
 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٥٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد سرقم الجلو

     ابانوب مالك كامل مسعد  مستجد  ٨٥١

     احمد ابراهيم محمد ابراهيم السيد شوره  مستجد  ٨٥٢

     احمد حمدى فرحات عبده النجار  مستجد  ٨٥٣

     احمد صبحى عبد الرؤف اسماعيل االشقر  مستجد  ٨٥٤

     مد مصطفى السيد عبد ربه طلحهاح  مستجد  ٨٥٥

     اسراء ايهاب محمود ابراهيم مصطفى  مستجد  ٨٥٦

     اسراء مصطفى محمد البشير  مستجد  ٨٥٧

     اسراء ياسر عبد الرحمن شعبان عدس  مستجد  ٨٥٨

     السيد فردون موسى ابراهيم الحارون  مستجد  ٨٥٩

     محمد البشبيشى السيد محمود السيد احمد  مستجد  ٨٦٠

     حاتم ياسر عبد اهلل السيد اسماعيل  مستجد  ٨٦١

     حامد عبد النبى حامد عبد النبى حامد  مستجد  ٨٦٢

     حامد محمود شفيق الدسوقى  مستجد  ٨٦٣

     حنين طارق محمد خليل ابراهيم  مستجد  ٨٦٥

     خلود خالد محمد ابراهيم  مستجد  ٨٦٦

     دنيا طارق التهامى عبد اللطيف  جدمست  ٨٦٧

     ساره معتز محمد السعيد بدران  مستجد  ٨٦٨

     سلمى عرفات ابراهيم حسين  مستجد  ٨٦٩

     سماء صبرى ابراهيم الدسوقى البيومى حالويه  مستجد  ٨٧٠

     سميه محمد احمد محمد سويلم  مستجد  ٨٧١

 



 
 كلية التربية

 المتحاناتشئون التعليم وا

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٥٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني اول مقرارات فصل االسم حالة القيد رقم الجلوس

     فوزى محمود فوزى احمد  مستجد  ٨٧٢

     لؤة حلمى محمد ابراهيم قنديل  مستجد  ٨٧٣

     محمد اسامه منير مصباح  مستجد  ٨٧٤

     محمد اسامه وفيق عطية رمضان  مستجد  ٨٧٥

     محمد اكرم احمد ابراهيم علم الدين  مستجد  ٨٧٦

     لسيد عبد الحى فرحات عبد العزيزمحمد ا  مستجد  ٨٧٧

     محمد حسن عاطف حسن  مستجد  ٨٧٨

     محمد شريف حلمى جبر  مستجد  ٨٧٩

     محمد محمد ابراهيم حسن عبدة  مستجد  ٨٨٠

     مريم انور محمود ابوسيف  مستجد  ٨٨١

     مصطفى محمد جمعه محمد جعفر  مستجد  ٨٨٢

     اتم عبده علىمنه اهلل ح  مستجد  ٨٨٣

     مى كامل محمد سالم سالم  مستجد  ٨٨٤

     ناصر السيد السيد محى الدين المغازى البنا  مستجد  ٨٨٥

     نيره اسامه طلعت عبد القادر عبد الهادي  مستجد  ٨٨٦

     هناء المسعد احمد ابو النجا  مستجد  ٨٨٧

     مد نور الدينياسمين محمد عبد القادر سيد اح  مستجد  ٨٨٨

 
 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٥٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 عبد الرحمن عمر وحيد عبد الفتاح العزب  باق  ٨٩١

أـ  -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان) 

 -أـ أساسيات الرياضيات  -خواص المادة 

 -مقدمة فى الحاسوب  -اللغة العربية 

 التربية وقضايا العصر

المعلم ومهنة  -( ٢حسبان ) -نيكا ميكا 

 -حرارة  -أ -علم النفس النمو  -التعليم 

فلسفة وتاريخ  -ب ـ بصريات هندسية 

 اللغة اإلنجليزية -الرياضيات 

 على عبد الفتاح محمد على عياد  باق  ٨٩٢

ب ـ جبر متقدم  -ب ـ كهربية ومغناطيسية  

أـ  -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان) -

 -أـ أساسيات الرياضيات  -ادة خواص الم

 -مقدمة فى الحاسوب  -اللغة العربية 

 التربية وقضايا العصر

علم النفس  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

ب ـ بصريات هندسية  -حرارة  -أ -النمو 

 فلسفة وتاريخ الرياضيات -

 فتحى ابراهيم فتحى ابراهيم العزب  باق  ٨٩٣

ىء مباد -( ١حسبان) -ب ـ جبر متقدم  

أـ أساسيات  -أـ خواص المادة  -الميكانيكا 

التربية  -مقدمة فى الحاسوب  -الرياضيات 

 وقضايا العصر

ب ـ بصريات  -حرارة  -أ -ميكانيكا  

 هندسية

 فرحه وليد رمضان ابراهيم  باق  ٨٩٤

أـ أساسيات  -مبادىء الميكانيكا  

التربية  -مقدمة فى الحاسوب  -الرياضيات 

 وقضايا العصر

علم النفس  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

 ب ـ بصريات هندسية -حرارة  -أ -النمو 

 محمد احمد حرمى السعيد الصاوى  باق  ٨٩٥

 -( ١حسبان) -ب ـ كهربية ومغناطيسية  

أـ  -أـ خواص المادة  -مبادىء الميكانيكا 

 -اللغة العربية  -أساسيات الرياضيات 

 مقدمة فى الحاسوب

المعلم ومهنة  -( ٢ن )حسبا -ميكانيكا  

 -حرارة  -أ -علم النفس النمو  -التعليم 

فلسفة وتاريخ  -ب ـ بصريات هندسية 

هندسة تحليلية فى  -الرياضيات 

 المستوى

 محمد اسالم محمد محمد زواو  باق  ٨٩٦

أـ  -أـ خواص المادة  -مبادىء الميكانيكا  

 -اللغة العربية  -أساسيات الرياضيات 

التربية وقضايا  -اسوب مقدمة فى الح

 العصر

المعلم ومهنة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

 -حرارة  -أ -علم النفس النمو  -التعليم 

فلسفة وتاريخ  -ب ـ بصريات هندسية 

هندسة  -اللغة اإلنجليزية  -الرياضيات 

 تحليلية فى المستوى

 ندى ناصر محمد الديسطى العربى  باق  ٨٩٧
التربية  -كانيكا مبادىء المي -( ١حسبان) 

 وقضايا العصر

 -أ -علم النفس النمو  -( ٢حسبان ) 

 ب ـ بصريات هندسية -حرارة 

 يحى احمد محمد فريد احمد الحكيم  باق  ٨٩٨

أـ  -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان) 

 -أـ أساسيات الرياضيات  -خواص المادة 

التربية وقضايا  -مقدمة فى الحاسوب 

 العصر

ب ـ بصريات  -حرارة  -أ -( ٢حسبان ) 

 هندسية

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
العلمى  -المتحان طالب الفرقة أولى 

 الكيمياء-انجليزى
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ١١:٠٤ ٢٠١٩/١٢/١١بتاريخ  نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     احمد اسامه حامد سالم  مستجد  ١٠٠١

     احمد عبد اهلل عبد الغنى على عرابى  مستجد  ١٠٠٢

     احمد وائل احمد فتحى محمد  مستجد  ١٠٠٣

     الشربينى الشرباصي اسراء احمد الشربينى  مستجد  ١٠٠٤

     اسراء طلعت محمد عبد الهادى  مستجد  ١٠٠٥

     االء مسعد على محمد االشقر  مستجد  ١٠٠٦

     االء ياسر السيد حسن المرغني  مستجد  ١٠٠٧

     السيد محمد محمد فرحات  مستجد  ١٠٠٨

     الشيماء ايهاب رزق يوسف عبد الهادي  مستجد  ١٠٠٩

     امنيه سعد عبد الرحمن مصطفى عمر  مستجد  ١٠١٠

     امنيه محمد العراقى محمد العمراوى  مستجد  ١٠١١

     ايمان السيد ابراهيم احمد  مستجد  ١٠١٢

     ايمان عطيه عبد العال عطيه عبد الباقى  مستجد  ١٠١٣

     ايمان محمد صادق محمد المسارعى  مستجد  ١٠١٤

     ه عبد اهلل الخميسى عوض حسناي  مستجد  ١٠١٥

     ايه محمد السيد ابو الوفا  مستجد  ١٠١٦

     ايه ناصر عبد اللطيف عبد العزيز محمد  مستجد  ١٠١٧

     ايه نبيل حسن ابو ورده  مستجد  ١٠١٨

     بسنت محمد محمد حجازى ابراهيم  مستجد  ١٠١٩

     جنا السيد عثمان حسن على  مستجد  ١٠٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الكيمياء-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ١١:٠٤ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد لوسرقم الج

     حسن عبد الفتاح البيومى محمود البيومى  مستجد  ١٠٢١

     حسن نعمان عبد المقصود على حسن  مستجد  ١٠٢٢

     حنين ياسر محمود حسن ابراهيم  مستجد  ١٠٢٣

     داليا احمد الشربينى العدل احمد  مستجد  ١٠٢٤

     رضوى عادل محمد فتحى ابراهيم عثمان الجناينى  مستجد  ١٠٢٥

     رضوى محمد محمد محمد الهنداوى  مستجد  ١٠٢٦

     ساره السيد محمود السيد مدكور  مستجد  ١٠٢٧

     ساره خالد ابراهيم على خليفة  مستجد  ١٠٢٨

     ساره هانى عبد العال سعيد  مستجد  ١٠٢٩

     ح محمود محمد الملطسام  مستجد  ١٠٣٠

     سماء محمد فوزى ابو مسلم  مستجد  ١٠٣١

     سماح شعبان عنتر امين احمد  مستجد  ١٠٣٢

     سيف االسالم ياسر السيد محمد السيد جاد  مستجد  ١٠٣٣

     شروق اشرف احمد توفيق  مستجد  ١٠٣٤

     شيماء عبده عبده محمد احمد عبد الال  مستجد  ١٠٣٥

     شيماء محمد احمد احمد الساعى  مستجد  ١٠٣٦

     عبد الرحمن محمد عبد المطلب كامل راشد  مستجد  ١٠٣٧

     عبد الشكور السيد عبد الشكور محمد عبد ربه  مستجد  ١٠٣٨

     لمياء اشرف عطيه غنيم  مستجد  ١٠٣٩

     مارينا ايمن فؤاد صبحى جرجس  مستجد  ١٠٤٠

 



 
 تربيةكلية ال

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الكيمياء-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ١١:٠٤ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم يدحالة الق رقم الجلوس

     محمد احمد محمد ابراهيم البدوى  مستجد  ١٠٤١

     محمد محمد سعد محمد محمد صيام  مستجد  ١٠٤٢

     محمد نبيل المعداوى عمر محمد  مستجد  ١٠٤٣

     محمود احمد الرفاعى رزق مندورالمتولى  مستجد  ١٠٤٤

     وائل مصطفى محمد محمودمحمود   مستجد  ١٠٤٥

     مريم نبيل عبد العال عبد التواب  مستجد  ١٠٤٦

     منار ادرى محمد عبد العظيم  مستجد  ١٠٤٧

     منه اهلل ماهر السعيد ابوصالح  مستجد  ١٠٤٨

     منه اهلل محمد عطية محمد احمد  مستجد  ١٠٤٩

     على احمدمنيره عبد الموجود عبد العظيم   مستجد  ١٠٥٠

     مى عادل احمد الشناوى  مستجد  ١٠٥١

     مى عمر عبد الرؤوف احمد  مستجد  ١٠٥٢

     ناديه عماد فتحى محمد السويفى  مستجد  ١٠٥٣

     ندى محمود محمدمحمد ابراهيم الحلواتى  مستجد  ١٠٥٤

     نوران فيصل احمد محمد جراوش  مستجد  ١٠٥٥

     هان جمال عبد اهلل محمد ابو حليمهنور  مستجد  ١٠٥٦

     نورهان محمود كمال الدين محمود محمد ابو المكارم  مستجد  ١٠٥٧

     نيره ابراهيم امين طلبه مسعد  مستجد  ١٠٥٨

     نيفين باسم سامى عبد العاطى السيد  مستجد  ١٠٥٩

     هاجر ابراهيم الشحات ابراهيم علوان  مستجد  ١٠٦٠

 



 
 لية التربيةك

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الكيمياء-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ١١:٠٤ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم لة القيدحا رقم الجلوس

     هشام حربى الشربينى رمضان  مستجد  ١٠٦١

     ياسمين ابراهيم احمد السعيد حسين  مستجد  ١٠٦٢

     ياسمين احمد عبد المولى عبد اهلل الغريب  مستجد  ١٠٦٣

 منار محمد لطفى ابراهيم عبد النبى  باق  ١٠٦٦

ب ـ كهربية ومغناطيسية  -يا العصر التربية و قضا 

علوم  -( ١كيمياء عامة ) -أـ خواص مادة  -

 (١بيولوجية عامة)

أـ  -( ٢رياضيات) -جيولوجيا  

 ب ـ حرارة -بصريات هندسية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الفيزياء-العلمى انجليزى -أولى  المتحان طالب الفرقة

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ١١:٠٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     يداحمد السعيد السيد محمود ع  مستجد  ١٠٧١

     حسام الدين محمود احمد ابو العيون  مستجد  ١٠٧٢

     رحمه عزت زيدان عبد العزيز حسون  مستجد  ١٠٧٣

     ساره السعيد عبد اهلل السعيد  مستجد  ١٠٧٤

     شروق جمال عبد اللطيف احمد  مستجد  ١٠٧٥

     عفاف ابو المعاطى ابو المعاطى سالم الشال  مستجد  ١٠٧٦

     عمر عبد الخالق عمر عبد العزيز السيد  مستجد  ١٠٧٧

     فاطمه طارق مسعد درويش الجمل  مستجد  ١٠٧٨

     محمد حسن على محمد مرسى  مستجد  ١٠٧٩

     محمد محمد عوض على السيد جمعه  مستجد  ١٠٨٠

     محمد مصباح عيد شتا البيومى  مستجد  ١٠٨١

     عطااهلل سيد محمود محمود محمد  مستجد  ١٠٨٢

     مريم محمد محمود شفيق عبد المنعم  مستجد  ١٠٨٣

     منى محمود سعد الدين ابراهيم  مستجد  ١٠٨٤

     هايدى عبد السميع عبد السميع الباز الباز  مستجد  ١٠٨٥

 احمد رضا رمضان عبد الهادى شرشر  باق  ١٠٨٨

 -خواص مادة  -التربية وقضايا العصر  

علوم بيولوجية عامه  -( ١كيمياء عامة )

(١) 

 -بصريات هندسية  -ب -حرارة  -أ 

كيمياء  -( ١( حسبان)٢رياضيات)

 (٢علوم بيولوجية عامة) -( ٢عامة)

 سعاد الحسينى ابراهيم عبد المالك  باق  ١٠٨٩
كيمياء  -( ١رياضيات ) -اللغة العربية  

 (١عامة )

 بصريات -ب -حرارة  -أ -جيولوجيا  

 -( ١( حسبان)٢رياضيات) -هندسية 

علوم بيولوجية  -( ٢كيمياء عامة)

 (٢عامة)

 هادى محسن عبدالسميع محمود الشبينى  باق  ١٠٩٠

مقرر ثقافى  -التربية وقضايا العصر  

كهربية  -( ١رياضيات ) -اختيارى* 

علوم  -( ١كيمياء عامة ) -ومغناطيسية 

 (١بيولوجية عامه )

بصريات  -ب -رة حرا -أ -جيولوجيا  

 -( ١( حسبان)٢رياضيات) -هندسية 

علوم بيولوجية  -( ٢كيمياء عامة)

 (٢عامة)

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
شعبة بيولوجى -العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة أولى 

 أساسى و جيولوجى فرعى
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ١١:٠٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابراهيم احمد عبد المجيد احمد محمد عبد الرازق  مستجد  ١٠٩٥

