ٥٤٤

     مصطفى جمال لطفى السبع فوده  مستجد  ٥٤٥

    الدين والحياة]أولى[  مصطفى حسين محمد ابراهيم شوشان  مستجد  ٥٤٦

  تاريخ أوربا الحديث والمعاصر]أولى[    جادالكريممصطفى محمد ابوالحمد   مستجد  ٥٤٧

     مصطفى محمد احمد محمد العسال  مستجد  ٥٤٨

     منار جمعه محمد احمد  مستجد  ٥٤٩

     منال سليمان شلبى فرح السيد  مستجد  ٥٥٠

     منه اهلل عماد مصطفى السيد موسى  مستجد  ٥٥١

     منى ايمن عبد اهلل عوض  مستجد  ٥٥٢

     مى خالد محمد القطب السيد  مستجد  ٥٥٣

     مى محمد على ابراهيم يوسف  مستجد  ٥٥٤

     ناديه عبد الهادى السيد عبد الهادى  مستجد  ٥٥٥

     نجالء فتحى فرج السيد  مستجد  ٥٥٦

     ندا عبد السالم سلطان عبد الرحيم ابراهيم  مستجد  ٥٥٧

     شوقى احمد اسماعيل ندى احمد  مستجد  ٥٥٨

     ندى اسامه محمد حسن العشرى  مستجد  ٥٥٩

     ندى جمال عبد الفتاح على البرعى  مستجد  ٥٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الدراسات اإلجتماعية-األدبي-األولى(التعليم األساسي )الحلقة  -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٨ ) 

 ص ٠٨:١٥ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     فوده ندى طلعت محمد سالم سالم  مستجد  ٥٦١

     نرمين سامى انور المتولى المتولى سالم  مستجد  ٥٦٢

     نرمين محمد ابو الفتوح حامد محمد  مستجد  ٥٦٣

     نهال احمد الوصيف محمد على  مستجد  ٥٦٤

     نورهان شعبان حسين صابر  مستجد  ٥٦٥

    فلسفة الحضارة]أولى[  نيبال احمد فاروق حمايل  مستجد  ٥٦٦

    فلسفة الحضارة]أولى[  نيره احمد محمود حسن دودح  مستجد  ٥٦٧

     هانم على اسماعيل على اسماعيل  مستجد  ٥٦٨

     هبه اهلل اسامه فتحى محمود احمد  مستجد  ٥٦٩

     هدى محمد عبد الحليم محمد الشافعى  مستجد  ٥٧٠

     هدير هانى محمود احمد سالمه  مستجد  ٥٧١

     هدير هشام فتحى عطيه احمد  مستجد  ٥٧٢

     والء السيد محمد محمد على شبانه  مستجد  ٥٧٣

     يارا عبد الهادى صابر على عبد الهادى  مستجد  ٥٧٤

     ياسمين خيرى احمد ابراهيم رمضان  مستجد  ٥٧٥

     ياسمين محمد محمد الشبراوى حجازى  مستجد  ٥٧٦

 

 

 

 

 

 

 



 
 التربيةكلية 

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الدراسات اإلجتماعية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:١٥ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 تاريخ مصر اليونانيه والرومانيه -  حسبان]أولى[    والء السيد طه حسنين  باق  ٥٧٧

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:١٦ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 فصل ثانيمقرارت  مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اسراء مصطفى فتحى عسكر  مستجد  ١٣٤١

  المهارات الموسيقية]أولى[    الهام عبد المنعم محمد احمد عوض  مستجد  ١٣٤٢

  المهارات الموسيقية]أولى[    محمد احمد محمد موسى مصطفى  مستجد  ١٣٤٣

     نورالدين محمود حمدى احمد محمد  مستجد  ١٣٤٤

 

 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٣ - ٢٠١٢الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:١٦ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 عبدالرحمن مصبح طه احمد حسين  باق  ١٣٤٥

 -الدين وقضايا العصر  

 -( ١رياضيات تطبيقية )

 (٢حسبان ) -جبر خطى 

 -تكنولوجيا التعليم  -سيكولوجية التعلم  -  (]أولى[١حسبان ) 

 -دراما ومسرح  -وفنية مهارات يدوية  -تاريخ الرياضيات 

تدريس  -( ٢رياضيات تطبيقية ) -هندسة تحليلية فى الفراغ 

 (٢مصغر )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-العلمي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:١٧ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابراهيم عبدالمقصود ابراهيم ابراهيم  مستجد  ٩٧١

     محمود عبد العزيز برهام ابراهيم مراد  مستجد  ٩٧٢

     احالم ابراهيم عبده محمد  مستجد  ٩٧٣

  أدب أطفال]أولى[    احمد اسامه رشدى مرشود زرزوره  مستجد  ٩٧٤

    الدين والحياة]أولى[ -  المعلم ومهنة التعليم]أولى[  احمد جمال عبدالرحمن الطنطاوى محمد  مستجد  ٩٧٥

     المرسى البسطويسى حجراحمد خيرى   مستجد  ٩٧٦

     احمد سمير ثروت عبد الرازق المتولى  مستجد  ٩٧٧

    لغة عربية وخط]أولى[  احمد محمد مصطفى كمال محمد  مستجد  ٩٧٨

  أدب أطفال]أولى[   المعلم ومهنة التعليم]أولى[  اسراء ابراهيم ابراهيم ابراهيم الفار  مستجد  ٩٧٩

     ابراهيم احمد ابراهيم الجوادىاسراء   مستجد  ٩٨٠

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  اسراء السيد ابو المعاطى ابو المعاطى شومان  مستجد  ٩٨١

     اسراء السيد عبد الحميد احمد  مستجد  ٩٨٢

     اسراء جمال احمد رشدى احمد طلخان  مستجد  ٩٨٣

     اسراء حمدى مصطفى بدوى الخواجة  مستجد  ٩٨٤

     اسراء رزق احمد الحسينى  مستجد  ٩٨٥

  أدب أطفال]أولى[   المعلم ومهنة التعليم]أولى[  اسراء رضا محمد حامد الطناحي  مستجد  ٩٨٦

     اسراء شعبان محمد على محمد  مستجد  ٩٨٧

     اسراء على سالمه محمود طه  مستجد  ٩٨٨

  أدب أطفال]أولى[    العنين البازاسراء محمد السيد ابو   مستجد  ٩٨٩

     اسراء محمود رمضان عبد الحميد سيد احمد  مستجد  ٩٩٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-العلمي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:١٧ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس
مقرارت فصل 

 ثاني

     اسالم السيد نعمان عبدالفتاح عاصي  مستجد  ٩٩١

     اهلل احمد النجار اسماء احمد عبد  مستجد  ٩٩٢

     اسماء اسامه ابوالعال احمد عبد العال  مستجد  ٩٩٣

     اسماء االمام جاد طه الديسطى  مستجد  ٩٩٤

     اسماء السعيد مصطفى حسن فارس  مستجد  ٩٩٥

     اسماء السيد ابراهيم السيد احمد  مستجد  ٩٩٦

     اسماء حسن احمد عبده المخزنجى  مستجد  ٩٩٧

     اسماء طارق السيد مختار الشوه  مستجد  ٩٩٨

     اسماء عادل محمد يوسف راشد  مستجد  ٩٩٩

     اسماء عبد الحميد محمد حمزه عبد الحميد  مستجد  ١٠٠٠

     اسماء محمد جابر محمود غنيم  مستجد  ١٠٠١

     اسماء محمد سليمان عبده ابراهيم  مستجد  ١٠٠٢

     اسمهان فتحى مسعد عبد الجواد محمد  مستجد  ١٠٠٣

     اشرقت حسين طلبه سليمان  مستجد  ١٠٠٤

     االء السيد ابو المعاطى ابو المعاطى حسن ركة  مستجد  ١٠٠٥

     االء ايمن الحسينى المتولى الحسيني  مستجد  ١٠٠٦

     االء ثروت عطا اهلل عوض  مستجد  ١٠٠٧

   محمد زهراناالء رزق   مستجد  ١٠٠٨
أدب  

  أطفال]أولى[

     االء عبد العزيز عماد الدين داود سليمان  مستجد  ١٠٠٩

 السيد نعيم على ابراهيم الشارود  مستجد  ١٠١٠
تاريخ مصر المعاصر  -  المعلم ومهنة التعليم]أولى[ 

  وجغرافيتها]أولى[
  

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 المقررات على الطالبكشف توزيع 
 العلوم-العلمي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٨:١٧ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني فصل اولمقرارات  االسم حالة القيد رقم الجلوس

  أدب أطفال]أولى[    الشيماء عبد الغنى زيدان محمد صالح  مستجد  ١٠١١

     الشيماء مجدى عبد الظاهر السيد حسن  مستجد  ١٠١٢

     امانى عبد الحكيم كامل عبد الفتاح حافظ  مستجد  ١٠١٣

     امانى على احمد يسن  مستجد  ١٠١٤

     محمد مصطفى محمد رزيق امانى  مستجد  ١٠١٥

     امانى ناصف سامى على حافظ  مستجد  ١٠١٦

   امل حسين حلمى احمد حسانين  مستجد  ١٠١٧
بيولوجيا  -  هندسة تحليلية فى المستوى]أولى[ 

  عامة]أولى[

     امل عصام مسعد عثمان  مستجد  ١٠١٨

 امل محمد محمد محمد البسيونى  مستجد  ١٠١٩
ومهنة المعلم  

  التعليم]أولى[
  

     امنيه ابو العمايم القناوى ابوالعمايم  مستجد  ١٠٢٠

     امنيه اسامه محمد فتحى حسبو جميل  مستجد  ١٠٢١

     امنيه حماده حسن الزينى ابوالعنين  مستجد  ١٠٢٢

     امنيه عبد القادر محمد عبد القادر  مستجد  ١٠٢٣

  أدب أطفال]أولى[    محمد يوسفامنيه يوسف   مستجد  ١٠٢٤

     اميره حمدينو عطيه محمد عطية  مستجد  ١٠٢٥

  أدب أطفال]أولى[   جبر]أولى[  اميره محمد احمد كمال عبد السميع خليل  مستجد  ١٠٢٦

     اميره محمد صالح محمد  مستجد  ١٠٢٧

  أطفال]أولى[أدب     اميره محمد عبد المعطى عثمان حلبي  مستجد  ١٠٢٨

     اميره محمود احمد العدل على  مستجد  ١٠٢٩

     اميمه سامح لطفى احمد غطاس  مستجد  ١٠٣٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-العلمي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٨:١٧ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايرينى شنوده سيف رسن عبد المالك  مستجد  ١٠٣١

