
 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:١٣ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابراهيم رضوان ابراهيم ابراهيم حسن  مستجد  ١

     احمد ابراهيم عبد الحميد محمد على  مستجد  ٢

     احمد ابراهيم يوسف محمد يوسف  مستجد  ٣

     احمد السيد ابراهيم راشد  مستجد  ٤

     عبد الهادى نعمت اهللاحمد السيد احمد   مستجد  ٥

     احمد عزت منصور محمد  مستجد  ٦

     احمد عصام حلمى بسيونى سالم  مستجد  ٧

     احمد فتحى عبد القادر محمد عبد الوهاب  مستجد  ٨

     احمد محمود حسن محمد  مستجد  ٩

     اسراء انور فؤاد طه الديسطي  مستجد  ١٠

     عبد الحميد عبد المطلب عطااسراء حلمى   مستجد  ١١

     اسراء على محمد نصر هالل  مستجد  ١٢

     اسراء محسن احمد عبد الغفار  مستجد  ١٣

     اسراء محمد احمد الرفاعى قميحه  مستجد  ١٤

     اسراء مصباح محمد الحسينى ابو المعاطى  مستجد  ١٥

     اسراء هانى اسماعيل غانم اسماعيل  مستجد  ١٦

     اسالم حسن شعبان امين فرج  مستجد  ١٧

     اسماء عثمان محمد ابو العال المرسى  مستجد  ١٨

     اسماء محمد الشحات محمد  مستجد  ١٩

     اسماء محمد فتحى محمد عوض  مستجد  ٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:١٣ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اسماعيل الدمرداش السعيداسماعيل السعيد   مستجد  ٢١

     االء احمد على بندارى عيسى  مستجد  ٢٢

     االء السيد عبد العليم محمد العدوي  مستجد  ٢٣

     االء عبد العزيز منصور احمد احمد  مستجد  ٢٤

     االء محمود احمد احمد االمام  مستجد  ٢٥

     االء ناصر مطاوع حسين العيوطى  مستجد  ٢٦

     الشيماء عادل طه احمد محمد  مستجد  ٢٧

     امل السعيد البسيونى السعيد البسيونى  مستجد  ٢٨

     امنيه طارق رجب الملوانى  مستجد  ٢٩

     امنيه نشأت محمود السيد عبد الحميد  مستجد  ٣٠

     اميره احمد ابراهيم محمد عيطه  مستجد  ٣١

     محمود محمد ابراهيماميره احمد   مستجد  ٣٢

     اميره الكحالوى محمد طه الكفافي  مستجد  ٣٣

     اميره المتولى عبده عبد اللطيف  مستجد  ٣٤

     اميره عادل عبد الرحمن محمد الشربينى  مستجد  ٣٥

     امينه السعيد سيد احمد ابراهيم الهندى  مستجد  ٣٦

     ابراهيم احمد حسنايمان احمد عبد المنعم   مستجد  ٣٧

     ايمان زاهر محمد عبد المقصود  مستجد  ٣٨

     ايمان سعد محمد عبد الموجود عبد العظيم رزق  مستجد  ٣٩

     ايمان سعيد عفيفى عفيفى  مستجد  ٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:١٣ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايمان عبد اهلل موسى محمد  مستجد  ٤١

     ايمان وائل حسن الشحات السيد  مستجد  ٤٢

     ايه ابراهيم حامد على عبد الكريم  مستجد  ٤٣

     ايه جمال متولى الشربينى  مستجد  ٤٤

     بسمله عادل حسن شلبى محمد  مستجد  ٤٥

     بسمه اشرف محمود محمد على سالمه  مستجد  ٤٦

     ابراهيمبسنت شعبان ابراهيم عبده   مستجد  ٤٧

     تسنيم حسن عوض احمد البنا  مستجد  ٤٨

     ثريا حسام قدرى عبد الهادى محمود  مستجد  ٤٩

     حازم وجيه محمد سالمه محمد  مستجد  ٥٠

     حسنات المرسى محمد محمد جريدة  مستجد  ٥١

     حليمه سعد السطوحى السيد دياب  مستجد  ٥٢

     احمد حسن حسنحنين محمد   مستجد  ٥٣

     داليا اسامه عيد عبد الباسط الشامى  مستجد  ٥٤

     داليا عوضين رمضان محمد عوضين  مستجد  ٥٥

     دعاء بركات المتولى ياسين المتولى  مستجد  ٥٦

     دنيا جمال محمد السيد ابو النور  مستجد  ٥٧

     دنيا عالء وهيب الميمى  مستجد  ٥٨

     دينا ابراهيم زكى المرسى عبد الال  مستجد  ٥٩

     رانيا مجدى عباس بشير يوسف  مستجد  ٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:١٣ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     رحمه اشرف السيد محمد على حسب اهلل  مستجد  ٦١