     محمد على موسى احالم سمير فاروق  مستجد  ١٠٩٦

     احمد سعد عبد الستار عبد العاطى  مستجد  ١٠٩٧

     احمد محمود لبيب محمد طه زوبع  مستجد  ١٠٩٨

     احمد هشام الزناتى على سالمه  مستجد  ١٠٩٩

     اصاله الشبراوى محمود الشبراوى حسون  مستجد  ١١٠٠

     ناالء الشرنوبى توفيق محمد حسي  مستجد  ١١٠١

     االء فخرى عبد القادر محمد قرمد  مستجد  ١١٠٢

     امنية حسن محمد حسن ابو زيد  مستجد  ١١٠٣

     امنيه ايهاب ابراهيم محمد الشحات  مستجد  ١١٠٤

     امنيه غازى عبد اهلل محمد  مستجد  ١١٠٥

     اميره على ابراهيم محمد السيد  مستجد  ١١٠٦

     يره محمد عبد القوى محمد متولىام  مستجد  ١١٠٧

     ايه السعيد احمد محمد السيد  مستجد  ١١٠٨

     ايه خالد حلمى احمد اسماعيل  مستجد  ١١٠٩

     ايه شلبى سعد شلبى  مستجد  ١١١٠

     ايه محمد عدلى عبد الال على  مستجد  ١١١١

     بثينه ابراهيم عباس الجمل  مستجد  ١١١٢

     حذيفه خالد عبد اللطيف خالد  ستجدم  ١١١٣

     حنين ثروت محمود شفيق  مستجد  ١١١٤

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
شعبة بيولوجى أساسى و -العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة أولى 

 جيولوجى فرعى
 ألول/الدور ا٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ١١:٠٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     دنيا ايمن هالل عبد الجليل  مستجد  ١١١٥

     رانيا السيد رمضان محمد على  مستجد  ١١١٦

     رويدا عبد الرسول مصطفى عبد العزيز عبد الكريم  مستجد  ١١١٧

     ساره محمد محمد شحاته عبده  مستجد  ١١١٨

     سلمى عوض رمضان جمعه عوض حسين  مستجد  ١١١٩

     سلمى مجدى حافظ محمد على جبر  مستجد  ١١٢٠

     شاديه سعد محمد موسى عبد العال  مستجد  ١١٢١

     محمد عبد الهادى بركات صفا حبيب  مستجد  ١١٢٢

     عبد الرحمن محمد جالل عباس ابراهيم بهنس  مستجد  ١١٢٣

     عبد اهلل احمد محمود احمد قطر  مستجد  ١١٢٤

     عبد اهلل صالح السيد ابراهيم  مستجد  ١١٢٥

     عربى الحسنين الحسنين ابو الدهب  مستجد  ١١٢٦

     سليمان عبد الرازق فوزى سليمان فوزى  مستجد  ١١٢٧

     محمد ابراهيم محمد صالح الحديدي  مستجد  ١١٢٨

     محمد السعيد محمود عبد الرازق العراقي  مستجد  ١١٢٩

     مروة ابو العنين درويش ابراهيم  مستجد  ١١٣٠

     مروه عبد الكريم على طلبة المنسى  مستجد  ١١٣١

     د علىمريم رضا ماجد محم  مستجد  ١١٣٢

     مريم محمد النحاس ابراهيم محمد الحبشى  مستجد  ١١٣٣

     منال محمد عبد الموجود السعيد شومان  مستجد  ١١٣٤

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
شعبة بيولوجى أساسى -العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة أولى 

 لوجى فرعىو جيو
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ١١:٠٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     منه اهلل عادل صالح الدين السعيد مدين  مستجد  ١١٣٥

     مى مصطفى محمد محمد رضوان  مستجد  ١١٣٦

     مياده اشرف عبد العزيز ابراهيم فوده  مستجد  ١١٣٧

     نادين طارق رمضان عبده الدكرورى  مستجد  ١١٣٨

     نجوى عادل نجا الشرقاوى  مستجد  ١١٣٩

     ندى حسام جابر حسن عبد الرحمن  مستجد  ١١٤٠

      احمد محمدندى وفيق عبد اهلل  مستجد  ١١٤١

     نغم سامى محمد عطيه  مستجد  ١١٤٢

     نيره فيتو صالح ابراهيم البربرى  مستجد  ١١٤٣

     هاجر ناجى محمد عبد ربه احمد  مستجد  ١١٤٤

     هدير عبد الفتاح عبد الغفار السيد  مستجد  ١١٤٥

     يارا السيد فؤاد احمد وادى  مستجد  ١١٤٦

     ياسمين محمد حامد القصبى خليفه  مستجد  ١١٤٧

     ياسمين هشام فتحى محمد ابراهيم حسين  مستجد  ١١٤٨

     يمنى احمد احمد احمد الطير  مستجد  ١١٤٩

 احمد المتولى المتولى احمد محمد  باق  ١١٥٢
 -أـ خواص المادة  -( ١رياضيات ) -اللغة العربية  

 (١يمياء عامة )ك -تنوع بيولوجى  -بيولوجيا عامة 
 (٢كيمياء عامة ) -( ٢رياضيات ) -أـ بصريات هندسية  

 احمد صالح المهدى على ابراهيم الخولى  باق  ١١٥٣
بيولوجيا  -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -أـ خواص المادة  

 (١كيمياء عامة ) -تنوع بيولوجى  -عامة 

( ٢رياضيات ) -أـ بصريات هندسية  -علم النفس النمو  

 (٢مياء عامة )كي -

 رنا احمد السيد احمد االمام  باق  ١١٥٤

 -( ١رياضيات ) -اللغة العربية  -مقرر ثقافى اختيارى*  

بيولوجيا  -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -أـ خواص المادة 

 (١كيمياء عامة ) -تنوع بيولوجى  -عامة 

( ٢رياضيات ) -أـ بصريات هندسية  -علم النفس النمو  

 (٢ة )كيمياء عام -

 ساره عبد اهلل محمد عبد الرحمن جاد  باق  ١١٥٥

أـ خواص المادة  -اللغة العربية  -مقرر ثقافى اختيارى*  

تنوع  -بيولوجيا عامة  -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -

 (١كيمياء عامة ) -بيولوجى 

علم النفس  -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

( ٢رياضيات ) -ب ـ حرارة  -أـ بصريات هندسية  -النمو 

 (٢كيمياء عامة ) -جسم اإلنسان  -

 سيف الدين امير السعيد كامل  باق  ١١٥٦

أـ خواص  -( ١رياضيات ) -التربية وقضايا العصر  

 -بيولوجيا عامة  -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -المادة 

 (١كيمياء عامة ) -تنوع بيولوجى 

مورفولوجية  -علم النفس النمو  -جيولوجيا عامة  

 -ب ـ حرارة  -أـ بصريات هندسية  -وتشريح النبات 

 (٢كيمياء عامة ) -جسم اإلنسان  -( ٢رياضيات )



 

 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
شعبة -العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة أولى 

 بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ١١:٠٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 شروق عصا م صالح ابو عامر  باق  ١١٥٧

ب ـ  -أـ خواص المادة  -التربية وقضايا العصر  

تنوع  -بيولوجيا عامة  -كهربية ومغناطيسية 

 (١كيمياء عامة ) -بيولوجى 

علم النفس النمو  -جيولوجيا عامة  

 -ب ـ حرارة  -أـ بصريات هندسية  -

 (٢كيمياء عامة ) -( ٢رياضيات )

 طارق السيد محى الدين بدر زياده  باق  ١١٥٨

ات رياضي -اللغة العربية  -التربية وقضايا العصر  

 -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -أـ خواص المادة  -( ١)

كيمياء عامة  -تنوع بيولوجى  -بيولوجيا عامة 

(١) 

أـ بصريات  -جيولوجيا عامة  

كيمياء  -( ٢رياضيات ) -هندسية 

 (٢عامة )

 على الدين السيد عباس على احمد  باق  ١١٥٩
ب ـ كهربية  -أـ خواص المادة  -( ١رياضيات ) 

 (١كيمياء عامة ) -بيولوجيا عامة  -ية ومغناطيس

أـ بصريات  -علم النفس النمو  

رياضيات  -ب ـ حرارة  -هندسية 

 (٢كيمياء عامة ) -( ٢)

 محمد عبد الباقى صبرى محمد محمد  باق  ١١٦٠

ب ـ كهربية  -أـ خواص المادة  -( ١رياضيات ) 

 -تنوع بيولوجى  -بيولوجيا عامة  -ومغناطيسية 

 (١مة )كيمياء عا

علم النفس النمو  -جيولوجيا عامة  

 -ب ـ حرارة  -أـ بصريات هندسية  -

 (٢كيمياء عامة ) -( ٢رياضيات )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
التعليم األساسي )الحلقة  -المتحان طالب الفرقة أولى 

 الرياضيات-انجليزىالعلمى -األولى(
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ١١:٠٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     كريم احمد عبدالخالق حسنين عبدالخالق  مستجد  ١١٦٣

     محمد احمد حامد عبد اهلل  مستجد  ١١٦٤

 حمزه الحاج شلبى شلبى نجم  باق  ١١٦٧

 -أساسيات الرياضيات  -المعلم ومهنة التعليم  

لغة  -تربية دينية ) الدين والحياة (  -لغة عربية 

 -تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها  -انجليزية 

 مقدمه فى علوم الحاسب

 -( ١سبان )ح -المهارات الحركية  

 -علم نفس النمو  -أدب أطفال 

 -الهندسة التحليلية فى المستوى 

 التربية وقضايا العصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة أولى 

 العلـوم-ىالعلمى انجليز
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ١١:٠٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابو بكر الصديق محمد الصديق بيه  مستجد  ١١٧١

     اسراء اسامه عبد الرءوف احمد محمد الشبراوى  مستجد  ١١٧٢

     اسراء جمال صادق ابو صالح عوض  مستجد  ١١٧٣

     اسراء على احمد ذكى الشبراوى  مستجد  ١١٧٤

     اسماء محمد الحسنين الحسنين  مستجد  ١١٧٥

     اسماء محمود عبد السميع عبد اهلل  مستجد  ١١٧٦

     هالل امين هالل محمداسماء   مستجد  ١١٧٧

     االء وائل محمد عبد اهلل احمد سليمان  مستجد  ١١٧٨

     الشيماء جالل محمود محمد فضل  مستجد  ١١٧٩

     الشيماء محمد جاد الرب احمد على  مستجد  ١١٨٠

     الشيماء منير الدسوقى احمد  مستجد  ١١٨١

     لحسنينامانى محمد الحسنين محمد ا  مستجد  ١١٨٢

     امنيه محمد المرسى المرسى سعفان  مستجد  ١١٨٣

     امنيه محمد طلعت محمود ابو المعاطى  مستجد  ١١٨٤

     اميره اشرف محمد الزاهى احمد سراج  مستجد  ١١٨٥

     اميره المغازى نبيه محمد المغازى  مستجد  ١١٨٦

     اميره سعد الشربينى العدل  مستجد  ١١٨٧

     اميره عرفات احمد رشوان  مستجد  ١١٨٨

     اميره محمد المتولى عبده احمد  مستجد  ١١٨٩

     اميره محمد عبد العزيز محمد على  مستجد  ١١٩٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
-لقة األولى(التعليم األساسي )الح -المتحان طالب الفرقة أولى 

 العلـوم-العلمى انجليزى
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ١١:٠٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     هادى الطوخياميره محمد فهمى عبد ال  مستجد  ١١٩١

     انجى ايهاب احمد ابو المعاطى  مستجد  ١١٩٢

     اهداء محمد احمد محمود حموده  مستجد  ١١٩٣

     ايمان الجوهرى محمد الجوهرى الجوهرى  مستجد  ١١٩٤

     ايمان جمال عبد السالم سلطان  مستجد  ١١٩٥

     ايمان رمضان ابراهيم على السيد احمد  مستجد  ١١٩٦

     ايمان رمضان احمد عبد الفضيل  مستجد  ١١٩٧

     ايمان سعد السعيد احمد العطار  مستجد  ١١٩٨

     ايمان محمد عبد القادر محمد عبد الوهاب  مستجد  ١١٩٩

     ايمان محمد محمد على خليل  مستجد  ١٢٠٠

     ايه صالح السيد محمد يوسف  مستجد  ١٢٠١

     محمد احمد احمد الجمل ايه  مستجد  ١٢٠٢

     ايه محمد احمد حسام الدين سليمان  مستجد  ١٢٠٣

     ايه محمود كامل السيد محمد  مستجد  ١٢٠٤

     بثينه محمد عطيه السعيد احمدالديبه  مستجد  ١٢٠٥

     بسمله احمد البدوى محمد حسين سرحان  مستجد  ١٢٠٦

     وض الليثىجمانه محمد السيد ع  مستجد  ١٢٠٧

     حنان فتحى عبد الهادى رمضان القصبى  مستجد  ١٢٠٨

     حنين عالء غريب احمد  مستجد  ١٢٠٩

     دعاء احمد فتحى السعيد عثمان  مستجد  ١٢١٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
-األساسي )الحلقة األولى( التعليم -المتحان طالب الفرقة أولى 

 العلـوم-العلمى انجليزى
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ١١:٠٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     دى فوزى مخائيلدميانه مج  مستجد  ١٢١١

     دنيا حسن سعد على ابراهيم  مستجد  ١٢١٢

     رحاب رضا فريد ابراهيم  مستجد  ١٢١٣

     رضوه رشدى ابراهيم جبر  مستجد  ١٢١٤

     رغده جمعه يوسف عليوه  مستجد  ١٢١٥

     رقيه ناصر السيد حسن نمر  مستجد  ١٢١٦

     احمد رنا منصور نصار نصار  مستجد  ١٢١٧

     رنا ياسر حسن محمود بدر  مستجد  ١٢١٨

     رنيم المصطفى منصور محمد ابو زيد  مستجد  ١٢١٩

     روان اسماعيل محمد الساداتى ابراهيم  مستجد  ١٢٢٠

     روان محمد عبد الرحمن ابراهيم راشد  مستجد  ١٢٢١

     سارا رمضان محمد عبد الغنى يحيى  مستجد  ١٢٢٢

     ساره عادل عبد الجليل ابو زيد  مستجد  ١٢٢٣

     ساره عاطف ابراهيم زياده  مستجد  ١٢٢٤

     ساره عالء عبد الكريم تغيان عبد الجواد  مستجد  ١٢٢٥

     سحر على السيد على حامد  مستجد  ١٢٢٦

     سلمى ناجى عبد الدايم عبد الهادى محمد  مستجد  ١٢٢٧

     مى يوسف محمد غانم على شادىسل  مستجد  ١٢٢٨

     سهيله احمد ابراهيم احمد  مستجد  ١٢٢٩

     شروق رضا محمد مصطفى شبانة  مستجد  ١٢٣٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
العلمى -التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة أولى 
 العلـوم-نجليزىا
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ١١:٠٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     شروق كارم محمود صالح ابراهيم  مستجد  ١٢٣١

     شيماء محمد عبد المؤمن حسن مجاهد  تجدمس  ١٢٣٢

     ضحى احمد لطفى عبد الرؤف النجدى  مستجد  ١٢٣٣

     عائشه محمود ابراهيم القياس  مستجد  ١٢٣٤

     على حلمى عبد المنطلب عبد ربه  مستجد  ١٢٣٥

     غاده محمود السيد المهدى على  مستجد  ١٢٣٦

     هيم معوض ابراهيمغاده معوض ابرا  مستجد  ١٢٣٧

     فادى جبران عبد الجليل بولس  مستجد  ١٢٣٨

     فاطمه رضا عبد العزيز البيلى على  مستجد  ١٢٣٩

     فاطمه وليد محمد محمد عبد الفتاح الخولى  مستجد  ١٢٤٠

     كريم اشرف رجب عبد الكريم  مستجد  ١٢٤١

     خفاجهلينة أيمن نجاتى عبدالقادر   مستجد  ١٢٤٢

     مارينا مدحت سامى صبحى  مستجد  ١٢٤٣

     محمد صالح احمد محمد سالم  مستجد  ١٢٤٤

     مريم ابراهيم عزت محمد  مستجد  ١٢٤٥

     مريم اسماعيل عبد الرحمن فوده  مستجد  ١٢٤٦

     مريم حمدى عبد السميع محمد  مستجد  ١٢٤٧

     سيد محمد فرجمريم صالح السيد ال  مستجد  ١٢٤٨

     مريم عبد اهلل احمد محمود الحنطور  مستجد  ١٢٤٩

     معوض عماد معوض عوض  مستجد  ١٢٥٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
العلمى -التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة أولى 