     عبد المنعم احمد احمد يوسفايمان احمد   مستجد  ١٠٣٢

     ايمان السيد المتولى ابو المعاطى  مستجد  ١٠٣٣

     ايمان السيد صالح ابراهيم سليمان العدوى  مستجد  ١٠٣٤

     ايمان السيد محمد محمود الدومانى  مستجد  ١٠٣٥

     ايمان السيد مسعد جاد شحاته  مستجد  ١٠٣٦

     الشبراوى مصطفى حافظايمان   مستجد  ١٠٣٧

     ايمان العدل محمد العدل محجوب  مستجد  ١٠٣٨

  أدب أطفال]أولى[    ايمان بكر سند سند ابو العنين  مستجد  ١٠٣٩

     ايمان رمضان السقا محمد برهام  مستجد  ١٠٤٠

  أدب أطفال]أولى[    ايمان صابر على البسطويسى على  مستجد  ١٠٤١

  أدب أطفال]أولى[    ايمان طارق مصطفى الحسانين  مستجد  ١٠٤٢

     ايمان عبد الحميد الشربينى عبد الحميد الشربينى  مستجد  ١٠٤٣

     ايمان عزيز محمد محمد حجازي  مستجد  ١٠٤٤

  أدب أطفال]أولى[    ايمان عوض محمود عبد العاطى  مستجد  ١٠٤٥

     احمدايمان مجدى محمد المتولى   مستجد  ١٠٤٦

     ايمان محمد السعيد توفيق افندى محمد  مستجد  ١٠٤٧

     ايمان محمد المتولى ابراهيم عوض  مستجد  ١٠٤٨

     ايمان محمد سالم سعيد سالم  مستجد  ١٠٤٩

     ايمان محمد محمد انيس احمد  مستجد  ١٠٥٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 المقررات على الطالبكشف توزيع 
 العلوم-العلمي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٨:١٧ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني فصل اولمقرارات  االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايمان محمد نبيه على العشماوى  مستجد  ١٠٥١

     ايمان مصطفى حسن عبد الرحمن هيبه  مستجد  ١٠٥٢

  أدب أطفال]أولى[    ايمان مصطفى محفوظ السيد البيومى  مستجد  ١٠٥٣

     ايمن منصور منصور منصور االمام  مستجد  ١٠٥٤

     ابراهيم على سليمانايه   مستجد  ١٠٥٥

     ايه احمد السيد مصطفى محمد بدوى  مستجد  ١٠٥٦

     ايه احمد حموده حموده عطا  مستجد  ١٠٥٧

  أدب أطفال]أولى[    ايه احمد عبد المجيد المرسى  مستجد  ١٠٥٨

     ايه الدسوقى على طلخان  مستجد  ١٠٥٩

  أدب أطفال]أولى[    حمودهايه السيد محمد الشربينى   مستجد  ١٠٦٠

     ايه العدروس العدروس عثمان الجوادى  مستجد  ١٠٦١

     ايه حمدى السيد حسن  مستجد  ١٠٦٢

    تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها]أولى[  ايه حمدينو محمد مقبل  مستجد  ١٠٦٣

  أطفال]أولى[أدب    الدين والحياة]أولى[  ايه خليل عبد الرازق محمد  مستجد  ١٠٦٤

     ايه عبد الفتاح السيد عوض سليمان  مستجد  ١٠٦٥

     ايه فاضل حسنين محمد غزاله  مستجد  ١٠٦٦

     ايه محسن محمود محمد سيد احمد  مستجد  ١٠٦٧

     ايه محمد ابراهيم محمد الصفطاوى  مستجد  ١٠٦٨

     ايه محمد اسماعيل عبد الفتاح مسلم  مستجد  ١٠٦٩

     ايه محمد على مجاهد على  مستجد  ١٠٧٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-العلمي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٨:١٧ ٢٠١٩/١٢/١٤ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايه محمد فتحى ابراهيم  مستجد  ١٠٧١

  أدب أطفال]أولى[    ايه محمد محمد على البيه  مستجد  ١٠٧٢

     بدران ايهاب اشرف شاكر عبد العاطى  مستجد  ١٠٧٣

     بسمه السيد عبد الحميد محمد الباز  مستجد  ١٠٧٤

     بسمه حموده فتحى عبد الكريم  مستجد  ١٠٧٥

  أدب أطفال]أولى[    بسمه لطفى نصر امام  مستجد  ١٠٧٦

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  بسنت الحسين محمد ابراهيم غنايم  مستجد  ١٠٧٧

     السيد احمد محمد عبد السالمتسنيم   مستجد  ١٠٧٨

     جميله محمد محمد محمد  مستجد  ١٠٧٩

     جهاد احمد حامد عطيه  مستجد  ١٠٨٠

     جهاد عبد السميع عبد السميع عبد العليم المهدى  مستجد  ١٠٨١

  أدب أطفال]أولى[    حبيبه غريب السيد الحوت  مستجد  ١٠٨٢

     على حسناء على احمد  مستجد  ١٠٨٣

     حنان عبد الاله عبد الرحمن عبد المعطى  مستجد  ١٠٨٤

     حنان محمد محمود محمود شهاب  مستجد  ١٠٨٥

  أدب أطفال]أولى[    حنان محمود عبد العزيز احمد المنسى  مستجد  ١٠٨٦

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  خالد عبدالخالق محمود يوسف الباز  مستجد  ١٠٨٧

     خالد محمد احمد محمد سويلم  مستجد  ١٠٨٨

  بيولوجيا عامة]أولى[ -  أدب أطفال]أولى[    خديجه احمد محمد احمد زينه  مستجد  ١٠٨٩

     خلود حسنى ابراهيم مصطفى الوالى  مستجد  ١٠٩٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-العلمي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -طالب الفرقة ثانية المتحان 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ٠٨:١٧ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     خلود على ابراهيم خميس  مستجد  ١٠٩١

  أدب أطفال]أولى[    خلود مجدى محمد عطيه العزب  مستجد  ١٠٩٢

  أدب أطفال]أولى[    داليا محسن حسين عبد السالم  مستجد  ١٠٩٣

     دعاء محمد ابراهيم منصور الحبشى  مستجد  ١٠٩٤

     دنيا السيد انور على احمد  مستجد  ١٠٩٥

  أدب أطفال]أولى[    دنيا لبيب عابدين الغمرى الفضه  مستجد  ١٠٩٦

     دنيا مجدى عبد السميع عبد العال  مستجد  ١٠٩٧

     دنيا محمد محمد السيد صالح  مستجد  ١٠٩٨

     دينا اشرف محمد عبد الحميد المتولى  مستجد  ١٠٩٩

     دينا عبد الهادى احمد عبد الهادى حليمه  مستجد  ١١٠٠

    لغة عربية وخط]أولى[ -  المعلم ومهنة التعليم]أولى[  دينا محمد احمد السيد على  مستجد  ١١٠١

     رانيا احمد احمد فؤاد عبد العزيز  مستجد  ١١٠٢

     رانيا حسام الدين على عبيد  مستجد  ١١٠٣

  أطفال]أولى[أدب    الدين والحياة]أولى[  رانيا رضا سامى السعيد  مستجد  ١١٠٤

     رانيا عبد الستار المحمدى جاد  مستجد  ١١٠٥

     رانيا محمود على حسن عبد العال  مستجد  ١١٠٦

     رانيا محمود محمد عوض رزق  مستجد  ١١٠٧

  أدب أطفال]أولى[    رحاب ايمن على محمود محمد  مستجد  ١١٠٨

  أدب أطفال]أولى[    االلفيرحمه محمود عبد الحكيم السيد   مستجد  ١١٠٩

     رشا السيد احمد المتولى ابو العنين  مستجد  ١١١٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-العلمي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

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

 (٨ ) 

 ص ٠٨:١٧ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     رضوا رمضان عبد الرحمن محمد العباس  مستجد  ١١١١

     رفيده احمد محمد حسانين القاضى  مستجد  ١١١٢

     رفيده احمد محمد على ابو المجد  مستجد  ١١١٣

     رفيده حمدى عبداهلل شعيب  مستجد  ١١١٤

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  رنا ابراهيم ابو السعود العجمى  مستجد  ١١١٥

  أدب أطفال]أولى[    رنا السيد محمد رشاد هتيمى  مستجد  ١١١٦

     فريد العرابىرندا احمد العرابى   مستجد  ١١١٧

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  رواء احمد محمد حسانين القاضى  مستجد  ١١١٨

     روان اشرف جمعه محمود احمد البنا  مستجد  ١١١٩

     روان محمد ثروت سعد  مستجد  ١١٢٠

     روضه ربيع رزق مصطفى السبكى  مستجد  ١١٢١

     ابراهيم يوسف فياضروميساء عصام الدين   مستجد  ١١٢٢

     ريحاب خالد عثمان عبد الشكور  مستجد  ١١٢٣

     ريم عادل محمد الدسوقى زايد  مستجد  ١١٢٤

     ريهام احمد محمد مجاهد امين  مستجد  ١١٢٥

     ريهام عبد الناصر المتولى عبد النبى الطباخ  مستجد  ١١٢٦

     السيدزينب جمال جمعه محمد   مستجد  ١١٢٧

    جبر]أولى[ -  المعلم ومهنة التعليم]أولى[  زينب جميل يونس العراقى محمد  مستجد  ١١٢٨

  أدب أطفال]أولى[    زينب شريف حسن كامل  مستجد  ١١٢٩

     زينب عبد الخالق عبد الخالق على  مستجد  ١١٣٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 المقررات على الطالبكشف توزيع 
 العلوم-العلمي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٩ ) 

 ص ٠٨:١٧ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني فصل اولمقرارات  االسم حالة القيد رقم الجلوس

     زينب على احمد محمد  مستجد  ١١٣١

     ساره اشرف عبد اهلل محمد  مستجد  ١١٣٢

  أدب أطفال]أولى[    ساره محمود محمد زهران  مستجد  ١١٣٣

     سحر فادى ابراهيم محمود  مستجد  ١١٣٤

     سلمى ابراهيم يوسف يوسف على البنهاوى  مستجد  ١١٣٥

     سلمى ايهاب السيد البدوى عبداهلل ابراهيم هجرس  مستجد  ١١٣٦

  أدب أطفال]أولى[    سلمى ايهاب جمال عبد الستار سامى  مستجد  ١١٣٧

  أدب أطفال]أولى[    سلمى حمدى طه محمد  مستجد  ١١٣٨

     سلمى شومان محمد عبد الحميد شومان  مستجد  ١١٣٩

     عبد الرحيم حامد محمدسلمى نجيب   مستجد  ١١٤٠

     سلوى جمعه على السعيد نافع  مستجد  ١١٤١

     سلوى سلطان عبد الفتاح محمد سلطان  مستجد  ١١٤٢

  أدب أطفال]أولى[    سماح السيد زيدان العدل عمر  مستجد  ١١٤٣

     سماح على على على محمد حرز  مستجد  ١١٤٤

     عبد السالم عبد الرحمنسماح محمد السعيد   مستجد  ١١٤٥

     سمر عبد الرحمن عمر عبد الرحمن رضوان  مستجد  ١١٤٦

     سهام مجدى السيد عبد الحميد  مستجد  ١١٤٧

   شروق اشرف ماهر عبدالرحمن ابراهيم  مستجد  ١١٤٨

هندسة تحليلية فى  

علم نفس  -  المستوى]أولى[

  النمو]أولى[

 عبد اللطيف بندارىشروق السيد   مستجد  ١١٤٩
تاريخ  -  المعلم ومهنة التعليم]أولى[ 

  مصر المعاصر وجغرافيتها]أولى[
  

     شروق جمال عبد الرازق محمد جنديه  مستجد  ١١٥٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-العلمي-)الحلقة األولى(التعليم األساسي  -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٠ ) 

 ص ٠٨:١٧ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مسعد ابو الخيرشروق محمد محمود ابراهيم   مستجد  ١١٥١

     شيرين احمد على احمد الصياد  مستجد  ١١٥٢

  أدب أطفال]أولى[    شيماء ابراهيم محمد ابراهيم يونس  مستجد  ١١٥٣

     شيماء احمد احمد حسن زعبل  مستجد  ١١٥٤

  أدب أطفال]أولى[    شيماء اسعد عوض محمد زهرى  مستجد  ١١٥٥

     الحربى محمد محمود موسىشيماء   مستجد  ١١٥٦

     شيماء العزازى ابراهيم عبد الجواد  مستجد  ١١٥٧

     شيماء حسنى اصيل الغريب الطنطاوى الغندور  مستجد  ١١٥٨

     شيماء رجب رزق ابراهيم يونس  مستجد  ١١٥٩

     شيماء رسالن محمود محمد رسالن  مستجد  ١١٦٠

  أدب أطفال]أولى[    شطا شيماء سعد فريد  مستجد  ١١٦١

  أدب أطفال]أولى[    شيماء عبد الحميد ابراهيم يوسف الخشب  مستجد  ١١٦٢

     شيماء فتح اهلل محمد مسعد السيد  مستجد  ١١٦٣

     شيماء يوسف يوسف على مطاوع  مستجد  ١١٦٤

     صفيه الباز السيد الباز  مستجد  ١١٦٥

     الفتاح محمد ضحى مصباح عبد  مستجد  ١١٦٦

  أدب أطفال]أولى[    عايده فؤاد محمود اسماعيل عيد  مستجد  ١١٦٧

  أدب أطفال]أولى[   المعلم ومهنة التعليم]أولى[  عبد اهلل الصديق محمد عبد الجليل  مستجد  ١١٦٨

  أدب أطفال]أولى[   المعلم ومهنة التعليم]أولى[  عبد اهلل جمال عبد اهلل عبد اهلل عجيز  مستجد  ١١٦٩

  أدب أطفال]أولى[   المعلم ومهنة التعليم]أولى[  عبد اهلل حجازى ابراهيم محمد رمضان الكفراوى  مستجد  ١١٧٠

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-العلمي-األولى(التعليم األساسي )الحلقة  -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١١ ) 

 ص ٠٨:١٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  عثمان محمد االحمدى عبدالعال  مستجد  ١١٧١

     عزه رمضان جمعه عيد غنيم  مستجد  ١١٧٢

  أدب أطفال]أولى[    عفاف هانى صبرى احمد نبيه  مستجد  ١١٧٣

     على محمد محمود مصطفى عبد الرحمن  مستجد  ١١٧٤

     عمر صبرى على السيد يوسف  مستجد  ١١٧٥

  أدب أطفال]أولى[   المعلم ومهنة التعليم]أولى[  العزيز الحديدىعمرو احمد عبد   مستجد  ١١٧٦

  أدب أطفال]أولى[   المعلم ومهنة التعليم]أولى[  غاده السيد مقبل المتولى مقبل  مستجد  ١١٧٧

     غاده عطيه عثمان عطيه عثمان  مستجد  ١١٧٨

     غاده وائل ابوالوفا احمد ناعوس  مستجد  ١١٧٩

     فاطمه الزهراء احمد احمد فتح اهلل شاهين  مستجد  ١١٨٠

     فاطمه حراز السيد احمد حراز  مستجد  ١١٨١

     فاطمه رياض سليمان سعد سليمان  مستجد  ١١٨٢

  أدب أطفال]أولى[   المعلم ومهنة التعليم]أولى[  فاطمه عماد مسعد سيف الدين الشهاوى  مستجد  ١١٨٣

  (]أولى[١كيمياء عامة )    فاطمه محمد انور شطا حتاتة  مستجد  ١١٨٤

     فاطمه ممدوح عوض المتولى الديب  مستجد  ١١٨٥

     فاطمه ياسر شعبان زكى  مستجد  ١١٨٦

     فرحه محمود سعد محمود على شحاته  مستجد  ١١٨٧

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  فيبى شفيق عبده شفيق  مستجد  ١١٨٨

     قمر متولى متولى حسن متولى  مستجد  ١١٨٩

  أدب أطفال]أولى[    الميس عطيه السيد محمد البطل  مستجد  ١١٩٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-العلمي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعي للعام
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٢ ) 

 ص ٠٨:١٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     لمياء احمد جاد المتولى الشربينى  مستجد  ١١٩١

     الخير عبد الرحيم السيد ابو الخيرليلى ابو   مستجد  ١١٩٢

     لينا فاروق حسنى الدسوقى الخميسي  مستجد  ١١٩٣

     ماجده محمد عبده حامد  مستجد  ١١٩٤

  أدب أطفال]أولى[    محسن مختار محمود محمد سيداحمد  مستجد  ١١٩٥

 محمد ابراهيم احمد جاد صبح  مستجد  ١١٩٦
المعلم ومهنة  

  التعليم]أولى[
  

   محمد احمد ابوالقمصان احمد فوده  مستجد  ١١٩٧
أدب  -  هندسة تحليلية فى المستوى]أولى[ 

  أطفال]أولى[

  أدب أطفال]أولى[    محمد خالد محمد عبد المجيد بدر  مستجد  ١١٩٨

 محمد عادل عبده عبده الشهاوى  مستجد  ١١٩٩
المعلم ومهنة  

  التعليم]أولى[
  

     محمد عرفات جوده الدسوقى غبور  مستجد  ١٢٠٠

     محمد مسعد عبد اهلل عبد اهلل سعيد  مستجد  ١٢٠١

 محمد مصطفى محمود عبدالمعطى  مستجد  ١٢٠٢
المعلم ومهنة  

  التعليم]أولى[
  أدب أطفال]أولى[ 

  أدب أطفال]أولى[    محمد نسيم زاهر المهدى عطا اهلل  مستجد  ١٢٠٣

     محمد هشام بدير محمد  مستجد  ١٢٠٤

     محمود ابراهيم عبد المنعم محمد فوده  مستجد  ١٢٠٥

  حسبان]أولى[   جيولوجيا عامة]أولى[  محمود مصطفى محمد ابوريه  مستجد  ١٢٠٦

  أدب أطفال]أولى[    مروه اشرف محمد محمد سيد احمد  مستجد  ١٢٠٧

  أدب أطفال]أولى[    االمام النشاوىمروه خالد لطفى محمد   مستجد  ١٢٠٨

     مروه عبدالفتاح ابراهيم مصطفي  مستجد  ١٢٠٩

     مروه محمد محمود العشرى  مستجد  ١٢١٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-العلمي-األولى(التعليم األساسي )الحلقة  -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٣ ) 

 ص ٠٨:١٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس
مقرارت فصل 

 ثاني

     مروه محمود عبداللطيف فرج  مستجد  ١٢١١

     مريم ابو المعاطى محمد الغريب حسن  مستجد  ١٢١٢

     مريم احمد عبد اللطيف السيد سليم  مستجد  ١٢١٣

     مريم السعيد احمد الدمرداش  مستجد  ١٢١٤

     مريم حمدى ابراهيم محمد العجمى  مستجد  ١٢١٥

     مريم طارق محمد محمد ابراهيم الفرارجى  مستجد  ١٢١٦

  الدين والحياة]أولى[  مريم عبد اللطيف عبد اهلل المتولى  مستجد  ١٢١٧
أدب  

  أطفال]أولى[

     مريم عبد المنعم درويش عبد المنعم زغلول  مستجد  ١٢١٨

     مريم محمد عبد اهلل السيد مرق  مستجد  ١٢١٩

     مريم محمد كمال عبد اللطيف ظهر  مستجد  ١٢٢٠

     كحيلمريم هانى رجب   مستجد  ١٢٢١

     مريم ياسر عبد الملك محمد  مستجد  ١٢٢٢

   مصطفى عبده حسين السيد حسنى  مستجد  ١٢٢٣
أدب  

  أطفال]أولى[

     منار احمد احمد ابراهيم ابراهيم  مستجد  ١٢٢٤

     منار رضا زكريا على يحى  مستجد  ١٢٢٥

     منار على المتولى المتولى على ورده  مستجد  ١٢٢٦

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  منار على محمد على  مستجد  ١٢٢٧

     منار مجدى السعيد الفطايري  مستجد  ١٢٢٨

 منار محمد عبد الرازق الرفاعى  مستجد  ١٢٢٩
تاريخ مصر المعاصر  -  المعلم ومهنة التعليم]أولى[ 

  وجغرافيتها]أولى[
  

   اهللمنال فكرى محمد على عبد   مستجد  ١٢٣٠
أدب  

  أطفال]أولى[

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-العلمي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٤ ) 

 ص ٠٨:١٨ ٢٠١٩/١٢/١٤شئون الطالب بتاريخ  نظام ابن الهيثم إلدارة

 مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس
مقرارت فصل 

 ثاني

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  منال نجاح سمير مصطفى عبد الخالق  مستجد  ١٢٣١

   منه اهلل عبدالمقصود طلبه عبده السيد  مستجد  ١٢٣٢
أدب  

  أطفال]أولى[

     منه عاطف محمد السعيد يوسف  مستجد  ١٢٣٣

     منى احمد عبدالعال احمد بركات  مستجد  ١٢٣٤

     منى مصطفى عبده حسن متولى  مستجد  ١٢٣٥

     مى احمد كمال احمد محمد  مستجد  ١٢٣٦

   مى السيد حامد ابراهيم  مستجد  ١٢٣٧
أدب  

  أطفال]أولى[

     عطيه المرسى مى عاطف عبد الغنى  مستجد  ١٢٣٨

     مى على محمد علي  مستجد  ١٢٣٩

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  مى محمد على ايوب  مستجد  ١٢٤٠

     مياده محمد فتحى عبد الرحيم قزامل  مستجد  ١٢٤١

  الدين والحياة]أولى[  ناديه رضا ابراهيم ابراهيم غازى  مستجد  ١٢٤٢
أدب  

  أطفال]أولى[

     ناديه عبد السالم محمد السيد محمد  مستجد  ١٢٤٣

     ناهد عادل بدوى محمد المسارع  مستجد  ١٢٤٤

     ناهد عبد الفتاح السيد احمد عبد العال  مستجد  ١٢٤٥

     ناهد محمد عبد المولى محمد عمر  مستجد  ١٢٤٦

     نبيله عماد طاهر محمود  مستجد  ١٢٤٧

 عوف عبد الرحمن عوف ابراهيمنبيله   مستجد  ١٢٤٨
تاريخ مصر المعاصر  -  المعلم ومهنة التعليم]أولى[ 