 ومالعلـ-انجليزى
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ١١:٠٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ممدوح عبد الفتاح محمد عبد السالم محمد  مستجد  ١٢٥١

     منى رضا عبد الفتاح عبد الفتاح البديوي  مستجد  ١٢٥٢

     منى محمد ابراهيم عبده عبد الهادى  مستجد  ١٢٥٣

     موده عبد العزيز محمد عبد العزيز يوسف  مستجد  ١٢٥٤

     مى حامد حسانين السيد ابو الخير  مستجد  ١٢٥٥

     نانسى يسرى محمد محمد شتا  مستجد  ١٢٥٦

     نبيله خالد محمود محمد عبيد  مستجد  ١٢٥٧

     نداء مصطفى اسماعيل فهيم اسماعيل  مستجد  ١٢٥٨

     ندى ايمن رفعت ذكى العموشى  مستجد  ١٢٥٩

     ندى رزق السيد محمود الخولي  مستجد  ١٢٦٠

     ندى محمد سالم الشحات  مستجد  ١٢٦١

     ندى هيثم بكر بكر  مستجد  ١٢٦٢

     نرمين عوض حسن عبد الجليل ابراهيم  مستجد  ١٢٦٣

     نغم ابراهيم عبد السالم ابراهيم السبع  مستجد  ١٢٦٤

     نغم ماجد ابراهيم رزق يوسف  مستجد  ١٢٦٥

     نهى محمود محمد حلمى تعلب  مستجد  ١٢٦٦

     نور فريد نادى عبدالخالق مصطفى  مستجد  ١٢٦٧

     د محمد احمد العفانىنورا محمد محم  مستجد  ١٢٦٨

     نورهان حسين السعيد ابراهيم  مستجد  ١٢٦٩

     نورهان محمد على عبد الحى المنزالوي  مستجد  ١٢٧٠

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة أولى 

 العلـوم-علمى انجليزىال
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ١١:٠٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     نورهان محمد محمد احمد السعيد  مستجد  ١٢٧١

     نيره احمد السيد الديدامونى عوض اهلل  مستجد  ١٢٧٢

     هاجر احمد فاروق احمد المصرى  مستجد  ١٢٧٣

     هاجر المدثر الغريب عبد المنعم  مستجد  ١٢٧٤

     هاله وفيق مصطفى احمد الدبور  مستجد  ١٢٧٥

     هبه بدير محمد جابر  مستجد  ١٢٧٦

     السيدهبه مجدى كمال   مستجد  ١٢٧٧

     هدى بهاء سليم شاكر محمود  مستجد  ١٢٧٨

     هدير نجاح عوض اهلل الششتاوى  مستجد  ١٢٧٩

     هيام حامد محمد حامد شاهين  مستجد  ١٢٨٠

     والء رضا عبد البديع سليمان الشابورى  مستجد  ١٢٨١

     ياسمين اشرف قاسم فتوح  مستجد  ١٢٨٢

     ن السيد السيد رياضياسمي  مستجد  ١٢٨٣

     ياسمين السيد عنتر السيد  مستجد  ١٢٨٤

     ياسمين ياسر على الزاهى ابراهيم  مستجد  ١٢٨٥

     يسرا ياسر عبد اهلل احمد الصعيدى  مستجد  ١٢٨٦

     يمنى عصام حسين السيد ابراهيم  مستجد  ١٢٨٧

 لرحمنابراهيم خالد فاروق عبدالعظيم عبدا  باق  ١٢٩٠

المعلم  -جيولوجيا عامة  

لغة عربية  -ومهنة التعليم 

 الدين والحياة -وخط 

 -بصريات هندسية  -أدب أطفال  -علم نفس النمو  

 بيولوجيا عامة -حسبان  -حرارة 

 الزهراء على مجاهد احمد راشد  باق  ١٢٩١
لغة  -جبر  -جيولوجيا عامة  

 الدين والحياة -عربية وخط 

 -بصريات هندسية  -أدب أطفال  -مو علم نفس الن 

 بيولوجيا عامة -( ١كيمياء عامة ) -حسبان 

 اميره احمد حسن محمد  باق  ١٢٩٢
الدين  -لغة عربية وخط  

 والحياة

التربية وقضايا العصر  -هندسة تحليلية فى المستوى  

 -بصريات هندسية  -أدب أطفال  -علم نفس النمو  -

 بيولوجيا عامة -( ١مة )كيمياء عا -حسبان  -حرارة 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
العلمى -التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة أولى 

 العلـوم-انجليزى
 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ١١:٠٧ ٢٠١٩/١٢/١١دارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إل

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 عبد اهلل محمود حسن حسين حسن  باق  ١٢٩٣
 -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

 الدين والحياة -أساسيات الرياضيات 

التربية  -هندسة تحليلية فى المستوى  

بصريات  -أدب أطفال  -وقضايا العصر 

بيولوجيا  -حسبان  -حرارة  -هندسية 

 عامة

 محمد اسالم متولى الحسينى حمزه  باق  ١٢٩٤
لغة  -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

 لغة انجليزية -الدين والحياة  -عربية وخط 

 -علم نفس النمو  -التربية وقضايا العصر  

 -حرارة  -ات هندسية بصري -أدب أطفال 

 بيولوجيا عامة -حسبان 

 الدين والحياة -لغة عربية وخط  -جبر   محمد حسام محمد النبوى محمد  باق  ١٢٩٥

علم نفس  -هندسة تحليلية فى المستوى  

 -حسبان  -بصريات هندسية  -النمو 

 بيولوجيا عامة

 المعلم ومهنة التعليم  محمد نصر السيد السيد  باق  ١٢٩٦

التربية  -هندسة تحليلية فى المستوى  

أدب  -علم نفس النمو  -وقضايا العصر 

 -حرارة  -بصريات هندسية  -أطفال 

بيولوجيا  -( ١كيمياء عامة ) -حسبان 

 عامة

 مروه زينهم المتولى شعبان  باق  ١٢٩٧

 -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

 -خط لغة عربية و -جبر  -أساسيات الرياضيات 

 الدين والحياة

بصريات  -أدب أطفال  -علم نفس النمو  

 -( ١كيمياء عامة ) -حسبان  -هندسية 

 بيولوجيا عامة

 ندى عصام غانم جمال غانم  باق  ١٢٩٨

علوم  -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

لغة  -جبر  -أساسيات الرياضيات  -( ١بيئية )

 -غة انجليزية ل -الدين والحياة  -عربية وخط 

 تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها

التربية  -هندسة تحليلية فى المستوى  

أدب  -علم نفس النمو  -وقضايا العصر 

 -حرارة  -بصريات هندسية  -أطفال 

بيولوجيا  -( ١كيمياء عامة ) -حسبان 

 عامة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 ات على الطالبكشف توزيع المقرر
 الرياضيات-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٤٤ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 
  علم النفس النمو]أولى[    محمود مجدى محمد على السيد  ستجدم 

     ابراهيم احمد محمد السيد الطنطاوي  مستجد  ٥٢٥

     ابراهيم سليمان عمار سليمان  مستجد  ٥٢٦

     احمد الشحات الشحات الوصيف الجميعي  مستجد  ٥٢٧

    ولى[(]أ١حسبان)  احمد تامر ثروت احمد عبد اهلل  مستجد  ٥٢٨

    مبادىء الميكانيكا]أولى[  احمد ناجح احمد عبدالعال  مستجد  ٥٢٩

     اسراء فتحى محمد صابر  مستجد  ٥٣٠

     اميره رضا عبد الفتاح المغازى  مستجد  ٥٣١

    التربية وقضايا العصر]أولى[  ايه رشاد احمد عبد ربه  مستجد  ٥٣٢

     د ابوزيدبسمله حامد محمود حام  مستجد  ٥٣٣

     تسنيم محمد نورالدين ابراهيم  مستجد  ٥٣٤

     حسن ممدوح ابو القمصان السودانى  مستجد  ٥٣٥

    مقدمة فى الحاسوب]أولى[  حكمت على محمد على محمد عماشة  مستجد  ٥٣٦

     حنين مجدى ابراهيم محمد الصفطاوى  مستجد  ٥٣٧

    مبادىء الميكانيكا]أولى[  بد المحسنخالد حسن محمد حسن ع  مستجد  ٥٣٨

     دعاء فهمى محمود احمد خميس  مستجد  ٥٣٩

     رحمه يسرى عبد الغنى محمد العيوطى  مستجد  ٥٤٠

     رضوى عبد الفتاح احمد ابو النجا  مستجد  ٥٤١

    مبادىء الميكانيكا]أولى[  روان سامح احمد السيد الدياسطى  مستجد  ٥٤٢

     روان محمد الحسين الحلو  مستجد  ٥٤٣

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:٤٤ ٢٠١٩/١٢/١٥بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  ب ـ بصريات هندسية]أولى[ -  ميكانيكا]أولى[    سعيد مصطفى عبد المعز عبد الحى سالمه  مستجد  ٥٤٤

     سلمى احمد جاد المولى طه خضيرة  مستجد  ٥٤٥

  ب ـ بصريات هندسية]أولى[    د محمود الحندولهسلوى عصام احم  مستجد  ٥٤٦

     سمير محمد عبد العليم سليمان  مستجد  ٥٤٧

     سميه احمد حسن عبد الجليل رمضان  مستجد  ٥٤٨

     عبد الرحمن طلعت محمد متولى على  مستجد  ٥٤٩

    مبادىء الميكانيكا]أولى[  عالء عبد العليم شعبان عبد العال  مستجد  ٥٥٠

     محمد احمد احمد على البطل  مستجد  ٥٥١

     محمد شاكر احمد محمد  مستجد  ٥٥٢

     محمد كمال محمد محمد خضير  مستجد  ٥٥٣

  ب ـ بصريات هندسية]أولى[ -  حرارة]أولى[ -أ    محمد محمد احمد محمد عبد النبى  مستجد  ٥٥٤

     محمود ابراهيم احمد جمعه خفاجي  مستجد  ٥٥٥

    مبادىء الميكانيكا]أولى[  محمود السيد كامل السيد القصبى غيث  مستجد  ٥٥٦

    مبادىء الميكانيكا]أولى[  محمود محمد محمد يوسف  مستجد  ٥٥٧

    حقوق االنسان]أولى[  منار محمد السيد حسانين  مستجد  ٥٥٨

     مهند سمير السيد فتوح  مستجد  ٥٥٩

     عادل احمدالعوضى رحيم عبد الحميدنادر   مستجد  ٥٦٠

     نسمه اشرف يونس محمد يونس  مستجد  ٥٦١

     هاجر محمد محمد عثمان المهدى  مستجد  ٥٦٢

  علم النفس النمو]أولى[    هدى عزت كمال عبد الحميد فرحات  مستجد  ٥٦٣

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 الطالب كشف توزيع المقررات على
 الرياضيات-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٨:٤٤ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

    حقوق االنسان]أولى[  وسام محمد مصباح محمد  دمستج  ٥٦٤

     ياسمين حسن عباس محمد عمر  مستجد  ٥٦٥

    مبادىء الميكانيكا]أولى[  يوسف صالح مكرم عبد المجيد ابراهيم  مستجد  ٥٦٦

  ب ـ بصريات هندسية]أولى[ -  حرارة]أولى[ -أ    يوسف عادل محمد احمد سعد  مستجد  ٥٦٧

  ب ـ بصريات هندسية]أولى[ -  ميكانيكا]أولى[    يوسف محمد يوسف رجب يوسف الخولى  جدمست  ٥٦٨

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 األول/الدور ٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٣ - ٢٠١٢الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٤٥ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 احمد طارق عبد الرحمن عبد ربه حواس  باق  ٥٧٠

تطبيقات  -( ٣حسبان ) -جبر خطى  

ى برمجة مقدمة ف -ستاتيكا  -رياضية 

-ب -ديناميكا حرارية -أ -الحاسوب 

اإلدارة المدرسية  -فيزياء حديثة 

 سيكولوجية التعلم -والصفية 

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

ديناميكا  -معادالت تفاضلية  -هندسة الفضاء 

 -بصريات فيزيائية  -:أ -نظرية االحتماالت  -

 -** مقرر تربوى اختيارى -تيار متردد  -ب

 تكنولوجيا التعليم

 اميره عالء الدين السيد درويش  باق  ٥٧١

حسبان  -  مبادىء الميكانيكا]أولى[ 

 -ستاتيكا  -تطبيقات رياضية  -( ٣)

-أ -مقدمة فى برمجة الحاسوب 

 -فيزياء حديثة -ب -ديناميكا حرارية 

 اإلدارة المدرسية والصفية

 -معادالت تفاضلية  -  (]أولى[٢حسبان ) 

بصريات  -:أ -نظرية االحتماالت  -يناميكا د

 تيار متردد -ب -فيزيائية 

 محمد محرز محمد حسن عبدالرحمن  باق  ٥٧٣

 -تطبيقات رياضية  -( ٣حسبان ) 

 -مقدمة فى برمجة الحاسوب  -ستاتيكا 

 -فيزياء حديثة -ب -ديناميكا حرارية -أ

 -اإلدارة المدرسية والصفية 

 سيكولوجية التعلم

 -معادالت تفاضلية  -ة الفضاء هندس 

بصريات  -:أ -نظرية االحتماالت  -ديناميكا 

 تيار متردد -ب -فيزيائية 

 محمد نيازى مصطفى مصطفى شطا  باق  ٥٧٤

تطبيقات  -( ٣حسبان ) -جبر خطى  

مقدمة فى برمجة  -ستاتيكا  -رياضية 

اإلدارة المدرسية والصفية  -الحاسوب 

 سيكولوجية التعلم -

 -معادالت تفاضلية  -  (]أولى[٢ان )حسب 

 -بصريات فيزيائية  -:أ -نظرية االحتماالت 

 تيار متردد -ب

 اسراء اشرف العشرى محمد العشرى  ١من الخارج   ٥٧٧
ديناميكا -أ -ستاتيكا  -( ٣حسبان ) 

 فيزياء حديثة-ب -حرارية 

نظرية  -ديناميكا  -معادالت تفاضلية  

 االحتماالت

 نورا عبدالمحسن عطيه عبدالمحسن  ١رج من الخا  ٥٧٨
-ب -ديناميكا حرارية -أ -( ٣حسبان ) 

 فيزياء حديثة

نظرية  -ديناميكا  -معادالت تفاضلية  

تيار  -ب -بصريات فيزيائية  -:أ -االحتماالت 

 متردد

 ياسر عماد مصطفى الشوربحى مجاهد  ١من الخارج   ٥٧٩

تطبيقات  -( ٣حسبان ) -جبر خطى  

مقدمة فى برمجة  -ستاتيكا  - رياضية

-ب -ديناميكا حرارية -أ -الحاسوب 

اإلدارة المدرسية  -فيزياء حديثة 

 والصفية

حسبان  -  ب ـ بصريات هندسية]أولى[ 

معادالت  -هندسة الفضاء  -  (]أولى[٢)

 -:أ -نظرية االحتماالت  -ديناميكا  -تفاضلية 

تدريس  -تيار متردد  -ب -بصريات فيزيائية 

 -مقرر تربوى اختيارى**  -( ٢غر )مص

 تكنولوجيا التعليم

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الكيمياء-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٤٥ ٢٠١٩/١٢/١٥يثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن اله

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 احمد عدلى محمد عبدالمقصود  مستجد  ٥٨١
علوم بيولوجية  -  (]أولى[١كيمياء عامة ) 

  (]أولى[١عامة)
  