  وجغرافيتها]أولى[
  

     نجاه كامل نظمى جمعه شلبى مسعد  مستجد  ١٢٤٩

     نجالء عمر على داود ابراهيم  مستجد  ١٢٥٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 الطالبكشف توزيع المقررات على 
 العلوم-العلمي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٥ ) 

 ص ٠٨:١٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     نجالء محمد محمد صالح  مستجد  ١٢٥١

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  نجوى ناصر السيد غازى  مستجد  ١٢٥٢

     ندا احمد محمد احمد يوسف  مستجد  ١٢٥٣

     ندا حاتم محمد المهدى فوده  مستجد  ١٢٥٤

    ومهنة التعليم]أولى[المعلم   ندا حسن حمدى احمد حمدان  مستجد  ١٢٥٥

     ندا مجدى الشحات عبده على  مستجد  ١٢٥٦

  أدب أطفال]أولى[    ندا محمد محمود المرسى الجعلى  مستجد  ١٢٥٧

    جبر]أولى[  ندا محمود محمود عبد المقصود الشريفة  مستجد  ١٢٥٨

     ندى اشرف عبد الخالق السعيد سالم  مستجد  ١٢٥٩

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  ندى السيد محمود عيسوى محمد  مستجد  ١٢٦٠

  أدب أطفال]أولى[    ندى صبحى صالح على بدوى  مستجد  ١٢٦١

     ندى على البدوى الشامى  مستجد  ١٢٦٢

  أدب أطفال]أولى[    ندى محمد الصديق محمد الحميدى  مستجد  ١٢٦٣

  أدب أطفال]أولى[    ربهندى محمد سامى رجب عبد   مستجد  ١٢٦٤

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  نرمين احمد على على ابو حسين  مستجد  ١٢٦٥

     نسرين مجاهد الشربينى الشربينى سرحان  مستجد  ١٢٦٦

    الدين والحياة]أولى[  نسرين محمد عبد الهادى محمد حماد  مستجد  ١٢٦٧

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  نعناعه رجب محمود حسن  مستجد  ١٢٦٨

     نورا اشرف فوزى عبد العزيز  مستجد  ١٢٦٩

  أدب أطفال]أولى[    نورا رفيق ابوالعز حسن الدغيدى  مستجد  ١٢٧٠

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-العلمي-)الحلقة األولى(التعليم األساسي  -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٦ ) 

 ص ٠٨:١٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     عبد القادر خاطرنورا عبد القادر محمد فتحى   مستجد  ١٢٧١

     نورا على عبد الحميد عبد الحميد الباز  مستجد  ١٢٧٢

  أدب أطفال]أولى[    نوران محمود ابراهيم عبده عبد المقصود  مستجد  ١٢٧٣

     نوران محمود عبد العظيم عوض مصطفى  مستجد  ١٢٧٤

     نورهان رضا شعبان رزق على زيدان  مستجد  ١٢٧٥

     نورهان شحته عبد اهلل محمد محمد  مستجد  ١٢٧٦

     نورهان صبرى السعيد يوسف عبد العاطي  مستجد  ١٢٧٧

     نورهان طارق عبدالعليم السعيد  مستجد  ١٢٧٨

     نورهان عبد الفتاح عبد العزيز عبد الفتاح حسن  مستجد  ١٢٧٩

  أدب أطفال]أولى[    نورهان عبد اهلل فؤاد سيد عبد اهلل  مستجد  ١٢٨٠

     نورهان محمد سالم اسماعيل سالم  مستجد  ١٢٨١

     نورهان ياسر احمد على عمر  مستجد  ١٢٨٢

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  نيره عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ سليمان  مستجد  ١٢٨٣

     نيره عبد الرحيم احمد يوسف الهوبرى  مستجد  ١٢٨٤

  أدب أطفال]أولى[    نيره عمر عبد الرافع محمد ابراهيم  مستجد  ١٢٨٥

     هاجر السعيد اسماعيل ابو العطا الجزار  مستجد  ١٢٨٦

     هاجر جمعه السيد عبد العزيز محمد  مستجد  ١٢٨٧

  أدب أطفال]أولى[    هاجر حامد محمود محمد المناوي  مستجد  ١٢٨٨

     صبرى عبد العزيزهاجر محمد   مستجد  ١٢٨٩

     هاجر محمد مجاهد منصورالشربينى  مستجد  ١٢٩٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-العلمي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨ الئحة

 (١٧ ) 

 ص ٠٨:١٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  أدب أطفال]أولى[    هاله بدير احمد عبد الرازق  مستجد  ١٢٩١

     هاله محمد كمال محمد عمر سليمان  مستجد  ١٢٩٢

    تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها]أولى[  هايدى جاد مصباح مصطفى عوف  مستجد  ١٢٩٣

  أدب أطفال]أولى[    هبه اهلل هشام حسن حسن الشيخ  مستجد  ١٢٩٤

     هبه عماد محمد السيد مرسى  مستجد  ١٢٩٥

  أطفال]أولى[أدب    الدين والحياة]أولى[  هبه محمود عثمان ابوالعينين  مستجد  ١٢٩٦

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  هدى مصطفى العدوى ابو شلباية  مستجد  ١٢٩٧

     هدى مصطفى عبد المقصود بيومى ابراهيم  مستجد  ١٢٩٨

  أدب أطفال]أولى[    هدير سمير السيد عبد اهلل البيومى  مستجد  ١٢٩٩

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  عجوههدير محمد عبد الهادى محمد السيد   مستجد  ١٣٠٠

     هدير محمود عبد الغنى احمد عبد الرحمن  مستجد  ١٣٠١

  أدب أطفال]أولى[    هدير مصطفى زكى مصطفى المرشدى  مستجد  ١٣٠٢

     همس السيد محمد محمود عبد اللطيف  مستجد  ١٣٠٣

    (]أولى[١) علوم بيئية  هناء هارون هارون على البنا  مستجد  ١٣٠٤

     هند اشرف حسن محمد غيث  مستجد  ١٣٠٥

     هند رمضان حسنى حسن المتولي  مستجد  ١٣٠٦

     هند محمود حسن محمود القرعة  مستجد  ١٣٠٧

     هيام ايهاب عبد الرحمن العاجز  مستجد  ١٣٠٨

    مصر المعاصر وجغرافيتها]أولى[تاريخ  -  جبر]أولى[  وئام مجدى اسماعيل حسن ابوجندى  مستجد  ١٣٠٩

     ورده على رجب احمد حسن  مستجد  ١٣١٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-العلمي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٨ ) 

 ص ٠٨:١٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     وسماء محمد السيد البدوى جابر  مستجد  ١٣١١

  أطفال]أولى[أدب     وفاء ابو بكر ابوبكر محمد البلجيهي  مستجد  ١٣١٢

     وفاء شعبان عبد الستار احمد العزب  مستجد  ١٣١٣

     وفاء وحيد محمد محمد جمعه  مستجد  ١٣١٤

     والء الدسوقى المتولى الدسوقى ورده  مستجد  ١٣١٥

     يارا احمد السيد ابراهيم جابر  مستجد  ١٣١٦

     عنانياسمين احمد عبد الخبير عبد الحليم   مستجد  ١٣١٧

     ياسمين السيد ابراهيم عثمان طه  مستجد  ١٣١٨

     ياسمين الهادى المحمدى دياب محمد دياب  مستجد  ١٣١٩

     ياسمين حسنى عبد الحى ابراهيم عجيزة  مستجد  ١٣٢٠

     ياسمين عبد المجيد محمد السيد بدران  مستجد  ١٣٢١

     المنزالوييمنى عوض اسماعيل عوض   مستجد  ١٣٢٢

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  يوسف توفيق محمد ابراهيم محمد  مستجد  ١٣٢٣

  أدب أطفال]أولى[    يوسف حماده السيد عبدالفتاح  مستجد  ١٣٢٤

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-العلمي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:١٨ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 احمد حافظ عجوهابتسام السيد   باق  ١٣٢٥

 -كيمياء عضوية  -مقرر تربوى اختيارى  

مورفولوجيا وتشرح نبات + نبات تقسيمى 

 مواد األرض + جيولوجيا اقتصادية -

 هندسة تحليلية فى الفراغ 

 اسراء احمد محمد شعبان رزق  باق  ١٣٢٦
 -كيمياء عضوية  -مقرر تربوى اختيارى  

 مورفولوجيا وتشرح نبات + نبات تقسيمى

هندسة تحليلية فى  -  بيولوجيا عامة]أولى[ 

 الفقاريات + حبليات -الفراغ 

 السيد فكرى السيد محمد ابوالعز  باق  ١٣٢٧
مورفولوجيا وتشرح  -كيمياء عضوية  

 نبات + نبات تقسيمى

بيولوجيا  -  (]أولى[١كيمياء عامة ) 

 -هندسة تحليلية فى الفراغ  -  عامة]أولى[

 + حبليات الفقاريات -حرارة 

 سمر حمدى محمد عبدالعاطى حسنين  باق  ١٣٢٨

 -كيمياء عضوية  -مقرر تربوى اختيارى  

مورفولوجيا وتشرح نبات + نبات تقسيمى 

 مواد األرض + جيولوجيا اقتصادية -

هندسة تحليلية فى  -  بيولوجيا عامة]أولى[ 

 الفقاريات + حبليات -حرارة  -الفراغ 

 السيد مهدى سهير مهدى  باق  ١٣٢٩
 -كيمياء عضوية  -اإلدارة المدرسية  

 مورفولوجيا وتشرح نبات + نبات تقسيمى

 -دراما ومسرح  -هندسة تحليلية فى الفراغ  

 بصريات -حرارة  -سيكولوجية التعلم 

 شاهر شاهر احمد الدسوقى النجار  باق  ١٣٣٠

مورفولوجيا وتشرح  -كيمياء عضوية  

مواد األرض +  -نبات + نبات تقسيمى 

 جيولوجيا اقتصادية

 -  هندسة تحليلية فى المستوى]أولى[ 

هندسة تحليلية فى  -  بيولوجيا عامة]أولى[

 الفقاريات + حبليات -حرارة  -الفراغ 

 محمود عوض محمود نبيه  باق  ١٣٣١

 -كيمياء عضوية  -مقرر تربوى اختيارى  

مورفولوجيا وتشرح نبات + نبات تقسيمى 

 ألرض + جيولوجيا اقتصاديةمواد ا -

بيولوجيا  -  بصريات هندسية]أولى[ 

 -هندسة تحليلية فى الفراغ  -  عامة]أولى[

 الفقاريات + حبليات

 محمود محمد وهبه السيد شرباصي  باق  ١٣٣٢

 -اإلدارة المدرسية  -( ١تدريس مصغر ) 

 -مقرر تربوى اختيارى  -( ٢علوم بيئية )

 -حركية  مهارات -مهارات موسيقية 

مورفولوجيا وتشرح  -كيمياء عضوية 

مواد األرض +  -نبات + نبات تقسيمى 

 جيولوجيا اقتصادية

تدريس مصغر  -  بصريات هندسية]أولى[ 

 حرارة -هندسة تحليلية فى الفراغ  -( ٢)

 مى على عبدالحميد حسن الدميرى  باق  ١٣٣٣

مورفولوجيا وتشرح  -كيمياء عضوية  

مواد األرض +  -تقسيمى نبات + نبات 

 جيولوجيا اقتصادية

هندسة تحليلية  -  بصريات هندسية]أولى[ 

 -حرارة  -سيكولوجية التعلم  -فى الفراغ 

 الفقاريات + حبليات

 ناديه مسعد محمود عبدالسالم محمد  باق  ١٣٣٤

 -اإلدارة المدرسية  -( ١تدريس مصغر ) 

 -مقرر تربوى اختيارى  -( ٢علوم بيئية )

 -مهارات حركية  -هارات موسيقية م

مورفولوجيا وتشرح  -كيمياء عضوية 

مواد األرض +  -نبات + نبات تقسيمى 

 جيولوجيا اقتصادية

هندسة تحليلية فى  -( ٢تدريس مصغر ) 

سيكولوجية التعلم  -دراما ومسرح  -الفراغ 

 -بصريات  -حرارة  -مهارات يدوية وفنية  -

 فقاريات + حبلياتال -( ١تكنولوجيا التعليم )

 ندى حسن عبدالغنى محمد النجار  باق  ١٣٣٥
مورفولوجيا وتشرح  -كيمياء عضوية  

 نبات + نبات تقسيمى

بيولوجيا  -  أدب أطفال]أولى[ 

 -هندسة تحليلية فى الفراغ  -  عامة]أولى[

 بصريات

 نهال شاكر محمد احمد غازى  ١من الخارج   ١٣٣٦

 -المدرسية  اإلدارة -( ١تدريس مصغر ) 

 -مقرر تربوى اختيارى  -( ٢علوم بيئية )

 -مهارات حركية  -مهارات موسيقية 

مورفولوجيا وتشرح  -كيمياء عضوية 

مواد األرض +  -نبات + نبات تقسيمى 

 جيولوجيا اقتصادية

 -( ٢تدريس مصغر ) -  حسبان]أولى[ 

 -دراما ومسرح  -هندسة تحليلية فى الفراغ 

 -مهارات يدوية وفنية  -سيكولوجية التعلم 

 -( ١تكنولوجيا التعليم ) -بصريات  -حرارة 

 الفقاريات + حبليات

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ١٠:٣٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابراهيم سمير على شحاتة  مستجد  ٦٧١

     ابراهيم محمد سيداحمد ابراهيم  مستجد  ٦٧٢

     فاضل محمود ابراهيمابراهيم محمد   مستجد  ٦٧٣

    سيكلوجية اللعب]أولى[ -  اللغة العربية]أولى[  ابراهيم محمود السيد ابراهيم السيد  مستجد  ٦٧٤

     احمد حمدى احمد احمد الناغية  مستجد  ٦٧٥

     اسراء احمد نزار وهبه  مستجد  ٦٧٦

     اسراء عبد ربه رجب عبدربه  مستجد  ٦٧٧

     اسماء احمد بكر محمد عبدالرازق  مستجد  ٦٧٨

     اسماء ايهاب نصر محمد السيد مجاهد  مستجد  ٦٧٩

     اسماء عبدالواحد مصطفى عبدالواحد  مستجد  ٦٨٠

  ت.ذ.االحتياجات الخاصة]أولى[    اسماء على حسن احمد دويب  مستجد  ٦٨١

     اسماء ناصر احمد حامد ابراهيم  مستجد  ٦٨٢

  ت.ذ.االحتياجات الخاصة]أولى[    اشرقت عيد عطيه الشربينى على المضافرى  مستجد  ٦٨٣

     االء احمد عبد السالم محمود المتولي  مستجد  ٦٨٤

     االء مصطفى رشدى ابو عوف حسونه  مستجد  ٦٨٥

     امل محمود عبد المهيمن السيد الفيشاوى  مستجد  ٦٨٦

     محمود على على امنيه ابراهيم  مستجد  ٦٨٧

     امنيه عماد السيد ابو العزم السيد  مستجد  ٦٨٨

     اميره احمد احمد محمد البسره  مستجد  ٦٨٩

  نحو و دراسات إسالمية]أولى[    اميره صالح توفيق السعيد عزام  مستجد  ٦٩٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 الطالبكشف توزيع المقررات على 
 اللغة العربية-التربية الخاصة -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ١٠:٣٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اميره عبد الرازق عبد الرازق عبد الفتاح  مستجد  ٦٩١

     اميره محمود عبد العزيز عبد العزيز الشافعى  مستجد  ٦٩٢

     ايمان محمد السعيد المتولى الباز ابراهيم  مستجد  ٦٩٣

     ايمان محمد محمود الشناوى  مستجد  ٦٩٤

     ايه السيد محمد العدل عبد اللـه  مستجد  ٦٩٥

     ايه بهاء ابراهيم احمد  مستجد  ٦٩٦

     ايه جمال اسماعيل احمد العجمى  مستجد  ٦٩٧

     ايه عبد الحليم عبد القادر الديسطى بازيد  مستجد  ٦٩٨

     ايه عبد المتعال على عبد العال ليله  مستجد  ٦٩٩

  نحو و دراسات إسالمية]أولى[   النفسية]أولى[م.العلوم التربية و   ايه فايز محمد مصطفى  مستجد  ٧٠٠

     ايه محمد عبد العظيم محمد  مستجد  ٧٠١

  نحو و دراسات إسالمية]أولى[    ايه محمود محمد سعد جعفر  مستجد  ٧٠٢

     بسمه عبده حسن حسن سيد احمد  مستجد  ٧٠٣

     بسنت عبد اهلل يوسف امام السيد  مستجد  ٧٠٤

     جهاد كمال ابراهيم عبد اهلل  مستجد  ٧٠٥

    سيكلوجية اللعب]أولى[ -  اللغة العربية]أولى[  حسام احمد حسن شوشة  مستجد  ٧٠٦

     حنين محمد عبد المنعم محمود الشيوى  مستجد  ٧٠٧

     خالد عبد الرحمن عبد الفتاح محمد مصطفى  مستجد  ٧٠٨

     خلود مجدى محمود حسن  مستجد  ٧٠٩

     دعاء محمد على عمر علي  مستجد  ٧١٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ١٠:٣٤ ٢٠١٩/١٢/١٤شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     دنيا فاروق توفيق مصطفى محمود  مستجد  ٧١١

     دنيا محمد طلبه طلبه الصى  مستجد  ٧١٢

     رحاب محمد عبدالجواد محمد شوشه  مستجد  ٧١٣

     السيد اسماعيل حراز رحمه قطب  مستجد  ٧١٤

     رضوى مصطفى محمد محمد همام  مستجد  ٧١٥

     روان اشرف ربيع محمود حجازى  مستجد  ٧١٦

   روفان احمد عبد السالم عبد الحليم  مستجد  ٧١٧
نحو و دراسات  

  إسالمية]أولى[

     ريم حاتم ابراهيم محمد ابراهيم خريبه  مستجد  ٧١٨

     ساره احمد السيد محمد احمد  مستجد  ٧١٩

 ساره الشربينى طاهر الشربينى المغازى  مستجد  ٧٢٠
م.العلوم التربية و  -  سيكلوجية اللعب]أولى[ 

  النفسية]أولى[
  

    خطوط عربية و إمالء]أولى[  ساره حامد محمود ابراهيم نور  مستجد  ٧٢١

    م.العلوم التربية و النفسية]أولى[  سامر ابراهيم الدسوقى حموده  مستجد  ٧٢٢

     سماح احمد عبده عبده  مستجد  ٧٢٣

     سمر اسامه فتحى محمد عبد الرازق  مستجد  ٧٢٤

     سمر مسعد احمد منصور  مستجد  ٧٢٥

     سهام فرحات حافظ الحنفى محمد السقا  مستجد  ٧٢٦

     شيماء عماد السيد عبد اللطيف  مستجد  ٧٢٧

 عادل محمد خليفه على  مستجد  ٧٢٨
م.العلوم التربية و  -  سيكلوجية اللعب]أولى[ 

  النفسية]أولى[
  

 عبد الرحمن محمد محمد سليمان تعلب  مستجد  ٧٢٩
االضطرابات  -  م.العلوم التربية و النفسية]أولى[ 

  السلوكية]أولى[
  

     عبدالحميد حسن محمد حسن جبر  مستجد  ٧٣٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ١٠:٣٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد الجلوسرقم 

  علم نفس نمو]أولى[    عبير عمر على احمد عوض  مستجد  ٧٣١

  علم نفس نمو]أولى[    عال عبد الناصر طه رضوان الشبينى  مستجد  ٧٣٢

     فاتن محمد عبد الفتاح احمد اسماعيل  مستجد  ٧٣٣

     عمر عبد العزيز قرمدفاطمه احمد   مستجد  ٧٣٤

     فاطمه محمد قاسم صالح  مستجد  ٧٣٥

    م.التربية الخاصة]أولى[  محمد احمد الشربينى عبد العزيز البحار  مستجد  ٧٣٦

     محمد اشرف حمدان عبد اللطيف المهدي  مستجد  ٧٣٧

     محمود فتحى السيد سعيد  مستجد  ٧٣٨

  نحو و دراسات إسالمية]أولى[   م.التربية الخاصة]أولى[  بهجات زهران محمود محمد سيد  مستجد  ٧٣٩

     مروه محسن فؤاد محمد جبر  مستجد  ٧٤٠

     مريم سعيد على محمد احمد بيومي  مستجد  ٧٤١

    مقرر اختيارى]أولى[  مريم شعبان محمد عبد الخالق  مستجد  ٧٤٢

     ابراهيممنار عبده حسن عبد العليم   مستجد  ٧٤٣

     منال السعيد محمد على وفا  مستجد  ٧٤٤

     مى محمود السيد غازى على  مستجد  ٧٤٥

     ندى احمد حامد احمد ابراهيم  مستجد  ٧٤٦

     ندى السيد فكرى العراقى  مستجد  ٧٤٧

     ندى رزق احمد الشربيني  مستجد  ٧٤٨

     عرفهندى فتحى ابراهيم حامد   مستجد  ٧٤٩

     ندى مجدى ممدوح صالح الدين بدوى  مستجد  ٧٥٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ١٠:٣٤ ٢٠١٩/١٢/١٤الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ  نظام ابن

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ندى محمد على على السيد  مستجد  ٧٥١