     احمد محمد على عبدالمقصود دعيه  مستجد  ٥٨٢

     اسراء السعيد طاهر زكى عبده  مستجد  ٥٨٣

  جيولوجيا]أولى[    اسالم زكريا على عبدالرازق  مستجد  ٥٨٤

    (]أولى[١علوم بيولوجية عامة)  اسماء عادل القطب العدوى كراوية  مستجد  ٥٨٥

     االء اشرف الرحمانى ابو العال حسن  مستجد  ٥٨٦

     لى الزقرداالء هشام رمضان ع  مستجد  ٥٨٧

  جيولوجيا]أولى[    امانى محمد العدروسى رمضان  مستجد  ٥٨٨

     اميره احمد فرج الدمرداش بركات  مستجد  ٥٨٩

  جيولوجيا]أولى[   (]أولى[١رياضيات )  اميره احمد محمود عبد الحميد  مستجد  ٥٩٠

     ايمان محمد احمد االمام على  مستجد  ٥٩١

     مان محمود السيد ابراهيم احمداي  مستجد  ٥٩٢

     ايمان هشام سعد عبد القادر سعد  مستجد  ٥٩٣

     ايه ابراهيم محمد حسن  مستجد  ٥٩٤

     ايه انور عبد الغنى محمد احمد  مستجد  ٥٩٥

     ايه حامد احمد عبد الجواد  مستجد  ٥٩٦

   ايه ياقوت محمد مشالى  مستجد  ٥٩٧
ب ـ  -  [جيولوجيا]أولى 

  حرارة]أولى[

     تحيه محمود محمد محمد رمضان  مستجد  ٥٩٨

     حسن صالح حسن عمر الجمل  مستجد  ٥٩٩

     حمدى احمد عبد المطلب اسماعيل طه العزب  مستجد  ٦٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الكيمياء-العلمى انجليزى -ية المتحان طالب الفرقة ثان

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:٤٥ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     خالد سامى محمود عثمان  مستجد  ٦٠١

    (]أولى[١علوم بيولوجية عامة)  خالد محمود عبد الرؤف محمود عمر  مستجد  ٦٠٢

  جيولوجيا]أولى[    خلود خالد عبد اهلل محمود  مستجد  ٦٠٣

     رحاب على محمد على الرفاعى  مستجد  ٦٠٤

    (]أولى[١كيمياء عامة )  رنا محمود احمد حمدى عمر  مستجد  ٦٠٥

     امه عبد الحميد على عمرسلوى اس  مستجد  ٦٠٦

     شروق احمد العيسوى عبد الفتاح  مستجد  ٦٠٧

     شيماء مصطفى لطفى مصطفى موسى  مستجد  ٦٠٨

     فاطمه الزهراء محمد شعبان المرسى  مستجد  ٦٠٩

     محمد احمد عبد القادر السيد مرسى  مستجد  ٦١٠

     محمد مدحت السعيد احمد جعفر  مستجد  ٦١١

     منه احمد ابراهيم محمد ابراهيم  مستجد  ٦١٢

    (]أولى[١كيمياء عامة )  منه اهلل محمود شعبان محمود االبياري  مستجد  ٦١٣

     مياده عوض عوض حسن السيد  مستجد  ٦١٤

    (]أولى[١علوم بيولوجية عامة) -  (]أولى[١كيمياء عامة )  ندا محمد لبيب صالح  مستجد  ٦١٥

     نورا رضا عمر حسين عبد الرحيم  مستجد  ٦١٦

     نورهان مصطفى كامل احمد سيد احمد  مستجد  ٦١٧

     نيره شعبان عبد الودود رجب الحداد  مستجد  ٦١٨

     هبه اهلل عبده محمد عبد الغنى السيد بسام  مستجد  ٦١٩

     ياسمين مجدى عبد الودود المرغنى  مستجد  ٦٢٠

 
 



 
 لية التربيةك

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الكيمياء-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٤٦ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم ة القيدحال رقم الجلوس

 احمد عمرو شوقى على ربيع  باق  ٦٢٢

حسبان  -إحتماالت وإحصاء  -جبر خطى  

كيمياء عضوية  - Iكيمياء فيزيائية  -( ٢)

I - اإلدارة المدرسية والصفية 

فيزياء -ب -فيزياء حديثة -أ -معادالت تفاضلية  

كيمياء غير  - IIكيمياء فيزيائية  -حيوية 

 IIكيمياء عضوية  - Iعضوية 

 امنيه محمد محمود عزام يونس  باق  ٦٢٣

حسبان  -إحتماالت وإحصاء  -جبر خطى  

كيمياء تحليلية  - Iكيمياء فيزيائية  -( ٢)

I -  كيمياء عضويةI -  اإلدارة المدرسية

 والصفية

فيزياء -ب -فيزياء حديثة -أ -معادالت تفاضلية  

كيمياء غير  - IIاء فيزيائية كيمي -حيوية 

 IIكيمياء عضوية  - Iعضوية 

 ايناس عبدالفتاح مهدى متولى  باق  ٦٢٤
جبر  -  (]أولى[١علوم بيولوجية عامة) 

 خطى

فيزياء -ب -فيزياء حديثة -أ -معادالت تفاضلية  

 IIكيمياء فيزيائية  -حيوية 

 جون عماد سليمان نجيب  باق  ٦٢٥

جبر  -  (]أولى[١علوم بيولوجية عامة) 

كيمياء  -إحتماالت وإحصاء  -خطى 

 اإلدارة المدرسية والصفية - Iفيزيائية 

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

كيمياء  -فيزياء حيوية -ب -فيزياء حديثة 

 IIفيزيائية 

   اميره احمد السيد البيسى  ١من الخارج   ٦٢٨

الت تفاضلية معاد -  أـ بصريات هندسية]أولى[ 

كيمياء  -فيزياء حيوية -ب -فيزياء حديثة -أ -

 Iكيمياء غير عضوية  - IIفيزيائية 

 هاجر احمد محمد سيد احمد متولى  ١من الخارج   ٦٢٩

حسبان  -إحتماالت وإحصاء  -جبر خطى  

 Iكيمياء فيزيائية  -( ١علوم بيئية ) -( ٢)

 - Iكيمياء عضوية  - Iكيمياء تحليلية  -

اإلدارة المدرسية  -( ١مصغر) تدريس

 سيكولوجية التعلم -والصفية 

فيزياء -ب -فيزياء حديثة -أ -معادالت تفاضلية  

كيمياء غير  - IIكيمياء فيزيائية  -حيوية 

تدريس  - IIكيمياء عضوية  - Iعضوية 

 -مقرر تربوى اختيارى**  -( ٢مصغر)

 تكنولوجيا التعليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 ئون التعليم واالمتحاناتش

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الفيزياء-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٤٦ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول سماال حالة القيد رقم الجلوس

     ابراهيم حمدى القصبى رياض خالد  مستجد  ٦٣١

     اسماء رمضان الغريب محمد على  مستجد  ٦٣٢

     اسماء على خليل على الديب  مستجد  ٦٣٣

     ايه احمد محمد رشاد احمد يوسف  مستجد  ٦٣٤

     زالىروال مصطفى عزالعرب محمود الغ  مستجد  ٦٣٥

     شادى محمد السيد محمد عبد الحق  مستجد  ٦٣٦

     كريم السيد ابراهيم السيد الموافى  مستجد  ٦٣٧

  المعلم ومهنة التعليم]أولى[    محمد حسين عبده محمد السيد حسنين  مستجد  ٦٣٨

     محمود فتحى احمد يوسف ريحان  مستجد  ٦٣٩

     سيد العوضىندى سعد العوضى ال  مستجد  ٦٤٠

     نورهان محمد صالح الدين راغب صالح  مستجد  ٦٤١

  بصريات هندسية]أولى[ -ب    هاجر السيد رشدى معوض  مستجد  ٦٤٢

     ياسمين ممدوح ابراهيم متولي  مستجد  ٦٤٣

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الفيزياء-العلمى انجليزى -حان طالب الفرقة ثانية المت

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٤٦ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 يف طاهر عبد اللطيف درويشاسالم عبد اللط  باق  ٦٤٥

اهتزازات  -ديناميكية حرارية  

فيزياء فلكية وأرصاد جوية  -وموجات 

( احتماالت ٣رياضيات ) -جبر خطى  -

( ٢( حسبان )٣رياضيات ) -واحصاء 

 -اإلدارة المدرسية والصفية  -

 سيكولوجية التعلم

تيار  -  (]أولى[٢علوم بيولوجية عامة) 

بصريات  -فيزياء حيوية  -متردد 

معادالت  -( ٢كيمياء ) -فيزيائية 

 (٢رياضيات تطبيقية ) -تفاضلية 

 اسماء عادل العقباوى محمد  باق  ٦٤٦

اهتزازات  -ديناميكية حرارية  

( ٣رياضيات ) -جبر خطى  -وموجات 

اإلدارة المدرسية  -احتماالت واحصاء 

 والصفية

 فيزياء حيوية 

   ديناميكية حرارية  د العزيز غنيمامانى عطا اهلل يحى عب  باق  ٦٤٧

 اسالم هشام السيد محمد عيد  ١من الخارج   ٦٤٩

اهتزازات  -ديناميكية حرارية  

فيزياء فلكية وأرصاد جوية  -وموجات 

( احتماالت ٣رياضيات ) -جبر خطى  -

 واحصاء

بصريات  -فيزياء حيوية  -تيار متردد  

معادالت  -( ٢كيمياء ) -فيزيائية 

 -( ١رياضيات تطبيقية ) -ة تفاضلي

مقرر تربوى  -( ٢رياضيات تطبيقية )

 تكنولوجيا التعليم -اختيارى ** 

 امير احمد صبرى سالم  ١من الخارج   ٦٥٠

علوم  -  (]أولى[١رياضيات ) 

 -  (]أولى[١بيولوجية عامه )

اهتزازات وموجات  -ديناميكية حرارية 

 -فيزياء فلكية وأرصاد جوية  -

 -( احتماالت واحصاء ٣رياضيات )

 (٢( حسبان )٣رياضيات )

بصريات  -فيزياء حيوية  -تيار متردد  

معادالت  -( ٢كيمياء ) -فيزيائية 

 -( ١رياضيات تطبيقية ) -تفاضلية 

 (٢رياضيات تطبيقية )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمى انجليزى -الب الفرقة ثانية المتحان ط

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٤٧ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابراهيم هشام ابراهيم احمد احمد بدر  مستجد  ٦٥١

  (]أولى[٢رياضيات )    احمد عبد البديع احمد عبد البديع  مستجد  ٦٥٢

     اسراء اشرف السيد محمد محمد السيد  مستجد  ٦٥٣

     اسراء خالد عطيه خليل فايد  مستجد  ٦٥٤

     اسراء عادل عبد الغفار على يوسف  مستجد  ٦٥٥

     اسماء ايمن محمد رجب محمد الربعى  مستجد  ٦٥٦

  (]أولى[٢كيمياء عامة )    اسماء زكريا سراج الدين السعيد السيد  مستجد  ٦٥٧

     االء محمود توفيق محمد محمد  مستجد  ٦٥٨

     االء مصطفى محمد حافظ  مستجد  ٦٥٩

     الشيماء محمد الصاوى احمد والى  مستجد  ٦٦٠

     اميره امجد عوض عبد الرحيم  مستجد  ٦٦١

     ايمان اسامه السيد عبد الوهاب  مستجد  ٦٦٢

  (]أولى[٢رياضيات )   (]أولى[١كيمياء عامة )  ايمان عبد البديع محمد سلطان سلطان  مستجد  ٦٦٣

     ايمان محمد احمد محمد الشافعى  مستجد  ٦٦٤

     دايه شعبان سالمه محم  مستجد  ٦٦٥

     ايه عثمان على عبد الكريم عبادة  مستجد  ٦٦٦

     بسمه عادل سعد على البدري  مستجد  ٦٦٧

     بسنت هشام رفعت محمد اسماعيل  مستجد  ٦٦٨

     رحمه محمد عبد المعتمد محمد االبيارى  مستجد  ٦٦٩

     ريم محمد السيد متولى الزينى  مستجد  ٦٧٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:٤٧ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ريهام صبرى فهيم السعيد سعدة  مستجد  ٦٧١

     ساره محمد رمضان احمد  مستجد  ٦٧٢

     سلمى محمد اشرف جالل الدين القاضي  مستجد  ٦٧٣

     سميه مصطفى حامد نجا  مستجد  ٦٧٤

     السيد رزق فودةسهيله مصطفى   مستجد  ٦٧٥

     شروق ابراهيم مصطفى السعيدهيكل  مستجد  ٦٧٦

     شروق محمد ابراهيم الدسوقى  مستجد  ٦٧٧

  (]أولى[٢كيمياء عامة )    عبد اهلل محمد شفيق الزاهى شعبان  مستجد  ٦٧٨

     عال عماد الدين عيد عمر عيد  مستجد  ٦٧٩

     السعيد حسن علياء البدوى البيلى  مستجد  ٦٨٠

     غاده ناصف طلعت صادق  مستجد  ٦٨١

     فاطمه محمد عزت عبد الحميد السيد سليمان  مستجد  ٦٨٢

     كرم عصام موريس عريان  مستجد  ٦٨٣

    تنوع بيولوجى]أولى[ -  بيولوجيا عامة]أولى[  مرح سعد عبد الحميد محمد على  مستجد  ٦٨٤

     ين السيد ابو العنين الطناملىمروه الحس  مستجد  ٦٨٥

     مروه السعيد حسن السعيد العجمى  مستجد  ٦٨٦

     مروه محمد محمد على عوض شطا  مستجد  ٦٨٧

     مريم عالء معوض محمد ابراهيم  مستجد  ٦٨٨

     منه اهلل عصام ماهر عبد العال  مستجد  ٦٨٩

     منه اهلل وجيه معوض رزق كشك  مستجد  ٦٩٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٨:٤٧ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ميدرونا عماد نصيف ابراهيم شحاتة  مستجد  ٦٩١

     ندى عبد اهلل محمود صالح عبد اهلل  مستجد  ٦٩٢

     نسرين مجدى محمد ابراهيم مصطفى الخميس  مستجد  ٦٩٣

     محمد حسن ابراهيم عويدات نور الدين  مستجد  ٦٩٤

    (]أولى[١كيمياء عامة )  نورهان امير عبد السالم عبد السالم مصطفى  مستجد  ٦٩٥

     نورهان محمد طرهونى رزق  مستجد  ٦٩٦

     نيره عبد الحميد عبد الرازق عبد الغنى العدل  مستجد  ٦٩٧

     هاجر اسامه محمد محمود خليل  مستجد  ٦٩٨

     هاجر خالد محرز محمد محى الدين  مستجد  ٦٩٩

     هانم مصطفى احمد سليمان  مستجد  ٧٠٠

     هايدى محمد السيد عوض اهلل على  مستجد  ٧٠١

  (]أولى[٢رياضيات )    هدير السيد كامل عبد الفتاح هله  مستجد  ٧٠٢

  ]أولى[(٢رياضيات )    هدير عبد اللطيف محمود عبد اللطيف  مستجد  ٧٠٣

     هند طارق ابراهيم عبد العزيز حماده  مستجد  ٧٠٤

     والء ود محمود محمود حسن غانم  مستجد  ٧٠٥

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٤٧ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 احمد ابوزيد احمد زيدان  باق  ٧٠٧

بيولوجيا  -  أـ خواص المادة]أولى[ 

ميكروبيولوجيا  -الفقاريات  -  عامة]أولى[

االدارة المدرسية  -كيمياء  -طحالب  -

 والصفية

فسيولوجيا  -( ١فسيولوجيا حيوان ) -حبليات  

 -مقرر تربوى إختيارى**  -( ١النبات )

 تكنولوجيا التعليم

 امنيه خليفه خليفه محمد خليفه  باق  ٧٠٨

 -الفقاريات  -  أـ خواص المادة]أولى[ 

االدارة المدرسية  -كيمياء  -طحالب 

 والصفية

فسيولوجيا  -( ١فسيولوجيا حيوان ) -حبليات  

 مقرر تربوى إختيارى** -( ١النبات )

 اشرقت محمد احمد ابراهيم حجازى  ١من الخارج   ٧١٠
 -الفقاريات  -  أـ خواص المادة]أولى[ 

 كيمياء -طحالب 

يا فسيولوج -حبليات  -  ب ـ حرارة]أولى[ 

 -بيئة نباتية+نبات إقتصادى  -( ١حيوان )

علم المعادن والموارد  -( ١فسيولوجيا النبات )

 االقتصادية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٤٨ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     الفت على ابراهيم على  مستجد  ٧١٣

     ب الهاللى على ابراهيمربا  مستجد  ٧١٤

     روان عبدالوهاب السيد محمد الجندى  مستجد  ٧١٥

     سهيله امين السيد الزيادى  مستجد  ٧١٦

    المعلم ومهنة التعليم]أولى[  احمد بدوى عبدالحميد بدوى الصمدى  مستجد  ٧١٧

  علم نفس النمو]أولى[ -  (]أولى[١حسبان )    محمد الدسوقى محمد محمد على  مستجد  ٧١٨

  (]أولى[١كيمياء عامة )    مريم احمد رضوان جبر محمد  مستجد  ٧١٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٤٩ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  ]أولى[علم نفس النمو   الدين والحياة]أولى[  احمد عيد سعد احمدعلى  مستجد  ٧٢١

    الدين والحياة]أولى[  احمد لطفى السعيد عبد اللطيف العوضى  مستجد  ٧٢٢

     احمد محمود السيد محمود عطا اهلل  مستجد  ٧٢٣

  حسبان]أولى[ -  علم نفس النمو]أولى[    ادهم مجدى محمد ابراهيم شمس الدين  مستجد  ٧٢٤

     اروى توفيق محمد عبد اهلل  مستجد  ٧٢٥

     اسراء احمد محمد يوسف احمد  مستجد  ٧٢٦

     اسراء اسامى ابراهيم محمد  مستجد  ٧٢٧

     اسراء اشرف فتحى رزق عبد الحميد  مستجد  ٧٢٨

     اسراء السيد احمد محمد الديب  مستجد  ٧٢٩

     اسراء عزت عبدالحى محمود على  مستجد  ٧٣٠

     رمضان السواح اسراء محمد عبدالحميد  مستجد  ٧٣١

     اسراء محمد عطيه محمد العرابي  مستجد  ٧٣٢

     اسماء سالم متولى سالم  مستجد  ٧٣٣

     اسماء سامى ابراهيم على بدوى  مستجد  ٧٣٤

     اسماء سامى محمود طه على  مستجد  ٧٣٥

     اسماء عالء عبد الفتاح محمد جابر  مستجد  ٧٣٦

     احمد عبد العزيز احمد الشويخاالء   مستجد  ٧٣٧

     االء اسماعيل صابر السيد محمد الرفاعى  مستجد  ٧٣٨

  حسبان]أولى[ -  هندسة تحليلية فى المستوى]أولى[    االء محمد ابوالمعاطى فرج اهلل  مستجد  ٧٣٩

     امال السيد محمد عبد الوهاب  مستجد  ٧٤٠

 



 
 كلية التربية
 متحاناتشئون التعليم واال

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:٤٩ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد سرقم الجلو

     امل طارق محمد احمد  مستجد  ٧٤١

     امنيه منصور ابراهيم منصور سيد احمد  مستجد  ٧٤٢

     اميره حسن عبد الفضيل حسن داود  مستجد  ٧٤٣

     اميره رضا سعد عبد القادر  مستجد  ٧٤٤

     عبد الخبير جاداميره صفوت جاد   مستجد  ٧٤٥

  حسبان]أولى[    انس محمد محمد محمد الشبلى  مستجد  ٧٤٦

     ايمان رجب مصباح سعد فودة  مستجد  ٧٤٧

    الدين والحياة]أولى[  ايمان على احمد عبد العزيز  مستجد  ٧٤٨

  حسبان]أولى[   جيولوجيا عامة]أولى[  ايمان مجاهد عبدالنافع الرفاعى  مستجد  ٧٤٩

     ايمان محمد عقل توفيق قنديل  مستجد  ٧٥٠

     ايناس سعيد ابراهيم ابراهيم عبد العال  مستجد  ٧٥١

     ايه جمال سراج عبد المجيد  مستجد  ٧٥٢

  حسبان]أولى[ -  بصريات هندسية]أولى[    ايه شحاته سيد حمودة  مستجد  ٧٥٣

     ايه طارق سيد غريب  مستجد  ٧٥٤

     ايه عبد الهادى رمضان محمد  ستجدم  ٧٥٥

  علم نفس النمو]أولى[    تسنيم محمد محمد على  مستجد  ٧٥٦

     جمال ياسر فؤاد على السعيد  مستجد  ٧٥٧

     حسناء نصر السيد حامد  مستجد  ٧٥٨

    جيولوجيا عامة]أولى[  حماده مصباح عبدالغنى محمد  مستجد  ٧٥٩

     حامد عبد الحميد ابو العنينداليا   مستجد  ٧٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٨:٤٩ ٢٠١٩/١٢/١٥الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ  نظام ابن

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     دنيا محمد احمد احمد الحالب  مستجد  ٧٦١

     دنيا هشام خيرى احمد محمد  مستجد  ٧٦٢

     دينا محمد القطب البدوى محمد  مستجد  ٧٦٣

     راقيه فرج محمد عبد الحى محمد الهريدى  دمستج  ٧٦٤

     رشا درويش محمد اسماعيل جبل  مستجد  ٧٦٥

     روان عادل محمود طلبه بدوي  مستجد  ٧٦٦

  حسبان]أولى[   الدين والحياة]أولى[  ريم مصطفى كمال عبد الرحيم  مستجد  ٧٦٧

     زينب طه حسين ابراهيم عبد الرحمن  مستجد  ٧٦٨

     ساره حسن محمد محمود عبد الرازق  مستجد  ٧٦٩

     ساره رضا عوض السعيد االمام  مستجد  ٧٧٠

     ساره محمود فتحى طه محمد  مستجد  ٧٧١

     ساميه عبد اللطيف محمد ابراهيم الخميسى  مستجد  ٧٧٢

     سلمى خالد عبد العاطى عبد الجليل  مستجد  ٧٧٣

     لد عبد العليم عبد الستارسلمى خا  مستجد  ٧٧٤

     سلمى صفوت عبد الهادى توفيق  مستجد  ٧٧٥

     سلمى محمد فؤاد السقا البيومى  مستجد  ٧٧٦

    الدين والحياة]أولى[  سمر سمير ابراهيم محمد  مستجد  ٧٧٧

     سمر يسرى عثمان عبد الحميد المرسى  مستجد  ٧٧٨

     االمامسهام جمال ناصر   مستجد  ٧٧٩

     سهيله ممدوح محمد الدمرداش على  مستجد  ٧٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٨:٤٩ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     شروق اشرف العربى شوقى حسن  مستجد  ٧٨١

     شروق ناجى احمد نجا  مستجد  ٧٨٢

     اهدضحى سامح عبد الغفار مج  مستجد  ٧٨٣

    الدين والحياة]أولى[  ضحى محمد محمد ابراهيم عبد السالم  مستجد  ٧٨٤

     عفاف ابراهيم حمزه محمد لطفي  مستجد  ٧٨٥

     عمرو عصام العربى عبد اللطيف عويس  مستجد  ٧٨٦

     فاطمه محمد صبرى محمد منصور  مستجد  ٧٨٧

     يفاطمه محمود محمد محمد مصطف  مستجد  ٧٨٨

     فايزه حسن عبد البارى محمد حسن  مستجد  ٧٨٩

     لطيفه محمد السيد عوض ابراهيم  مستجد  ٧٩٠

     لوءه السيد السيد خضر  مستجد  ٧٩١

     ليلى اشرف محمد السيد احمد الشربينى  مستجد  ٧٩٢

     ماريهان محمد نجيب المرسى البهنسى  مستجد  ٧٩٣

  حسبان]أولى[    السيد جمعه محمد السيد الرفاعى محمد  مستجد  ٧٩٤

     محمد انور السادات ابراهيم ابراهيم شعبان  مستجد  ٧٩٥

     محمد محمد رزق ابراهيم جمال الدين  مستجد  ٧٩٦

  علم نفس النمو]أولى[   جيولوجيا عامة]أولى[  محمد ياسر عبداهلل السيد اسماعيل  مستجد  ٧٩٧

  حسبان]أولى[ -  علم نفس النمو]أولى[    محمود نعيم عيسى نعيم السيد  مستجد  ٧٩٨

     مريم سامح فؤاد صبحى جرجس  مستجد  ٧٩٩

     مريم عصام عبد الحق عبد الرازق  مستجد  ٨٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-لتعليم األساسي )الحلقة األولى(ا -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٨:٤٩ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  علم نفس النمو]أولى[   المعلم ومهنة التعليم]أولى[  محمد عوض محمد محمد الدمياطى مريم  مستجد  ٨٠١

     مريم محمود محمد احمد عبد اهلل  مستجد  ٨٠٢

  حسبان]أولى[    ملك رضا عبد الحميد محمد السيد عمر  مستجد  ٨٠٣

     منار احمد محمد احمد احمد سعيد  مستجد  ٨٠٤

      امجد الظريف عطا حسن الزقردمنه اهلل  مستجد  ٨٠٥

     منه اهلل مسعد ابراهيم محمد  مستجد  ٨٠٦

  علم نفس النمو]أولى[    منى الزكى المتولى السنباطى  مستجد  ٨٠٧

     منى محسن عبدالحافظ ابراهيم شحاته  مستجد  ٨٠٨

  حسبان]أولى[   حياة]أولى[الدين وال  مهاب هانى عبد الصمد الباز السيد الشوربجى  مستجد  ٨٠٩

     ميسون احمد محمد احمد  مستجد  ٨١٠

  بصريات هندسية]أولى[    ندى اسماعيل عبد القادر اسماعيل ابراهيم  مستجد  ٨١١

     ندى صادق الدسوقى ابراهيم  مستجد  ٨١٢

     ندى عادل السعيد عبد اللطيف العوضى  مستجد  ٨١٣

     رجب محمد موسىندى مزايا   مستجد  ٨١٤

     نهال محمود صالح نصرحسن  مستجد  ٨١٥

     نورا عبد الهادى عبد الفتاح عبد الهادى  مستجد  ٨١٦

     نوران طارق محمد عبده عوض اهلل  مستجد  ٨١٧

     نورهان ابراهيم فتحى ابراهيم قنديل  مستجد  ٨١٨

     نيره عبد الحميد حمدى محمود عطاهلل  مستجد  ٨١٩

  علم نفس النمو]أولى[    نيره محمود سليمان محمد سليمان  مستجد  ٨٢٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 دور األول/ال٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٨:٤٩ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  حسبان]أولى[    هاجر السيد محروس محمد سليط  مستجد  ٨٢١

     فتوحهاجر عبد الغفار الغريب ابو ال  مستجد  ٨٢٢

     هاجر مصطفى احمد على الباز  مستجد  ٨٢٣

     هاجر مصطفى الحسينى محمد حجاج  مستجد  ٨٢٤

     هاجر هاشم محمود يوسف محمد الباز  مستجد  ٨٢٥

  علم نفس النمو]أولى[   الدين والحياة]أولى[  هبه حسين السعيد حسين العشرى  مستجد  ٨٢٦

     عوض االتربىهدير السيد   مستجد  ٨٢٧

     يارا وائل محمود محمد عبد العزيز  مستجد  ٨٢٨

  حسبان]أولى[    ياره احمد على محمود مجاهد  مستجد  ٨٢٩

     ياسمين جمال السيد وزيزه  مستجد  ٨٣٠

     ياسمين هانى محمد محمد محمود االباصيرى  مستجد  ٨٣١

     يمنى احمد محمود احمد العارف  مستجد  ٨٣٢

     يوسف مجدى يوسف يوسف الفيومى  مستجد  ٨٣٣

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثانية 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠ة الئح

 (١ ) 

 ص ٠٨:٤٩ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  بيولوجيا عامة]أولى[  مورفولوجيا وتشرح نبات + نبات تقسيمى  احمد جمعه السيد ابراهيم خليل  باق  ٨٣٥

 طارق عبدالعظيم عبدالحليم عويس انجى  باق  ٨٣٦

 -كيمياء عضوية  -اإلدارة المدرسية والصفية  

 -مورفولوجيا وتشرح نبات + نبات تقسيمى 

 مواد األرض + جيولوجيا اقتصادية

سيكولوجية  -  بيولوجيا عامة]أولى[ 

حرارة  -الفقاريات + حبليات  -التعلم 

 ببصريات -

 لبرادعىايمن اشرف السيد يوسف ا  باق  ٨٣٧

مورفولوجيا وتشرح نبات +  -كيمياء عضوية  

مواد األرض + جيولوجيا  -نبات تقسيمى 

 اقتصادية

سيكولوجية  -  بيولوجيا عامة]أولى[ 

 -الفقاريات + حبليات  -التعلم 

 ببصريات

 حمزه عبدالباقى محمد صابر السعدنى  باق  ٨٣٨

 -كيمياء عضوية  -اإلدارة المدرسية والصفية  

 -ولوجيا وتشرح نبات + نبات تقسيمى مورف

 مواد األرض + جيولوجيا اقتصادية

 الفقاريات + حبليات 

 ساره رشدى الشربينى الشربينى احمد  باق  ٨٣٩

مورفولوجيا وتشرح نبات +  -كيمياء عضوية  

مواد األرض + جيولوجيا  -نبات تقسيمى 

 اقتصادية

هندسة  -  بيولوجيا عامة]أولى[ 

الفقاريات +  -لفراغ تحليلية فى ا

 ببصريات -حرارة  -حبليات 

 ساره محمد ابراهيم ابوالعنين  باق  ٨٤٠

مورفولوجيا وتشرح نبات +  -كيمياء عضوية  

مواد األرض + جيولوجيا  -نبات تقسيمى 

 اقتصادية

 -  بصريات هندسية]أولى[ 

هندسة تحليلية  -سيكولوجية التعلم 

 - الفقاريات + حبليات -فى الفراغ 

 ببصريات -حرارة 

 ساره محمد على على على داود  باق  ٨٤١

مورفولوجيا وتشرح نبات +  -كيمياء عضوية  

مواد األرض + جيولوجيا  -نبات تقسيمى 

 اقتصادية

الفقاريات  -  بيولوجيا عامة]أولى[ 

 ببصريات -+ حبليات 

 سلوان محمد بهجات محمد الزفتاوى  باق  ٨٤٢

فولوجيا وتشرح نبات + مور -كيمياء عضوية  

مواد األرض + جيولوجيا  -نبات تقسيمى 

 اقتصادية

الفقاريات  -  بيولوجيا عامة]أولى[ 

 + حبليات

 على محمد السيد عبدالمقصود  باق  ٨٤٣

 -كيمياء عضوية  -اإلدارة المدرسية والصفية  

 -مورفولوجيا وتشرح نبات + نبات تقسيمى 

 ةمواد األرض + جيولوجيا اقتصادي

سيكولوجية  -  بيولوجيا عامة]أولى[ 

 الفقاريات + حبليات -التعلم 

 هايدى محسن سالم على سالم  باق  ٨٤٥

اإلدارة المدرسية  -  جيولوجيا عامة]أولى[ 

مقرر تربوى  -كيمياء عضوية  -والصفية 

مورفولوجيا وتشرح نبات + نبات  -اختيارى 

 مواد األرض + جيولوجيا اقتصادية -تقسيمى 

الفقاريات  -  بيولوجيا عامة]أولى[ 

 ببصريات -+ حبليات 

 ياسمين ناصر حمزه عباس اسماعيل  باق  ٨٤٦

مورفولوجيا  -اإلدارة المدرسية والصفية  

مواد األرض +  -وتشرح نبات + نبات تقسيمى 

 جيولوجيا اقتصادية

الفقاريات  -  بيولوجيا عامة]أولى[ 

 + حبليات

 عفت على شعبان ايه  ١من الخارج   ٨٤٨
مورفولوجيا وتشرح نبات +  -كيمياء عضوية  

 نبات تقسيمى

الفقاريات  -  بيولوجيا عامة]أولى[ 

 + حبليات

 ساره السيد لطفى محمد  ١من الخارج   ٨٤٩
 -مورفولوجيا وتشرح نبات + نبات تقسيمى  

 مواد األرض + جيولوجيا اقتصادية

سيكولوجية التعلم  -  حسبان]أولى[ 

 -ندسة تحليلية فى الفراغ ه -

 الفقاريات + حبليات

 
 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة ثالثة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٣ - ٢٠١٢الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٥٠ ٢٠١٩/١٢/١٥شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     احمد امين السيد ابراهيم السيد  مستجد  ٢٥١