     ندى ناصر زكى عيد عبد اللطيف  مستجد  ٧٥٢

     ندى ياسر السيد عبد الوهاب على نصر الدين  مستجد  ٧٥٣

     هاجر اشرف عبد الفتاح محمد موسى  مستجد  ٧٥٤

     هاجر سعد عبد المنعم حافظ محمد  مستجد  ٧٥٥

     هاجر محمد عبد الجواد السيد النحاس  مستجد  ٧٥٦

     هبه جمال احمد البهنساوى السيد  مستجد  ٧٥٧

     ورده اشرف يوسف عبده شعالن  مستجد  ٧٥٨

     عطيه شوقى راغب الحجلهوفاء   مستجد  ٧٥٩

     يارا عونى عبد العزيز مصطفى مراد  مستجد  ٧٦٠

     ياسمين رضا عبد الحميد عبد الغنى  مستجد  ٧٦١

     ياسمين محمد خليفه عباس  مستجد  ٧٦٢

     يوسف عمرو شوقى على ربيع  مستجد  ٧٦٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٣ - ٢٠١٢الئحة 

 (١ ) 

 ص ١٠:٣٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 فاطمه محمد احمد محمد  ١من الخارج   ٧٦٤
التشخيص  -قضايا معاصرة  

 سيكلوجية التعلم -و التقييم 

نحو و  -م.صعوبات التعلم  -  نحو و دراسات إسالمية]أولى[ 

 صرف وعلم اللغة -دراسات إسالمية 

 محمد رجب السيد يوسف  ١من الخارج   ٧٦٥
التشخيص  -قضايا معاصرة  

 سيكلوجية التعلم -و التقييم 

م.صعوبات  -تنمية المواهب  -  نحو و دراسات إسالمية]أولى[ 

تكنولوجيا  -صرف وعلم اللغة  -نحو و دراسات إسالمية  -التعلم 

 التعليم

 محمود عبدالحى صابر محمد  ١من الخارج   ٧٦٦
التشخيص  -قضايا معاصرة  

 سيكلوجية التعلم -و التقييم 
 تكنولوجيا التعليم -صرف وعلم اللغة  -تنمية المواهب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ١٠:٣٥ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابانوب يسرى شنوده ميالد  مستجد  ٥٨١

     احمد مجدى شفيق على حسين  مستجد  ٥٨٢

     جبارهاسراء احمد احمد الحسانين   مستجد  ٥٨٣

     اسراء اسماعيل بركات السيد  مستجد  ٥٨٤

    اللغة العربية]أولى[  اسراء هشام ابراهيم عبد الحميد  مستجد  ٥٨٥

     اسالم السيد احمد محمد سالم حراز  مستجد  ٥٨٦

     اسماء جمال عبدالمنعم محمود جمعه  مستجد  ٥٨٧

    سيكلوجية اللعب]أولى[  محمداسماء عبد الهادى جمعه   مستجد  ٥٨٨

     االء السيد ابراهيم محمد السيد  مستجد  ٥٨٩

     امانى على محمد عبد الباقى المنير  مستجد  ٥٩٠

     امل محمد رأفت محمد مصطفى  مستجد  ٥٩١

  صوتيات]أولى[    امنيه مكرم صالح عبد ربه  مستجد  ٥٩٢

     النادىاميره ابراهيم عثمان   مستجد  ٥٩٣

  صوتيات]أولى[    اميره ابراهيم عوض عباس عبد المجيد  مستجد  ٥٩٤

  ت.ذ.االحتياجات الخاصة]أولى[   تاريخ اللغة االنجليزية وآدابها]أولى[  اميره السيد احمد احمد شلبى  مستجد  ٥٩٥

     اميره رضا ابراهيم الحسينى صيام  مستجد  ٥٩٦

     سليمان ابراهيماميره محمد   مستجد  ٥٩٧

     ايمان ابراهيم ابراهيم محمد قنديل  مستجد  ٥٩٨

     بسنت حسن ابراهيم عبد الحميد فارس  مستجد  ٥٩٩

     بسنت عصام حسن احمد العدل  مستجد  ٦٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 اللغة اإلنجليزية-التربية الخاصة -ثانية المتحان طالب الفرقة 
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ١٠:٣٥ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مصطفىجميل سعد ابراهيم   مستجد  ٦٠١

  صوتيات]أولى[   اللغة العربية]أولى[  حسين محمد حسين مدكور  مستجد  ٦٠٢

  صوتيات]أولى[    حنين محمد مصطفى كمال محمد فوده  مستجد  ٦٠٣

     خالد سامح حسن عبداللطيف  مستجد  ٦٠٤

     خلود محمد سعد مصطفى سالم  مستجد  ٦٠٥

     ابراهيم الباز داليا ابراهيم بدير  مستجد  ٦٠٦

     دعاء محمد السيد القطب  مستجد  ٦٠٧

  صوتيات]أولى[   مقرر اختيارى]أولى[  دعاء محمد على محمد على اسماعيل  مستجد  ٦٠٨

     دنيا اشرف السيد غالب سلطان  مستجد  ٦٠٩

     دينا رمضان يوسف محمد  مستجد  ٦١٠

    تاريخ اللغة االنجليزية وآدابها]أولى[  الشربينىدينا عاطف محمد نعيم   مستجد  ٦١١

     رحاب منصور السيد منصور  مستجد  ٦١٢

     رضوى محمد زكريا الشحات كريم الدين  مستجد  ٦١٣

     رويدا محمد جمعه السيد خليل  مستجد  ٦١٤

     زينب اكرم محمد محمد هرجة  مستجد  ٦١٥

    سيكلوجية اللعب]أولى[  عبد السالمساره شكرى احمد   مستجد  ٦١٦

     سالى عبد الخالق كمال السيد الشهاوى  مستجد  ٦١٧

    تاريخ اللغة االنجليزية وآدابها]أولى[  سلمى عماد محمد محمد سعيد  مستجد  ٦١٨

     سمر مصطفى محمد محمد السيد  مستجد  ٦١٩

  صوتيات]أولى[    صفاء السيد عبد اهلل توفيق السيد  مستجد  ٦٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ١٠:٣٥ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس
مقرارت فصل 

 ثاني

     ضحى السيد ابوشبانه احمد  مستجد  ٦٢١

     طارق هشام ابراهيم محمد ابراهيم  مستجد  ٦٢٢

  صوتيات]أولى[    عبداهلل محمود مصطفى الخولى  مستجد  ٦٢٣

     احمد على الشناوى علياء عبد الرءوف  مستجد  ٦٢٤

     غاده عبد الرحمن فهيم عبد العظيم ابو العز  مستجد  ٦٢٥

  صوتيات]أولى[   مقرر اختيارى]أولى[  فاتن رمضان محمد عبد العال العسال  مستجد  ٦٢٦

  صوتيات]أولى[   م.العلوم التربية و النفسية]أولى[  فاطمه الزهراء عقل مسعدعقل حسين  مستجد  ٦٢٧

     فاطمه الزهراء محمد محمد احمد ابراهيم اسماعيل  مستجد  ٦٢٨

  صوتيات]أولى[    فاطمه عبد الرحمن عبد اللطيف على محمد  مستجد  ٦٢٩

     لميس ابراهيم السعيد حامد الصباغ  مستجد  ٦٣٠

  صوتيات]أولى[    ليلى انور مراد ابوالعمايم  مستجد  ٦٣١

     السيد عبدالمحسن محمد محسن  مستجد  ٦٣٢

  صوتيات]أولى[   تاريخ اللغة االنجليزية وآدابها]أولى[  محمد محمود شعبان ابراهيم امبابى  مستجد  ٦٣٣

 محمود اسامه على على النجار  مستجد  ٦٣٤
م.العلوم التربية و  -  سيكلوجية اللعب]أولى[ 

  النفسية]أولى[
  

  صوتيات]أولى[   اللغة العربية]أولى[  عبد العال محمود طارق محمد المرسى  مستجد  ٦٣٥

     مروه محمد محمود السعيد محمد  مستجد  ٦٣٦

    تاريخ اللغة االنجليزية وآدابها]أولى[  مريم اسامه فتحى محمد فرج  مستجد  ٦٣٧

     مريم السعيد ابراهيم ابراهيم الدسوقى  مستجد  ٦٣٨

    م.العلوم التربية و النفسية]أولى[  سيد احمد محمد زغبيرمريم السيد احمد   مستجد  ٦٣٩

     مريم ثروت السيد السيد الشافعى  مستجد  ٦٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ١٠:٣٥ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مريم محمود محمد احمد زويتة  مستجد  ٦٤١

     الحمد محمدالموجىمصطفى محمد حسن ابو   مستجد  ٦٤٢

     منه اهلل حسين السيد احمد حسين الجمل  مستجد  ٦٤٣

     مياده حسين عبد الخالق احمد احمد  مستجد  ٦٤٤

     ميرنا مكرم رسمى غبريال حنين  مستجد  ٦٤٥

     نادين عالء عبد الفتاح السيد المدنى  مستجد  ٦٤٦

  صوتيات]أولى[    الوفا على ناهد ابو الوفا محمد ابو  مستجد  ٦٤٧

     ندى جمال السادات االمام السيد  مستجد  ٦٤٨

     نهى ابراهيم عبد الباسط عبد الغنى  مستجد  ٦٤٩

     نورا محمد فتحى اسماعيل عنتر  مستجد  ٦٥٠

  صوتيات]أولى[   تاريخ اللغة االنجليزية وآدابها]أولى[  نيره وجدى عبد الهادى خالد ابراهيم  مستجد  ٦٥١

     هاله ايمن فتحى محمود الكاشورى  مستجد  ٦٥٢

     هايدى محمد فاروق رزق عودة  مستجد  ٦٥٣

     هشام محمد عبدالمؤمن احمد  مستجد  ٦٥٤

     والء محمد عبد الواحد محمد عبد العزيز  مستجد  ٦٥٥

     ياره احمد طلعت احمد  مستجد  ٦٥٦

     ياسمين ابراهيم السيد محمد الوصيف  مستجد  ٦٥٧

    اللغة العربية]أولى[  ياسمين احمد محمد عبد الهادى ابو العنين  مستجد  ٦٥٨

    اللغة العربية]أولى[  ياسمين السيد عباس مصطفى طه  مستجد  ٦٥٩

     ياسمين جمال عبد الحق جاد على  مستجد  ٦٦٠

 



 
 كلية التربية

 واالمتحاناتشئون التعليم 

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ١٠:٣٥ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ياسمين عاشور سعيد مسعد على  مستجد  ٦٦١

    م.التربية الخاصة]أولى[  ياسمينا خالد عبد المنعم السعيد المناوى  مستجد  ٦٦٢

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٣ - ٢٠١٢الئحة 

 (١ ) 

 ص ١٠:٤٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 احمد اسامه حسن محمد حسن الشعراوى  باق  ٦٦٣