     احمد صالح محمد شلبى زيدان  مستجد  ٢٥٢

     احمد مصباح يوسف جاد المالح  مستجد  ٢٥٣

     د محمود االمام علىاسراء احم  مستجد  ٢٥٤

     اسراء محمد احمد محمد حسن  مستجد  ٢٥٥

     اسراء محمد خالد خالد النخله  مستجد  ٢٥٦

     اسراء محمد محمد عبد المعطى  مستجد  ٢٥٧

     اسالم اشرف محمد احمد  مستجد  ٢٥٨

     اسالم على عبد العزيز محمد على  مستجد  ٢٥٩

     د نبيل السيد منصورالسي  مستجد  ٢٦٠

     امانى رفعت فهمى عبد العاطى بالل  مستجد  ٢٦١

     امانى محمد نبيه رزق البيلى  مستجد  ٢٦٢

     ايه صالح رشاد شعبان غلوش  مستجد  ٢٦٣

     باسل ابراهيم السيد سعيد  مستجد  ٢٦٤

     روان رمضان السيد عطيه عبدالعاطي  مستجد  ٢٦٥

     ساره جهاد ذكى عبد الرحمن نصار  تجدمس  ٢٦٦

     سعاد رضا عبد الرازق احمد الخطيب  مستجد  ٢٦٧

     عبد المنعم حمدى عبد الجواد عبد المنعم  مستجد  ٢٦٨

     على وجدى على قدور  مستجد  ٢٦٩

     محمد السعيد السيد محمد  مستجد  ٢٧٠

 



 
 كلية التربية

 ناتشئون التعليم واالمتحا

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة ثالثة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٣ - ٢٠١٢الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:٥٠ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     محمد مصطفى احمد السعيد الغول  مستجد  ٢٧١

     مها ابراهيم يوسف السيد  مستجد  ٢٧٢

     مينا مالك توفيق ابراهيم عبد المالك  مستجد  ٢٧٣

     نوران محمود محسن محمود الزيات  مستجد  ٢٧٤

     هايدى احمد صالح السيد االلفي  مستجد  ٢٧٥

     والء عثمان عثمان عرفه محمد  جدمست  ٢٧٦

 ابراهيم عمر عبدالعزيز محمد  باق  ٢٧٨

 -( ٢تكنولوجيا تعليم التخصص) 

توبولوجى عام  -مقررات اختيارية 

ديناميكا الجسم  -أ -تحليل حقيقى  -

 كهربية -ب -الجامد 

أـ  -طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة  

 تحليل إحصائى -ديناميكا تحليلية 

 فاطمه مصطفى محمد عرفات ريه  باق  ٢٧٩

توبولوجى عام  -مقررات اختيارية  

ديناميكا الجسم  -أ -تحليل حقيقى  -

 الجامد

 -ب -طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة  

 -أـ ديناميكا تحليلية  -ميكانيكا االوساط المتعددة 

دوال خاصة ومعادالت تفاضلية  -تحليل عددى 

سيكولوجية ذوى  -ائى تحليل إحص -جزئية 

 االحتياجات الخاصة

 ياسمين اسامه احمد فاروق فؤاد عيسى  باق  ٢٨٠

مقررات  -( ١طرق تدريس ) 

تحليل  -توبولوجى عام  -اختيارية 

 كهربية -ب -حقيقى 

 -ب -طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة  

 تحليل إحصائى -ميكانيكا االوساط المتعددة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 التربيةكلية 

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الكيمياء-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة ثالثة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٥٠ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم قيدحالة ال رقم الجلوس

     اسراء احمد عبد العليم محمد دهب  مستجد  ٢٨١

     اسراء السيد الدسوقى احمد  مستجد  ٢٨٢

     اسراء رفعت محمد عبد العزيز حسن  مستجد  ٢٨٣

     اسراء مصطفى اسماعيل محمد  مستجد  ٢٨٤

     ده علىالزهراء حمدينو حسن فو  مستجد  ٢٨٥

     امانى احمد السيد ابراهيم  مستجد  ٢٨٦

     امين احمد محمود على خليل  مستجد  ٢٨٧

     انجى عبدالعال على عبدالعال  مستجد  ٢٨٨

     ايه عالء حسين الشافعى  مستجد  ٢٨٩

     تغريد محمد المغازى المغازى عبد العزيز  مستجد  ٢٩٠

     حمد رمضانتقى جمال م  مستجد  ٢٩١

     خديجه احمد السعيد السيد  مستجد  ٢٩٢

     خديجه السعيد محمد نعمان  مستجد  ٢٩٣

     رنا حسام حسن عبد الرازق  مستجد  ٢٩٤

     رنا محمد محمد الحسينى السمنودى  مستجد  ٢٩٥

     ساره عادل عبده حسين مدين  مستجد  ٢٩٦

     م السعيد عوادساره محمد ابراهي  مستجد  ٢٩٧

     ساره محمد جالل الدين ابراهيم الوكيل  مستجد  ٢٩٨

     سعاد عبد المهيمن محمد الشاطبي  مستجد  ٢٩٩

     سهيله محمود محمد عبد اهلل الفجال  مستجد  ٣٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الكيمياء-العلمى انجليزى -رقة ثالثة المتحان طالب الف

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:٥٠ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     فيشيماء حسام عبداهلل العفي  مستجد  ٣٠١

     عبدالرحمن مصطفى عبدالحميد مصطفى مصطفى  مستجد  ٣٠٢

     عبير عبد الحميد اسماعيل االمام  مستجد  ٣٠٣

     علياء مصطفى عبد الغفار عبد السالم  مستجد  ٣٠٤

     غاده صالح محمد رزق احمد  مستجد  ٣٠٥

     فاطمه عبد الرؤف السيد مصطفى مصطفى  مستجد  ٣٠٦

     محمد عبد النور محمد عبد النور البابلي  مستجد  ٣٠٧

     مريم جمال عبد الرحمن محمد بدوى  مستجد  ٣٠٨

     مريم نادر محمد محمد ابو العنين  مستجد  ٣٠٩

     منه اهلل احمد عبد اهلل احمد  مستجد  ٣١٠

     مها السيد عبدالمعطى عطيه حسين  مستجد  ٣١١

     صالح الوصيف احمد وهبه ندا  مستجد  ٣١٢

     ندى محمود حلمى محمد ابراهيم دياب  مستجد  ٣١٣

     نرمين رمزى محمد مصطفى  مستجد  ٣١٤

     نهاد احمد حسن عبدالمطلب  مستجد  ٣١٥

     هاله نوار حسنى نوار صيام  مستجد  ٣١٦

     هند عزت على الدسوقى عرفه  مستجد  ٣١٧

     ام حامد السيد احمد محمدوس  مستجد  ٣١٨

     يحى السعيد االزمازى شاهين الحنفى  مستجد  ٣١٩

 
 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الفيزياء-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة ثالثة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٥١ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     احمد السيد فهمى السيد حماد  مستجد  ٣٢١

     اسراء محمد السيد الغباشى الريس  مستجد  ٣٢٢

     محمد السيداسماء السيد المتولى   مستجد  ٣٢٣

     ايمان عبد السالم عبد اهلل عبد السالم يوسف  مستجد  ٣٢٤

     ايمان موسى حامد عثمان  مستجد  ٣٢٥

     ريم ناجح احمد محمد السيد البيلى  مستجد  ٣٢٦

     ريهام ممدوح على محمود على الديب  مستجد  ٣٢٧

     سميه محمد عباس مصطفى الدماصى  مستجد  ٣٢٨

     عبد الرحمن احمد ابو المعاطى احمد شعبان  مستجد  ٣٢٩

     علياء السيد فؤاد احمد عبدالرحمن الريس  مستجد  ٣٣٠

     علياء ايمن المرسى السيد المرسى  مستجد  ٣٣١

     محمد حامد شفيق عبد الخالق ابراهيم  مستجد  ٣٣٢

     مصطفى محمود محمد فكرى عبدالعزيز  مستجد  ٣٣٣

 نسمه جمال محمد محمد يونس  باق  ٣٣٥
 -( ١ميكانيكا كم ) 

 فيزياء إحصائية

 -( ٢ميكانيكا كم) -الفكر التربوى وتطبيقاته التعليمية  

 استخدام الحاسب فى الفيزياء -( ١فيزياء نووية)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمى انجليزى -متحان طالب الفرقة ثالثة ال

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٥١ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 يمقرارت فصل ثان مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابتسام مصباح الشبراوى عبدالسالم  مستجد  ٣٣٧

     اسراء عبدالفتاح عطيه محمد اسماعيل  مستجد  ٣٣٨

     اسراء محمد عبد البارى عبد الغنى سند  مستجد  ٣٣٩

     اسراء معن احمد محمد ابو العطا  مستجد  ٣٤٠

     اسماء اشرف محمود محمد  مستجد  ٣٤١

     ء احمد محمد احمد خضراال  مستجد  ٣٤٢

     االء جابر حسنين اسماعيل عرمه  مستجد  ٣٤٣

     االء ربيع السيد محمد الحديدى  مستجد  ٣٤٤

     امانى احمد محمد عطيه  مستجد  ٣٤٥

     امانى عماد شعبان عنبر  مستجد  ٣٤٦

     امنيه الدسوقى احمد الدسوقى عبيه  مستجد  ٣٤٧

     اميره احمد محمد عبد المطلب  مستجد  ٣٤٨

     اميره رضا السيد احمد صالح  مستجد  ٣٤٩

     ايمن رمضان صالح رمضان عوض  مستجد  ٣٥٠

     ايه مؤمن السيد محمد سالم  مستجد  ٣٥١

     جيالن ابراهيم صابر عبد الشكور عبد النبى لبن  مستجد  ٣٥٢

     مدخالد اسامه عوض هالل مح  مستجد  ٣٥٣

     خلود الدسوقى ابراهيم عبد ربه بدران  مستجد  ٣٥٤

     دانييل مجدى فوزى راغب  مستجد  ٣٥٥

     دعاء احمد بدير ابو زيد خضر  مستجد  ٣٥٦

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة ثالثة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:٥١ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     دنيا ابراهيم محمد الزغبى  مستجد  ٣٥٧

     دينا عبداهلل البدراوى عبد الرحمن البدراوى  مستجد  ٣٥٨

     رحيل محمد حسين حمدان حسين  مستجد  ٣٥٩

     روان محمد كامل على محمد شومان  مستجد  ٣٦٠

     ريم ايمن محمد الغمرى  مستجد  ٣٦١

     ريهام احمد محمد المتولى الشحات  مستجد  ٣٦٢

     ابراهيم حلمى ابراهيم جبر زينب  مستجد  ٣٦٣

     زينب السيد السعيد علي  مستجد  ٣٦٤

     ساره الشربينى حسن مصطفى سمك  مستجد  ٣٦٥

     سالى اسامه شعبان احمد محمد سمك  مستجد  ٣٦٦

     ساميه ياسر بنيامين محمد المتولى سالم  مستجد  ٣٦٧

     اجيلىسعده على ابراهيم درويش الفن  مستجد  ٣٦٨

     سمر عاطف عبدالقادر السيد خالد  مستجد  ٣٦٩

     سمر مازن محمد على الجندى  مستجد  ٣٧٠

     سميره ذكى فوزى لبيب  مستجد  ٣٧١

     شروق رضا حسن عامر  مستجد  ٣٧٢

     شيماء محمد حسين بدوى  مستجد  ٣٧٣

     صفا حسن عبد الغفار ابراهيم زيد  مستجد  ٣٧٤

     عبد الرحمن فتحى محمد على الجمل  مستجد  ٣٧٥

     عبداهلل اسامه رشدى مرشود زرزوره  مستجد  ٣٧٦

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة ثالثة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  امعيللعام الج
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٨:٥١ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     عفاف عزت احمد سليمان حسن حبسه  مستجد  ٣٧٧

     مجاهد عمرو احمد القعقاع مسعد  مستجد  ٣٧٨

     عواطف سمير محمد عبدالفتاح  مستجد  ٣٧٩

     غاده نصر خضر على خضر  مستجد  ٣٨٠

     فاطمه الزهراء محمد لطفى حامد حجازى  مستجد  ٣٨١

     فوزيه عادل حامد محمد مصطفى االشوح  مستجد  ٣٨٢

     محمد حسين محمود احمد الغمراوى  مستجد  ٣٨٣

     حمد رياض محمد محمد ابوزيدم  مستجد  ٣٨٤

     محمد شعبان احمد على الخولي  مستجد  ٣٨٥

     محمد على ابراهيم فرح الليثي  مستجد  ٣٨٦

     محمد هانى محمد ابراهيم مصطفى  مستجد  ٣٨٧

     محمد وليد محمد على حسن  مستجد  ٣٨٨

     مريم جميل عبد المسيح نصر عبد المالك  مستجد  ٣٨٩

     مها وسيم عبده محمد عبدالعال  مستجد  ٣٩٠

     مى مدنى محمد متولي  مستجد  ٣٩١

     مينا كمال فوزى حنا حنا  مستجد  ٣٩٢

     ناديه محمد محمود صالح  مستجد  ٣٩٣

     نجوى مجدى عبد الرزاق احمد موسى  مستجد  ٣٩٤

     ندا ايمن عبدالوهاب حسن السايح  مستجد  ٣٩٥

     ندى احمد ساهر عبد الغنى  مستجد  ٣٩٦

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة ثالثة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٨:٥١ ٢٠١٩/١٢/١٥ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     نهال احمد حسان نصر موسى  مستجد  ٣٩٧

     نوران محمد كمال حسين عبداهلل  مستجد  ٣٩٨

     نيره رضا طلبه موسى قزامل  مستجد  ٣٩٩

     هاجر احمد حلمى عبد السالم صبح  جدمست  ٤٠٠

     هاجر ايمن عبد اللطيف القصبى  مستجد  ٤٠١

     هبه ابراهيم الشحات عبد العزيز فتوح  مستجد  ٤٠٢

     هبه السيد عبد المنعم السيد عبد الخالق جوده  مستجد  ٤٠٣

     هبه اهلل مدحت محمد محمد اسماعيل  مستجد  ٤٠٤

     هند حمدى عبد العزيز على شعبان  مستجد  ٤٠٥

     ياسمين جمال الغريب سعيد مناف  مستجد  ٤٠٦

     يوسف ايمن احمد يوسف بيومى  مستجد  ٤٠٧

     يوسف رضا يوسف جمعه يوسف بدر  مستجد  ٤٠٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة جيولوجى أساسى و بيولوجى فرعى-العلمى انجليزى -حان طالب الفرقة ثالثة المت

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٥٢ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اميره محمد صبرى محمد حسن  مستجد  ٤٠٩

     تسنيم ممدوح محمودالغرابلى االمام  مستجد  ٤١٠

     رانيا رسالن مروان عبد الجليل الحضري  مستجد  ٤١١

     ندى ناصر عبد العزيز عفيفى  مستجد  ٤١٢

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثالثة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٥٢ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     احمد ايمن حمزه المتولى  مستجد  ٤١٥

     احمد ثروت الددمونى عبدالرازق السعيد  مستجد  ٤١٦

     احمد رضا متولى محمد يوسف  مستجد  ٤١٧

     احمد محمد محمد السعيد سالم  مستجد  ٤١٨

     احمد منصور الشحات السيد الشين  مستجد  ٤١٩

     احمد نبيل ابراهيم البدوى  مستجد  ٤٢٠

     اسراء احمد محمد مصطفى العناني  مستجد  ٤٢١

     اسراء اسالم محمد سلطان  مستجد  ٤٢٢

     اسراء ايهاب محمد احمد عبدالعزيز  مستجد  ٤٢٣

     اسراء رمضان حسين منصور  مستجد  ٤٢٤

     اسراء شعبان ابراهيم احمد السقا  مستجد  ٤٢٥

     اسراء مصطفى سعد محمد سعد العشرى  مستجد  ٤٢٦

     اسماء محمود على عبدالجواد على  مستجد  ٤٢٧

     االء ابراهيم عبدالرءوف شريف يوسف  مستجد  ٤٢٨

     االء احمد مسعد السيد محمد  مستجد  ٤٢٩

     االء خالد عبدالستار احمد محمد  مستجد  ٤٣٠

     االء محمد كمال ابراهيم محمد الدسوقى  مستجد  ٤٣١

     امل محمد محمد محمود تقى الدين  مستجد  ٤٣٢

     اميره احمد السعيد خليل  مستجد  ٤٣٣

     اميره ايهاب احمد ابوالمعاطى  مستجد  ٤٣٤

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثالثة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:٥٢ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اميره جمعه السعيد عبدالحميد  مستجد  ٤٣٥

     اميره عبدالرازق السعيد ابوالمعاطى الشناوى  مستجد  ٤٣٦

     اميره عصام رجب الغريب الحكيم  مستجد  ٤٣٧

     امين على امين هالل  مستجد  ٤٣٨

     ايمان احمد سعدالدين ابراهيم  مستجد  ٤٣٩

     ايمان جمعه ابراهيم احمد الدرباوى  مستجد  ٤٤٠

     ايمان عطيه احمد عطيه  مستجد  ٤٤١

     ايمان محمد محمد السيد ابراهيم قبيه  مستجد  ٤٤٢

     ايمان محمود طاهر محمد حسين  مستجد  ٤٤٣

     ايناس العوضى يوسف محمود يوسف  مستجد  ٤٤٤

     ايه ايمن احمد شعبان  مستجد  ٤٤٥

     ايه حسن مبارز محمد صالح  مستجد  ٤٤٦

     ايه رمضان سعد على مدين  مستجد  ٤٤٧

     ايه رمضان عثمان محمد الشوربجي  مستجد  ٤٤٨

     ايه مجدى فؤاد العدروسى  مستجد  ٤٤٩

     ايه مصطفى محمد عوض شرف  مستجد  ٤٥٠

     ايه ياسر محمد عبدالسالم قدر  مستجد  ٤٥١

     بسنت محمد احمد محمد سيداحمد  مستجد  ٤٥٢

     ثريا صبرى على عبدالباقي  مستجد  ٤٥٣

     جهاد ناجى ابوالعز على  مستجد  ٤٥٤

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثالثة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٨:٥٢ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     جون جورج القمص بطرس بانوب  مستجد  ٤٥٥

     جيرمين ماهر وليم ينى بولس  مستجد  ٤٥٦

     حسن صفوت حسن السعيد احمد صلحه  مستجد  ٤٥٧

     حنان مهنى احمد عبدالعزيز  مستجد  ٤٥٨

     دينا ممدوح فتحى السعيد رضوان  مستجد  ٤٥٩

     رانيا عبدالوهاب الرشيدى عبدالوهاب  مستجد  ٤٦٠

     رقيه السيد احمد السيد السقا  مستجد  ٤٦١

     رنا المهدى عبدالمنعم المهدى كراوية  مستجد  ٤٦٢

     رندا جمال عوض عبدالحليم  مستجد  ٤٦٣

     روان السيد رجب السيد  مستجد  ٤٦٤

     ريم محمود محمد السيد سعيد احمد  مستجد  ٤٦٥

     ريهام عماد محمد ابراهيم عصر  مستجد  ٤٦٦

     ساره احمد السيد شهاب محمد الكرداوى  مستجد  ٤٦٧

     ساره رفعت محمد جمعه عوض حسين  مستجد  ٤٦٨

     ساره محمد احمد الشيخ  مستجد  ٤٦٩

     ساره محمد محمود سعيد  مستجد  ٤٧٠

     ساره والء عبدالعظيم عبدالرحمن ابوسمره  مستجد  ٤٧١

     سماح مصطفى عبده حسنين الشربينى  مستجد  ٤٧٢

     سناء عبدالعزيز محمد عبدالعزيز  مستجد  ٤٧٣

     سهر اشرف برهام سعد عبدالعال  مستجد  ٤٧٤

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثالثة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٨:٥٢ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     شروق العربى مندى عبدالبارى  مستجد  ٤٧٥

     شيماء عماد صادق خالد ابوالعنين  مستجد  ٤٧٦

     صفاء عثمان محمد خليل  مستجد  ٤٧٧

     عائشه مصطفى على محمود الزهيرى  مستجد  ٤٧٨

     عزه عصام محمد عبدالجليل  مستجد  ٤٧٩

     غاده وحيد محمد الهادى محمد عبدالوهاب  مستجد  ٤٨٠

     فاديه خالد محمد عباس  مستجد  ٤٨١

     فاطمه السيد على محمد على سليمان  مستجد  ٤٨٢

     فاطمه حمد عوض محمد  مستجد  ٤٨٣

     فاطمه طارق ابراهيم عبداهلل  مستجد  ٤٨٤

     فاطمه محمد عبدالرحمن متولى  مستجد  ٤٨٥

     فاطمه محمد محمد عبدالعزيز  مستجد  ٤٨٦

     فاطمه محمود شعبان رمضان  مستجد  ٤٨٧

     لطيفه محمد نجيب سليمان محمد فوده  مستجد  ٤٨٨

     ماجده ايهاب فوزى محمد عبدالمجيد  مستجد  ٤٨٩

     محمد حسام الدسوقى محمد سليمان  مستجد  ٤٩٠

     محمد محمود محمد حامد محمد  مستجد  ٤٩١

     مرفت سامى مصطفى محمد السيد عبدالعال  مستجد  ٤٩٢

     مروه محمد على عبدالعزيز محمد  مستجد  ٤٩٣

     مروه مصطفى احمد الداودى بكير  مستجد  ٤٩٤

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة ثالثة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٨:٥٢ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مريم صالح صالح موسى العزب  مستجد  ٤٩٥

     مريم فتحى طه صبحى طه  مستجد  ٤٩٦

     منه اهلل خالد سميح على  مستجد  ٤٩٧

     منه اهلل رأفت احمد عطيه احمد الحلو  مستجد  ٤٩٨

     منه اهلل طارق احمد صادق  مستجد  ٤٩٩

     ميار محمود الكسائى عياد  مستجد  ٥٠٠

     ندى السيد كامل عباس شوشان  مستجد  ٥٠١

     نرمين عالء احمد حسين  مستجد  ٥٠٢

     نوران حسن مصطفى حسن شامخ  مستجد  ٥٠٣

     نوران كارم محمود ابراهيم زايد  مستجد  ٥٠٤

     نورهان عبدالحميد احمد عبدالحميد  مستجد  ٥٠٥

     نورهان محمد ابراهيم محمد الجيار  مستجد  ٥٠٦

     نوهير معتصم صالح عبد القادر  مستجد  ٥٠٧

     نيره عادل صبح داود صبح  مستجد  ٥٠٨

     هاجر عبداهلل رشاد احمد على  مستجد  ٥٠٩

     هاجر محمد رمضان رزق عبدالهادى  مستجد  ٥١٠

     هبةاهلل ابراهيم حسن محمد عبدالهادى  مستجد  ٥١١

     هبه حاكم صلحى حسن ابوالفرج  مستجد  ٥١٢

     هبه محمد على محمد معوض  مستجد  ٥١٣

     هدى نبيل عبدالمنعم وهبه  مستجد  ٥١٤

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-ولى(التعليم األساسي )الحلقة األ -المتحان طالب الفرقة ثالثة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٨:٥٣ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     هديل كامل ابراهيم حشيش محمد  مستجد  ٥١٥

     هند عادل السيد السيد يونس  مستجد  ٥١٦

     ورده محمد توفيق محمد سرور  مستجد  ٥١٧

     ياسمين ابراهيم يوسف الششتاوي  مستجد  ٥١٨

     ياسمين السيد اسماعيل احمد نصر  مستجد  ٥١٩

     ياسمين محمود الشربينى عوض  مستجد  ٥٢٠

     ياسمين مسعود عبدالجواد عبدالمعطى المتبولى  مستجد  ٥٢١

 هاجر ماهر موسى على خلف  ١من الخارج   ٥٢٣
خلية وبيولوجية  -فيزياء حيوية  

 كيمياء غير عضوية -جزيئية + أجنة 

بيولوجيا جسم  -خواص مادة  

 فسيولوجيا نبات + وراثة -االنسان 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة رابعة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٣ - ٢٠١٢الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٥٣ ٢٠١٩/١٢/١٥طالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون ال

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابراهيم محمد محمد الحسينى الحديدى  مستجد  ١

    مقررات اختيارية]ثالثة[  احمد جمال ابراهيم المرسى البدالى  مستجد  ٢

    كهربية]ثالثة[ -ب  احمد خالد حسن عبدالسالم  مستجد  ٣

     اسالم رضا صالح الشهاوى  مستجد  ٤

 االء احمد محمود رزق موسى  مستجد  ٥
 -ب -  مقررات اختيارية]ثالثة[ 

  كهربية]ثالثة[
  

    تحليل حقيقى]ثالثة[  االء الشحات عطيه السيد مرجان  مستجد  ٦

     امانى صبرى السعيد عبده دوله  مستجد  ٧

    توبولوجى عام]ثالثة[  امل عصام حامد عبدالجواد بدوى  مستجد  ٨

     حنين محمد عبدالحليم سالم محمد سالم  مستجد  ٩

  تحليل إحصائى]ثالثة[    دعاء محمد سعد محمد عبدالمنعم  مستجد  ١٠

     ساره عبدالحليم محمود شعيب  مستجد  ١١

  أـ ديناميكا تحليلية]ثالثة[   (]ثالثة[٢تكنولوجيا تعليم التخصص)  ساره مصطفى السيد الدبلى  مستجد  ١٢

     صفاء محمد يوسف يوسف البناوى  مستجد  ١٣

     ضحى محمود حامد على ضاهر  مستجد  ١٤

 عهد صبرى عبدالحليم ابراهيم الباز  مستجد  ١٥
تحليل  -  مقررات اختيارية]ثالثة[ 

  حقيقى]ثالثة[
  

     عوض عصام عبدالسالم محمد ماضى  مستجد  ١٦

     فاطمه محمد طه عوض  مستجد  ١٧

     فرج الشافعى محمد احمد  مستجد  ١٨

     كريم احمد محمد محمود االعصر  مستجد  ١٩

   محمد عبده محمد السيد يوسف  مستجد  ٢٠
طرق تدريس ذوى االحتياجات  

  الخاصة]ثالثة[

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الرياضيات-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة رابعة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٣ - ٢٠١٢الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:٥٣ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

    تحليل حقيقى]ثالثة[  ميرنا حلمى عبدالقادر محمد الشربينى الديب  مستجد  ٢١

     مينا عاطف جرجس ذكى رزق  مستجد  ٢٢

     هند احمد سعد على المرسى البطل  مستجد  ٢٣

 ابراهيم طه ابراهيم عبدالنبي  باق  ٢٥

حلقات  -  توبولوجى عام]ثالثة[ 

النظرية  -أ -تحليل دالى  -وحقول 

 -( ١ديناميكا الموائع ) -ب -النسبية 

 المناهج

 -( ٢ديناميكا الموائع ) -أ -تحليل مركب  

نظام  -هندسة تفاضلية  -ميكانيكا الكم  -ب

 -التعليم فى مصر واالتجاهات المعاصرة 

 مقررات اختيارية

 احمد فرج السعيد شعبان على  باق  ٢٦

حلقات  -  مقررات اختيارية]ثالثة[ 

 -ب -النظرية النسبية  -أ -وحقول 

مقررات  -( ١ديناميكا الموائع )

 المناهج -اختيارية 

حزم برمجيات فى  -تحليل مركب  

ديناميكا الموائع  -أ -التطبيقات الرياضية 

 -هندسة تفاضلية  -ميكانيكا الكم  -ب -( ٢)

 لفروق الفردية والقياس النفسىا

 ندى صالح ابراهيم على الشهاوى  باق  ٢٧

حلقات  -  توبولوجى عام]ثالثة[ 

 -أ -بحوث العمليات  -وحقول 

ديناميكا  -ب -النظرية النسبية 

 المناهج -( ١الموائع )

 -تحليل مركب  -  تحليل إحصائى]ثالثة[ 

 -أ -حزم برمجيات فى التطبيقات الرياضية 

 هندسة تفاضلية -( ٢ديناميكا الموائع )

 هند صالح السيد الصاوى  باق  ٢٨

حلقات  -  توبولوجى عام]ثالثة[ 

 -( ١ديناميكا الموائع ) -ب -وحقول 

 المناهج

حزم برمجيات فى  -تحليل مركب  

ديناميكا الموائع  -أ -التطبيقات الرياضية 

 هندسة تفاضلية -ميكانيكا الكم  -ب -( ٢)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الكيمياء-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة رابعة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٥٥ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     احمد سعد محمد محمود رضوان  مستجد  ٣١

     احمد ناجى احمد محمود سلطان  مستجد  ٣٢

     احمد هشام محمد السعيد حسن هندام  مستجد  ٣٣

     اسراء السيد عبده مصطفى واكد  مستجد  ٣٤

     اسراء حسن السعيد ابوالمجد حسب النبى  مستجد  ٣٥

     اسراء حمدى عبدالباسط الحديدى الحديدى  مستجد  ٣٦

     اسراء شعبان عبدالعزيز محمد  مستجد  ٣٧

     اسراء صالح محمد محمد موسى  مستجد  ٣٨

     اسراء مصطفى محفوض اسماعيل الزهيرى  مستجد  ٣٩

     اسماء اسعد عبده الخميسى الماظ  مستجد  ٤٠

     اسماء سالم على السيد صالح  مستجد  ٤١

     اسماء محمود السيد ابراهيم الشحات  مستجد  ٤٢

     االء جمال عبدالقادر محمد عبدالرحمن  مستجد  ٤٣

     االء عماد عبدالمنعم احمد حسون  مستجد  ٤٤

     امال منصور عبدالمجيد السيد  مستجد  ٤٥

     اميره ابوالحسن عوض ابوالحسن  مستجد  ٤٦

     اميره نبيل محمد محمد  مستجد  ٤٧

     انتصار طارق عبدالرازق على الكنانى  مستجد  ٤٨

     ايمان محمد الضيف عباس  مستجد  ٤٩

     ايمان محمد عطوه حسن  مستجد  ٥٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الكيمياء-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة رابعة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:٥٥ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايه شريف عبدالعظيم منير عبدالدايم  مستجد  ٥١

     ايه عادل عبدالحميد عبدالحميد عريض  مستجد  ٥٢

     جهاد ياسر عبدالحميد ابراهيم محمد  مستجد  ٥٣

     خالد حمدى طه عبدالرؤف الشوبكى  مستجد  ٥٤

     رنا سعد محمد السيد حسن  مستجد  ٥٥

     روضه محمود انور عبدالعليم  مستجد  ٥٦

     ريم عالء عبده احمد محمد قميحه  مستجد  ٥٧

     ريهام ايمن عبدالحميد محمد عسكر  مستجد  ٥٨

     ساره محسن احمد على العدوى  مستجد  ٥٩

     سلمى جمال فتحى احمد حسن  مستجد  ٦٠

     سلمى محمد محمد احمد ابراهيم  مستجد  ٦١

     سمر محمد عبدالرحمن رجب جعفر  مستجد  ٦٢

     شروق عبدالعزيز محمد عبدالقادر الغرباوى  مستجد  ٦٣

     عفت رضا منصور السيد المرسى  مستجد  ٦٤

     علياء جمال يوسف محمد المتولى  مستجد  ٦٥

     علياء مصطفى كمال حسن عطا  مستجد  ٦٦

    معادالت تفاضلية]ثالثة[  عمار ممدوح فتوح احمد الرفاعى  مستجد  ٦٧

     عمرو فريد شوقى احمد محمد الشربينى  مستجد  ٦٨

     ماركو مجدى سعد خله مسعود  مستجد  ٦٩

     منه اهلل محمد محمود على حبيش  مستجد  ٧٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الكيمياء-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة رابعة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٨:٥٥ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