 -التشخيص و التقييم  -سيكلوجية التعليم  

 -م.اإلعاقة العقلية  -التربية و قضايا العصر 

 قضايا معاصرة

 -  علم نفس نمو]أولى[ 

 -تنمية المواهب  -  صوتيات]أولى[

 م.صعوبات التعلم

  صوتيات]أولى[    ايمان السيد حسين احمد  باق  ٦٦٤

  صوتيات]أولى[  التشخيص و التقييم  ملك محمد محمود الموافى الخشب  باق  ٦٦٥

 منى احمد شوقى محمد عبد الرازق  باق  ٦٦٦

 -  تاريخ اللغة االنجليزية وآدابها]أولى[ 

قضايا  -( ١قواعد ) -التشخيص و التقييم 

 معاصرة

 -تنمية المواهب  -  صوتيات]أولى[ 

 م.صعوبات التعلم

  صوتيات]أولى[   تاريخ اللغة االنجليزية وآدابها]أولى[  اسماء محمد صبحى بدران رعب  ١الخارج من   ٦٦٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الدراسات االجتماعية-التربية الخاصة -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ١١:٥٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

    جغرافيا طبيعية]أولى[  احمد اسامه على حسن شلبى  مستجد  ٧٧١

     اسراء ابراهيم امام متولى عبيد  مستجد  ٧٧٢

     اسراء احمد فؤادعبد العزيز كبشه  مستجد  ٧٧٣

     اسراء السيد السيد محمد النويهى  مستجد  ٧٧٤

     اسراء جمال احمد ابراهيم  مستجد  ٧٧٥

  تاريخ قديم]أولى[    اسراء شاكر عبد المنعم محمد  مستجد  ٧٧٦

     السيد اسماعيل النجار اسراء محمد  مستجد  ٧٧٧

    جغرافيا طبيعية]أولى[ -  سيكلوجية اللعب]أولى[  اسراء محمد على المرسى  مستجد  ٧٧٨

  ت.ذ.االحتياجات الخاصة]أولى[   جغرافيا طبيعية]أولى[  اسالم عاطف محمود المتولى الكومى  مستجد  ٧٧٩

     اسماء السيد عطيه عوض بدوى  مستجد  ٧٨٠

    جغرافيا طبيعية]أولى[  االء البدوى عبد الفتاح البدوى محمد  مستجد  ٧٨١

     السيد عادل السيد محمد  مستجد  ٧٨٢

     الهام احمد اسماعيل ابراهيم الدسوقى  مستجد  ٧٨٣

     امل سامح مصطفى محمد المرسى  مستجد  ٧٨٤

     امنيه ابراهيم نصر ابو المعاطى  مستجد  ٧٨٥

     امنيه اكرم مأمون احمد عبد الوهاب  مستجد  ٧٨٦

     امنيه محمد على عبد القادر  مستجد  ٧٨٧

     اميره السيد محمد السيد ابراهيم  مستجد  ٧٨٨

     اميره عبد الحميد شحاته احمد سليمان  مستجد  ٧٨٩

     ايمان رأفت محمود العيسوي  مستجد  ٧٩٠

 



 
 كلية التربية

 التعليم واالمتحاناتشئون 

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الدراسات االجتماعية-التربية الخاصة -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ١١:٥٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم القيدحالة  رقم الجلوس

     ايمان وليد توفيق توفيق ابراهيم شراره  مستجد  ٧٩١

 ايه عاطف عبد الحميد سعد  مستجد  ٧٩٢
جغرافيا  -  سيكلوجية اللعب]أولى[ 

  طبيعية]أولى[
  

     ايه عبد العزيز محمد جاد  مستجد  ٧٩٣

    جغرافيا طبيعية]أولى[  الجوهرى علوانايهاب محمد صالح   مستجد  ٧٩٤

     بسنت طارق شبانه الحسينى ابراهيم  مستجد  ٧٩٥

     تسنيم عادل محجوب محمد السيد مرعى  مستجد  ٧٩٦

     تقى محمد حلمى عبد الفتاح على  مستجد  ٧٩٧

   جاد احمد جاد على جاد  مستجد  ٧٩٨
ت.رياضية  -  تاريخ قديم]أولى[ 

  للمعوقين]أولى[

     حنان ابراهيم حسن عبد العزيز  مستجد  ٧٩٩

     حنان عبده محمد عبد الخالق  مستجد  ٨٠٠

     حور معتز محمود مصطفى بدر الدين  مستجد  ٨٠١

 خلود محمد محمد حسانين  مستجد  ٨٠٢
م.العلوم التربية و  -  جغرافيا طبيعية]أولى[ 

  النفسية]أولى[
  

    سيكلوجية اللعب]أولى[  دعاء نبيل محمد عبد اهلل ابوريا  مستجد  ٨٠٣

     دنيا ايمن محمد عبد العزيز محمود  مستجد  ٨٠٤

     دينا احمد عبد العاطى احمد  مستجد  ٨٠٥

     رحاب عبد العليم محمد السيد  مستجد  ٨٠٦

     ريم على صبرى على الديب  مستجد  ٨٠٧

     زينب عثمان محمد عثمان احمد  مستجد  ٨٠٨

    اللغة العربية]أولى[  زينب محمد عبد المنعم حسن ابو النجا  مستجد  ٨٠٩

     سلمى السيد يوسف محمد حسن  مستجد  ٨١٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الدراسات االجتماعية-الخاصةالتربية  -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ١١:٥٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

    سيكلوجية اللعب]أولى[  سلمى مجدى عبده معوض تقصيره  مستجد  ٨١١

    سيكلوجية اللعب]أولى[  سلمى محمد محمد عبد العظيم صالح  مستجد  ٨١٢

     سمر السيد محمد عبد الودود  مستجد  ٨١٣

  تاريخ قديم]أولى[   االضطرابات السلوكية]أولى[  شيماء محسن محمد حامد ابو الفتوح  مستجد  ٨١٤

     اسماعيل شعبان حجازىشيماء ياسر   مستجد  ٨١٥

  تاريخ قديم]أولى[   مقرر اختيارى]أولى[  صفا رجب عبدالعظيم السعيد والى  مستجد  ٨١٦

 مستجد  ٨١٧
عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد على  

 خليفه
    

    االضطرابات السلوكية]أولى[  عبد الرحمن عمادالدين وهيب محمد  مستجد  ٨١٨

  تاريخ قديم]أولى[   جغرافيا طبيعية]أولى[  على محمد السعيد محمود  مستجد  ٨١٩

   علياء عبده حسن عويضه ابو العنين  مستجد  ٨٢٠
ت.ذ.االحتياجات  

  الخاصة]أولى[

     عمر عبد اهلل محمد حلمى وردة  مستجد  ٨٢١

     غاده رجب محمد السيد نجا  مستجد  ٨٢٢

     عبد العليم محمد السيدفاطمه الزهراء   مستجد  ٨٢٣

     فاطمه رضا محمد على رخا  مستجد  ٨٢٤

     فاطمه صالح ابراهيم ابو العز النمكى  مستجد  ٨٢٥

     فاطمه محمود احمد ابراهيم الشحبور  مستجد  ٨٢٦

     كريمه رضا عبد اهلل عثمان عبد اهلل  مستجد  ٨٢٧

 الحسينى البوهىلؤى الغمرى الحسينى   مستجد  ٨٢٨
م.العلوم التربية و  -  اللغة العربية]أولى[ 

  النفسية]أولى[
  

     لبنى السعيد السعيد ابراهيم عشمه  مستجد  ٨٢٩

  تاريخ قديم]أولى[    لمياء محمد على محمد عنان  مستجد  ٨٣٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الدراسات االجتماعية-التربية الخاصة -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ١١:٥٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مايسه صالح محمد احمد ابراهيم  مستجد  ٨٣١

  تاريخ قديم]أولى[   االضطرابات السلوكية]أولى[  محمد اسماعيل جابر عمر  مستجد  ٨٣٢

  تاريخ قديم]أولى[    محمد طارق مجاهد على الصياد  مستجد  ٨٣٣

  تاريخ قديم]أولى[   النفسية]أولى[م.العلوم التربية و   محمد محمد محمد وهبه عسفان  مستجد  ٨٣٤

     محمد محمود السعيد العوضى سليم  مستجد  ٨٣٥

    سيكلوجية اللعب]أولى[  محمد وهبه وهبه رزق عبد الهادى  مستجد  ٨٣٦

     مريم السيد طه مهدى غنام  مستجد  ٨٣٧

     مريم سماحه السيد محمد غنيم  مستجد  ٨٣٨

     محمد الشربينى مريم محسن  مستجد  ٨٣٩

     منار ناجى حسن محمد عبد الوهاب  مستجد  ٨٤٠

     منه اهلل عبد الحميد عبد الكريم على عبد الكريم  مستجد  ٨٤١

     منه اهلل ياسر عبد العزيز محمد  مستجد  ٨٤٢

     مى ابراهيم احمد محمد على الصياد  مستجد  ٨٤٣

     ابراهيم البحيرىندى احمد ابراهيم   مستجد  ٨٤٤

     ندى محمود البالسى عبد الحافظ  مستجد  ٨٤٥

    االضطرابات السلوكية]أولى[  نرمين احمد السيد عبد الحميد البشبيشى  مستجد  ٨٤٦

     نرمين محمد السيد محمد احمد الحنطور  مستجد  ٨٤٧

  تاريخ قديم]أولى[   طبيعية]أولى[جغرافيا   نيره محسن السيد محمد السيد صبيح  مستجد  ٨٤٨

     نيره محمد السيد السيد احمد  مستجد  ٨٤٩

     نيره محمود عوض محمود سليمان  مستجد  ٨٥٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الدراسات االجتماعية-التربية الخاصة -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ١١:٥٣ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     هاجر احمد محمود النجار  مستجد  ٨٥١

  تاريخ قديم]أولى[   جغرافيا طبيعية]أولى[  االمام ابراهيمهانم محمود احمد   مستجد  ٨٥٢

     هدى ايمن عبد المنعم محمود عبد ربه  مستجد  ٨٥٣

  تاريخ قديم]أولى[   م.العلوم التربية و النفسية]أولى[  ياسمين ابراهيم محمد ابراهيم  مستجد  ٨٥٤

    السلوكية]أولى[االضطرابات   يوسف شعبان ابراهيم ذكى  مستجد  ٨٥٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الدراسات االجتماعية-التربية الخاصة -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٣ - ٢٠١٢الئحة 

 (١ ) 

 ص ١١:٥٣ ٢٠١٩/١٢/١٤إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

   التشخيص و التقييم  محمد عاصم محمد حماده ابراهيم عجيز  باق  ٨٥٦

 محمود حافظ عبدالعزيز عبدالعزيز زهران  باق  ٨٥٧

التقييم التشخيص و  -سيكلوجية التعليم  

م.اإلعاقة  -التربية و قضايا العصر  -

اإلدارة  -تاريخ وسيط  -العقلية 

 قضايا معاصرة -المدرسية 

تاريخ  -  علم نفس نمو]أولى[ 

تنمية  -تكنولوجيا التعليم  -  قديم]أولى[

مدخل إلى  -جغرافيا بشرية  -المواهب 

 الخدمة االجتماعية

   التشخيص و التقييم  العظيم مصطفيمصطفى ماجد مصطفى عبد   باق  ٨٥٨

 ياسمين عبدالرحيم محمد عبدالرحيم  باق  ٨٥٩

التشخيص و التقييم  -سيكلوجية التعليم  

تاريخ وسيط  -التربية و قضايا العصر  -

 قضايا معاصرة -

 م.اإلعاقة الجسميةو الحركية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-التربية الخاصة -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ١١:٥٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 فصل ثانيمقرارت  مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

    علوم بيئية]أولى[  احمد اكرم شعبان عبدالحميد الباز  مستجد  ٨٧١

     اخالص محمد جابر بكر  مستجد  ٨٧٢

    علوم بيئية]أولى[ -  اللغة العربية]أولى[  اسراء محمد رجب السيد ابو العز  مستجد  ٨٧٣

     اسراء محمد عبد الحميد محمد يونس  مستجد  ٨٧٤

     اسراء محمد موسى شبير  مستجد  ٨٧٥

     اسراء هشام محمد محمد يسن  مستجد  ٨٧٦

    االضطرابات السلوكية]أولى[  اسماء حسن عبد العزيز عبد المعطى عماشه  مستجد  ٨٧٧

     اسماء سامى الحسنين المهدى عويضة  مستجد  ٨٧٨

     اسماء محمد سمير جمعه يوسف  مستجد  ٨٧٩

     اسماء محمد عرفه حسن الطلخاوي  مستجد  ٨٨٠

     االء صبرى محمد ابوالفتوح زعزوع  مستجد  ٨٨١

     االء ياسر حسنى محمد  مستجد  ٨٨٢

    علوم بيئية]أولى[ -  سيكلوجية اللعب]أولى[  امانى صالح حسن محمد السيد  مستجد  ٨٨٣

     االتربىامل ايهاب طلعت محمد ابراهيم   مستجد  ٨٨٤

    اللغة العربية]أولى[  امنيه طارق السعيد رمضان  مستجد  ٨٨٥

     اميره احمد الدسوقى الدسوقى محمد بدر  مستجد  ٨٨٦

     اميره العدل احمد محمد الكنانى  مستجد  ٨٨٧

     ايمان اسامه ابراهيم احمد سالمة  مستجد  ٨٨٨

    علوم بيئية]أولى[  عبد اهللايمان ايهاب اسماعيل   مستجد  ٨٨٩

     ايمان عبد العزيز صبرى محمود  مستجد  ٨٩٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-التربية الخاصة -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ١١:٥٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايمان محمد خضر السيد خضر  مستجد  ٨٩١

     ايمان هشام فاروق سالم  مستجد  ٨٩٢

     ايه جمال عبد اهلل مصبح سعيد  مستجد  ٨٩٣

     ايه سمير ابراهيم السيد الصياد  مستجد  ٨٩٤

     ايه عصام فايز عبد السالم محمد  مستجد  ٨٩٥

    علوم بيئية]أولى[  ايه مجاهد عبدالعزيز عبدالعال  مستجد  ٨٩٦

     ايه مجدى محمد يوسف عيطه  مستجد  ٨٩٧

     ايه محمد سليمان ابراهيم الغندور  مستجد  ٨٩٨

     ايه محمد صبرى السيد  مستجد  ٨٩٩

     ايه ياسر احمد احمد حسنين حسونه  مستجد  ٩٠٠

     بسمله محمد زيدان مصطفى فرج  مستجد  ٩٠١

     بسمه خليل محسن رزق حموده  مستجد  ٩٠٢

     بسنت شكرى محمد على الدقم  مستجد  ٩٠٣

     ثريا رضا حامد محمود محمد  مستجد  ٩٠٤

     حامد السيد محمود محمد السعيد مصطفى  مستجد  ٩٠٥

     خالد محمد جهادعبدالنبى محمد  مستجد  ٩٠٦

     خلود السيد عبدالعزيز السيد  مستجد  ٩٠٧

    االضطرابات السلوكية]أولى[  دعاء السيد محمود محمد عبده  مستجد  ٩٠٨

     دنيا محسن ابراهيم ابراهيم سالم  مستجد  ٩٠٩

     دينا محسن احمد احمد التملي  مستجد  ٩١٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-التربية الخاصة -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ١١:٥٤ ٢٠١٩/١٢/١٤الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     رانيا محمود حسن الحسينى عرفات  مستجد  ٩١١

    االضطرابات السلوكية]أولى[  رحاب ممدوح مصطفى سند فياض  مستجد  ٩١٢

     رحاب يحى مهنى عبدالمنعم مرعى  مستجد  ٩١٣

  مهنة التعليم]أولى[   علوم بيئية]أولى[  رحمه ابراهيم عطيه ابوالعنين  مستجد  ٩١٤

     رحمه خالد موسى التومه  مستجد  ٩١٥

     ساره طه عزت طه محمد حسن  مستجد  ٩١٦

     ساره على امين على رزق  مستجد  ٩١٧

    التربية و النفسية]أولى[م.العلوم   سلمى السيد الشربينى عبداهلل  مستجد  ٩١٨

    علوم بيئية]أولى[ -  اللغة العربية]أولى[  سلمى السيد على محمد على  مستجد  ٩١٩

     سلمى سامح عبد الرازق الورداني  مستجد  ٩٢٠

     سناء نشأت على حسن  مستجد  ٩٢١

     سهيله محمد شوقى نصر سليمان  مستجد  ٩٢٢

     صالح السعيد عبد المجيدشيماء   مستجد  ٩٢٣

     شيماء عوض حافظ محمد  مستجد  ٩٢٤

     صبرين متولى محمد عبد القادر  مستجد  ٩٢٥

     ضحى السيد محمد االشقم موسى  مستجد  ٩٢٦

     لمياء خيرى السعدى شحاته مراد  مستجد  ٩٢٧

     ليلى محمد عبد العزيز حسن سيف  مستجد  ٩٢٨

    اللغة العربية]أولى[  محمد عبدالسالم حسن محمد الشاذلى  مستجد  ٩٢٩

     مريم سعد على عبد الحافظ ابو المعاطى  مستجد  ٩٣٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-التربية الخاصة -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ١١:٥٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مريم يوسف ابراهيم يوسف  مستجد  ٩٣١

     منار الشحات عوض محمد  مستجد  ٩٣٢

     منار عامر محمد اسماعيل ابو الروس  مستجد  ٩٣٣

     منار ناصر محمد عبد الحليم غزى  مستجد  ٩٣٤

     منه اهلل محمد محمد مشالى  مستجد  ٩٣٥

     منى المعتصم ابراهيم محمد السايح  مستجد  ٩٣٦

     منى محمد محمود فؤاد يوسف  مستجد  ٩٣٧

     محمود خليفه مى اشرف فوزى  مستجد  ٩٣٨

     مى محمد محمد فتحى المتولى النجار  مستجد  ٩٣٩

     ميار عوض مصطفى عوض  مستجد  ٩٤٠

     ميرهان احمد السيد احمد حامد المسلمى  مستجد  ٩٤١

     ناديه السيد البدوى رشاد معاطى جروه  مستجد  ٩٤٢

     نجاه محمد كمال الدسوقى  مستجد  ٩٤٣

    اللغة العربية]أولى[  ندا اشرف المتولى السيد احمد  مستجد  ٩٤٤

     ندا محمد حافظ عبد المنعم على رمضان  مستجد  ٩٤٥

     نداء حامد صالح حامد هلول  مستجد  ٩٤٦

     ندى احمد محمود السعيد عبد القادر  مستجد  ٩٤٧

    م.العلوم التربية و النفسية]أولى[ -  بيئية]أولى[علوم   ندى حمدى السيد المرسى السبع  مستجد  ٩٤٨

     نرمين نادر على احمد  مستجد  ٩٤٩

     نورا سمير فوزى محمد ابراهيم  مستجد  ٩٥٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-التربية الخاصة -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ١١:٥٤ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     نورهان اشرف حسنى محمد العزونى  مستجد  ٩٥١

    علوم بيئية]أولى[  محمد يوسف احمد العتربى نورهان يوسف  مستجد  ٩٥٢

     هاجر عابد محمد فاضل حسن الجمال  مستجد  ٩٥٣

     هبه سمير كمال احمد محمد  مستجد  ٩٥٤

     هويدا ياسر عبد العزيز ابراهيم  مستجد  ٩٥٥

     وسام عصام عبد العال سالم  مستجد  ٩٥٦

     الشبراوى جبر ياسمين ابراهيم حسنين  مستجد  ٩٥٧

    اللغة العربية]أولى[  ياسمين احمد عبد الفتاح محمد احمد  مستجد  ٩٥٨

     ياسمين ماجد محمد على مطحنه  مستجد  ٩٥٩

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلوم-الخاصةالتربية  -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٣ - ٢٠١٢الئحة 

 (١ ) 

 ص ١١:٥٦ ٢٠١٩/١٢/١٤نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

   فيزياء عامة  ابتسام زينهم طلبه ابراهيم  باق  ٩٦٠

   فيزياء عامة  اسماء حمدى احمد احمد شيحه  باق  ٩٦١

   فيزياء عامة -التشخيص و التقييم   محمد السيد محمد دياب  باق  ٩٦٢

   فيزياء عامة  مصطفى حمزه ابوالفتوح الهنيدى  باق  ٩٦٣

 نوران اسامه السيد محمد محمود حشيش  باق  ٩٦٤

التشخيص و  -سيكلوجية التعليم  

 -اضطرابات التواصل  -التقييم 

م.اإلعاقة  -التربية و قضايا العصر 

تدريس  -فيزياء عامة  -العقلية 

 -اإلدارة المدرسية  -( ١مصغر )

 قضايا معاصرة

تدريس  -تكنولوجيا التعليم  -مقرر اختيارى  

 -م.اإلعاقة الجسميةو الحركية  -(  ٢مصغر ) 

علوم بيولوجية  -تنمية المواهب 

م.صعوبات  -يمياء عضوية ك -( ٢وجيولوجية)

 التعلم

   فيزياء عامة  هاجر عبداهلل رزق سعيد  باق  ٩٦٥

 محمود هشام السيد محمود البدوى على  ١من الخارج   ٩٦٦

التشخيص و  -سيكلوجية التعليم  

فيزياء  -م.اإلعاقة العقلية  -التقييم 

 قضايا معاصرة -عامة 

 -  (]أولى[١علوم بيولوجية وجيولوجية) 

علوم  -تنمية المواهب  -تكنولوجيا التعليم 

 -كيمياء عضوية  -( ٢بيولوجية وجيولوجية)

 م.صعوبات التعلم

 
 

 

 

 