    ]ثالثة[IIIكيمياء فيزيائية  منه اهلل محمد محمود محمود التلبانى  مستجد  ٧١

     منه اهلل وجيه عبدالفتاح على يوسف  مستجد  ٧٢

     منه ماهر عيسى على  مستجد  ٧٣

     مى مجدى فتحى محمد جابر  مستجد  ٧٤

     نادين ايهاب جمال عطيه البنا  مستجد  ٧٥

     ندا محمد محمد محمد الحكش  مستجد  ٧٦

     ندى ضياء ابراهيم محمد  مستجد  ٧٧

     ندى عصام حسن عالم السيد  مستجد  ٧٨

     ندى محمد فوزى محمود محمد عثمان  مستجد  ٧٩

     ندى وليد مرسى طه مرسى  مستجد  ٨٠

     نورهان وائل محمد زوال  مستجد  ٨١

     نيره عاطف سعد السيد اسماعيل  مستجد  ٨٢

     نيره يسرى ابراهيم حسانين  مستجد  ٨٣

     نيفين احمد محمود محمد عبدالعظيم  مستجد  ٨٤

     هاله محمد عبدالحميد الجندى  مستجد  ٨٥

     هبه السيد محمد عبدالعال صبح  مستجد  ٨٦

     هبه اهلل سعد محمود ابراهيم محمد حسن  مستجد  ٨٧

     هند محمد عطيه ابراهيم  مستجد  ٨٨

     ياسمين كيوان عبده المرسى ابوزيد  مستجد  ٨٩

     يوسف عاطف محمود سعدالدين عبدالغنى  مستجد  ٩٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 الفيزياء-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة رابعة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٥٦ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     احمد رجب رفعت الدسوقى رخا  مستجد  ٩١

   اسالم السيد محمد محمد عيد  مستجد  ٩٢
استخدام الحاسب فى  -  (]ثالثة[١فيزياء نووية) 

  الفيزياء]ثالثة[

     اسماء جوده محمود عبده قاعود  مستجد  ٩٣

    (]ثالثة[١ميكانيكا كم )  اسماء عالء النادى النادى صبح  مستجد  ٩٤

     اميره نشأت محمود المكاوى  مستجد  ٩٥

     ايمان محمد المتولى المتولى االمير  مستجد  ٩٦

     ساره سند محمد على حموده  مستجد  ٩٧

 سلمى محمد السيد سالم ابراهيم  مستجد  ٩٨
بصريات  

  الكترونية]ثالثة[
  

  (]ثالثة[١فيزياء جوامد) -  (]ثالثة[٢ميكانيكا كم)    فاطمه محمود على حسن الزعيرى  مستجد  ٩٩

   دوائر الكترونية  امانى محمد توفيق على شحاته  باق  ١٠١

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة رابعة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٥٦ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     احالم معوض حلمى على  مستجد  ١٠٣

     احمد محمد سليمان عبدالصبور سليمان البنا  مستجد  ١٠٤

     احمد محمد على سيد احمد  مستجد  ١٠٥

     اسراء ابراهيم الحسينى ابراهيم جادو  مستجد  ١٠٦

     اسراء صالح السيد مصطفى مصطفى  مستجد  ١٠٧

     اسراء مدحت مصطفى سيف  مستجد  ١٠٨

     اسماء السيد محمد مصطفى على  مستجد  ١٠٩

     اسماء محمد محمود محمد العدل  مستجد  ١١٠

     االء ايهاب محمد عرفه اسماعيل  مستجد  ١١١

     االء مجدى على المرسى بدوى  مستجد  ١١٢

     امانى محمد احمد احمد ابوزيد  مستجد  ١١٣

     امانى نادى مصطفى مصطفى عجيز  مستجد  ١١٤

     اميره احمد نعمان عمر مصطفى  مستجد  ١١٥

     اميره حسن عيد ابراهيم الشرباصى  مستجد  ١١٦

     ايمان يسرى حسن السيد  مستجد  ١١٧

     ايه اهلل صالح عبدالبديع عزتلى حسن  مستجد  ١١٨

     ايه خالد رزق ابراهيم البندارى  مستجد  ١١٩

     ايه فكرى ابراهيم جمعه ابوريا  مستجد  ١٢٠

     تسنيم ابراهيم عبدالحفيظ على  مستجد  ١٢١

     تسنيم ابوالفضل انور السبخاوى  مستجد  ١٢٢

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة رابعة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:٥٦ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     تسنيم السيد عبدالرحيم سيد احمد  مستجد  ١٢٣

     خلود عاطف محمد رضوان عبدالعزيز  مستجد  ١٢٤

    فيروسات+بكتريا]ثالثة[  خلود محمود رشاد حامد  مستجد  ١٢٥

     خلود محمود عبدالمنعم محمود  مستجد  ١٢٦

     رحاب ممدوح راغب المهدى البسره  مستجد  ١٢٧

     رنا محمد عبدالفتاح مراد  مستجد  ١٢٨

     روميسه الششتاوى عبداهلل الششتاوى احمد  مستجد  ١٢٩

     ساره اشرف عزت محمد ابراهيم  مستجد  ١٣٠

  مقرر اختيارى]ثالثة[    سلمى السعيد ابراهيم مصطفى عمر  مستجد  ١٣١

     سماح رضا ابراهيم محمود  مستجد  ١٣٢

     شيماء صالح فايز الباز  مستجد  ١٣٣

     ضحى محمد صباح عبدالعزيز عبدالمجيد  مستجد  ١٣٤

     عبداهلل ياسر محمد فرحات فرحات  مستجد  ١٣٥

     عزه محمد رشاد رشاد حسن سويلم  مستجد  ١٣٦

     علياء عادل محمد السعيد حسن  مستجد  ١٣٧

     محمد احمد طه عبدالقادر  مستجد  ١٣٨

     محمد احمد محمد عبدالمنعم البدراوى  مستجد  ١٣٩

    ارشيجونيات]ثالثة[  محمد عالء محمد محمد على  مستجد  ١٤٠

     مروه طارق كمال عباس متولى  مستجد  ١٤١

     مروه محمود احمد خضر  مستجد  ١٤٢

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمى انجليزى -المتحان طالب الفرقة رابعة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٨:٥٦ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مروه محمود عبدالحميد على السيد سرور  مستجد  ١٤٣

     مريم محمد محسن ابراهيم العطافى  مستجد  ١٤٤

     منه اهلل خالد عبدالكريم على ليله  مستجد  ١٤٥

     منى ثروت السيد حسن يحى  مستجد  ١٤٦

     مى خالد مصطفى السعيد االودن  مستجد  ١٤٧

     مى محمود زكى ابراهيم السيد على  مستجد  ١٤٨

     ميرنا ابراهيم كمال حسن عميره  مستجد  ١٤٩

     ميرهان محمود السعيد حسن الشحات  مستجد  ١٥٠

     ندا مأمون حسن طلبه  مستجد  ١٥١

     نداء عبدالسالم عرفات ابوزيد  مستجد  ١٥٢

     نور اشرف محمد عبدالتواب مصطفى  مستجد  ١٥٣

     نورا السيد محمد عبدالمجيد محمد  مستجد  ١٥٤

     نوسه امير عبدالبديع محمد الشربينى  مستجد  ١٥٥

     هند السيد محمود احمد صادق  مستجد  ١٥٦

     يمنى احمد على حسن هويدى  مستجد  ١٥٧

 تغريد محمد محمد ابوالفتوح محمد  باق  ١٥٩

بيئة  -صحة نفسية وارشاد نفسى  

فسيولوجيا  -حيوانية + سلوك حيوان 

 - Mycologyفطريات  -( ٢نبات )

 جيولوجيا بيئية + علم الفلك

فسيولوجيا حيوان  -  مقرر اختيارى]ثالثة[ 

 -علم الحشرات  -جيوفيزياء  -  (]ثالثة[٢)

 وراثة + الفلورا المصرية

 عبدالرحمن محمد على الباز سيد احمد  باق  ١٦٠

( ٢فسيولوجيا نبات ) -طرق تدريس  

التشريح  - Mycologyفطريات  -

 المقارن للفقاريات + تطور عضوى

فسيولوجيا حيوان  -  مقرر اختيارى]ثالثة[ 

 -علم الحشرات  -جيوفيزياء  -  (]ثالثة[٢)

وراثة +  -احياء مائية + حيوان اقتصادى 

 صريةالفلورا الم

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة رابعة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٨:٥٧ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

  فسيولوجيا نبات + وراثة]ثالثة[    احمد سامح عبداهلل حسين حجازي  مستجد  ١٦٣

  خواص مادة]ثالثة[   فيزياء حيوية]ثالثة[  اسراء ابواليزيد احمد محمد ابواليزيد  مستجد  ١٦٤

     اسراء احمد حسن عيطه حسن  مستجد  ١٦٥

     اسراء صفوت سعد الدين محمود  مستجد  ١٦٦

     اسراء عبدالحميد السعداوى عبدالعزيز رمضان  مستجد  ١٦٧

     اسراء عميد السيد حسن على  مستجد  ١٦٨

     اسماء ابوبكر يحى السيد ابراهيم  مستجد  ١٦٩

     اسماء احمد محمد حسن الصياد  مستجد  ١٧٠

     اسماء محمد عبدالحميد احمد الداودى  مستجد  ١٧١

     االء صفوت سعدالدين محمود  مستجد  ١٧٢

     االء مجدى ابراهيم ابوالمعاطى العزب  مستجد  ١٧٣

     الزهراء الباز محمد مصطفى عنبر  مستجد  ١٧٤

     امنيه حافظ عبدالمنعم محمد السيد  مستجد  ١٧٥

     امنيه عبدالمجيد المتولى احمد البدوى  مستجد  ١٧٦

     اميره اشرف صبيح على محمد  مستجد  ١٧٧

     اميره ايمن ابوسليمان ابوسليمان على  مستجد  ١٧٨

     اميره عصام الدين احمد احمد عبدالمجيد  مستجد  ١٧٩

    الفضاء والمجموعة الشمسية]ثالثة[  اميمه محمد معروف عبدالكريم جالل  مستجد  ١٨٠

  خواص مادة]ثالثة[    ايمان ايمن عبدالغفار احمد البلتاجي  مستجد  ١٨١

     ايمان محمود محمد سليمان سليمان  مستجد  ١٨٢

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة رابعة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٨:٥٧ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايه اهلل على طه احمد محمد  مستجد  ١٨٣

     ايه كرم ابراهيم ابراهيم سالمه  مستجد  ١٨٤

     بسمه مجدى احمد حسين الهنداوى  مستجد  ١٨٥

     بسنت سمير محمد ابراهيم  مستجد  ١٨٦

     جهاد ايمن محمد رجب محمد الربعى  مستجد  ١٨٧

  خواص مادة]ثالثة[    حامد محمود حامد محمود شبانه  مستجد  ١٨٨

  خواص مادة]ثالثة[   فيزياء حيوية]ثالثة[  حنان عاطف احمد محمد عقل  مستجد  ١٨٩

  خواص مادة]ثالثة[    حنين حامد عبدالباقى محمد فرج  مستجد  ١٩٠

     خلود سعد فهمى محمد احمد  مستجد  ١٩١

     خلود عماد مصطفى محمد ابراهيم سرحان  مستجد  ١٩٢

     داليا مصطفى محمود البلتاجي  مستجد  ١٩٣

     دعاء ابراهيم ابراهيم محمد سالم  مستجد  ١٩٤

     دينا حامد شفيق الدسوقى  مستجد  ١٩٥

     رنا عصام عيد محمد الدسوقى  مستجد  ١٩٦

     رنيم رضا محمد السعيد محمد  مستجد  ١٩٧

     روضه رمضان على احمد نور  مستجد  ١٩٨

     ريم عبدالخالق محمود عبدالخالق االديب  مستجد  ١٩٩

     ساره حمدى محمد على الجويلي  مستجد  ٢٠٠

     ساره محمد على ابراهيم فرحات  مستجد  ٢٠١

     سالمه حربى مصطفى عبده عطيه  مستجد  ٢٠٢

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة رابعة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٨:٥٧ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ساميه عبدالشافى احمد على قنديل  مستجد  ٢٠٣

     سحر ضياء احمد ابراهيم الديب  مستجد  ٢٠٤

     سماح محمد بدير شعبان سعيد  مستجد  ٢٠٥

    فيزياء حيوية]ثالثة[ -  (]ثالثة[١طرق تدريس )  شروق المحمدى اسماعيل سرور  مستجد  ٢٠٦

     شروق هشام جوده عمر احمد العطار  مستجد  ٢٠٧

     شيرين رفعت احمد محمود سلمون  مستجد  ٢٠٨

  فسيولوجيا نبات + وراثة]ثالثة[   فيزياء حيوية]ثالثة[  شيماء عمر محمد حمدان  مستجد  ٢٠٩

     شيماء محمد رزق رزق دهينه  مستجد  ٢١٠

     عبير السيد العزازى ابراهيم احمد  مستجد  ٢١١

     علياء شعبان داود محمد عبداهلل  مستجد  ٢١٢

    فيزياء حيوية]ثالثة[ -  (]ثالثة[١طرق تدريس )  عمر سعد ابراهيم على موسي  مستجد  ٢١٣

     غاده رمضان محمد عبدالمجيد محمد  مستجد  ٢١٤

     فاطمه المتولى المتولى حسين عيسى  مستجد  ٢١٥

     كاميليا عبدالمنعم احمد محمود الطير  مستجد  ٢١٦

     ماجده ماجد ابراهيم عبدالهادى سرسبه  مستجد  ٢١٧

     محمد كمال يوسف يوسف  مستجد  ٢١٨

  بيولوجيا جسم االنسان]ثالثة[    محمود اشرف هالل على بركات  مستجد  ٢١٩

     مروه بدوى محمد يونس احمد  مستجد  ٢٢٠

     مروه مجدى احمد السعيد  مستجد  ٢٢١

     مريم سالمان ابراهيم سليمان على  مستجد  ٢٢٢

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة رابعة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٨:٥٧ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مريم سعد طلب اسماعيل ابوسليم  مستجد  ٢٢٣

     مريم عصام محمد محمد يوسف  مستجد  ٢٢٤

     مريم كمال حسن السيد  مستجد  ٢٢٥

     مى العربى عبدالسالم غازى  مستجد  ٢٢٦

    فيزياء حيوية]ثالثة[  مياده الشحات احمد اسماعيل البنهاوى  مستجد  ٢٢٧

     مياده رضا العوضى حسن  مستجد  ٢٢٨

     مينا عادل شلبى عطيه عوض  مستجد  ٢٢٩

    الفضاء والمجموعة الشمسية]ثالثة[  نادره عبدالناصر الدسوقى ابراهيم الجميعى  مستجد  ٢٣٠

     ندى حمدان عبده الشحات  مستجد  ٢٣١

     ندى محمد احمد عبدالغنى داود  مستجد  ٢٣٢

     نهال جمال صبرى صالح احمد الشربينى  مستجد  ٢٣٣

     نورا نبيل مختار احمد  مستجد  ٢٣٤

     نورهان ابراهيم احمد فهمى ابراهيم  مستجد  ٢٣٥

     نيره ابراهيم بدير مختار حسين عمر  مستجد  ٢٣٦

     نيره عبدالكريم حسن احمد محمد  مستجد  ٢٣٧

     هاجر ابراهيم السيد على محروس  مستجد  ٢٣٨

     هاجر محمد عبدالعزيز جمعه بركات  مستجد  ٢٣٩

     هاله اشرف احمد فرحات  مستجد  ٢٤٠

     هبه رأفت محمد الدسوقى الحبشى  مستجد  ٢٤١

     هدير اكرام عبدالهادى فتحى الهوبري  مستجد  ٢٤٢

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العلـوم-العلمى انجليزى-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة رابعة 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١١-٢٠١٠الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٨:٥٧ ٢٠١٩/١٢/١٥نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس
مقرارت 

 فصل ثاني

     والء عادل محمد ابراهيم محمد  مستجد  ٢٤٣

 عبدالرحمن ناصر عبدالمنعم العنانى زرزوره  باق  ٢٤٥

طرق  -المناهج  -صحة نفسية وإرشاد نفسى  -( ١تدريب ميدانى ) 

اهتزازات وموجات  -فيزياء حديثة  -( ٢كيمياء عامة ) -( ٢تدريس )

 أساسيات الميكروبيولوجى + تقنية حيوية -

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