     روان الدسوقى عزيز متولى الديب  مستجد  ٦٢

     الحى روضه محسن مكرم عبد  مستجد  ٦٣

     زياد ابراهيم فهيم ابراهيم فياض  مستجد  ٦٤

     زينب السيد فرحات السيد  مستجد  ٦٥

     زينب محمود يونس محمد عفق  مستجد  ٦٦

     ساره حسانين محمد حسانين  مستجد  ٦٧

     سحر شكرى احمد السيد محمد  مستجد  ٦٨

     محمود بدرسلمى السيد عبد العزيز   مستجد  ٦٩

     سماء جمال صابر عبد اللطيف ابوطالب  مستجد  ٧٠

     شمس محمود محمد احمد عرفات  مستجد  ٧١

     عايده حسن محمد حسن سيد احمد الحارون  مستجد  ٧٢

     عبد الرحمن نبيل ماهر على عويضه  مستجد  ٧٣

     عبير ياسر حسن حسن بركات  مستجد  ٧٤

     عزيزه محمود فاروق حسن ابراهيم  مستجد  ٧٥

     عال السعيد السعيد المتولى السقا  مستجد  ٧٦

     على سعيد سعد عبده النجار  مستجد  ٧٧

     عليه حماده عبد الخالق سالم على  مستجد  ٧٨

     عوض اسماعيل عوض السيد الصعيدى  مستجد  ٧٩

     مرادفارس محمد محمد عبد اهلل   مستجد  ٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:١٣ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     فاطمه الزهراء اشرف احمد احمد احمد  مستجد  ٨١

     فاطمه انور السيد محمد ابو الحمايل  مستجد  ٨٢

     فوزيه حمدى اسماعيل السيد كوهية  مستجد  ٨٣

     كريم سيد خضر محمد حسن  مستجد  ٨٤

     لبنى صبرى على السيد ابو العنين  مستجد  ٨٥

     لميس ابراهيم رضوان عبد الخالق  مستجد  ٨٦

     ليلى فتحى احمد عرفات جالله  مستجد  ٨٧

     مازن نبيل على شريف الشحات  مستجد  ٨٨

     محمد ابراهيم ابو بكر العيسوى  مستجد  ٨٩

     محمد احمد محمد مختار قميحه  مستجد  ٩٠

     محمد السيد زكريا متولى علي  مستجد  ٩١

     محمد ايمن محمد عالم مصطفى  مستجد  ٩٢

     محمد جمال محمود عثمان  مستجد  ٩٣

     محمد حسن عثمان حسن شروده  مستجد  ٩٤

     محمد حسين محمد على شليل  مستجد  ٩٥

     محمد رمضان محمد عوض على  مستجد  ٩٦

     محمد سعفان عبد الجواد الرفاعي  مستجد  ٩٧

     محمد صبرى محمد شوقى السعيد اسماعيل  مستجد  ٩٨

     محمد عوض محمد القناوى حسن  مستجد  ٩٩

     محمد فاضل على الزكى محمد  مستجد  ١٠٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٧:١٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     محرممحمد وحيد محمد طه على   مستجد  ١٠١

     محمود بالل الصباحى محمد ابوالعنين  مستجد  ١٠٢

     مريم احمد عبد الصادق العشماوى نوفل  مستجد  ١٠٣

     منصور عبوده محمد منصور الشربينى  مستجد  ١٠٤

     منى مجدى السيد ابراهيم السيد عياد  مستجد  ١٠٥

     مى ابراهيم فؤاد عبد الهادي  مستجد  ١٠٦

     مياده ابراهيم ابراهيم على ابراهيم الخالوى  مستجد  ١٠٧

     مياده سامح حسن عبد الهادى سعد  مستجد  ١٠٨

     ميرهان محمد سيد سنوسى محمود  مستجد  ١٠٩

     ناهد محمد محمد احمد خليل  مستجد  ١١٠

     ندى ابراهيم محمود محمود الشين  مستجد  ١١١

     مصطفى الزينى عبد الوهاب ندى  مستجد  ١١٢

     ندى وفيق فؤاد احمد على  مستجد  ١١٣

     نسمه حمدى حسن محمد جمعه  مستجد  ١١٤

     نورا محمود ابراهيم ابراهيم الشربينى  مستجد  ١١٥

     نوران عطيه عبد الفتاح عطيه غنيم  مستجد  ١١٦

     نورهان ابراهيم يوسف عبده النجار  مستجد  ١١٧

     نورهان محمد على عبد النبى  مستجد  ١١٨

     نيره ابراهيم محمد المهدى البدري  مستجد  ١١٩

     نيره اشرف محمد عبد السميع  مستجد  ١٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 العربيةاللغة -األدبي -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ٠٧:١٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     نيره سامح عبد الحفيظ الشوربجى  مستجد  ١٢١

     هاجر السيد السيد الشربينى ابو احمد  مستجد  ١٢٢

     هاجر عاطف عبد المعبود عطية  مستجد  ١٢٣

     هديات احمد صبحى محمد  مستجد  ١٢٤

     هدير عصام صالح الدين حماد  مستجد  ١٢٥

     هشام ابو الخير محمد ابو الخير شوشه  مستجد  ١٢٦

     البسطويسييارا ياسر حسن المرسى   مستجد  ١٢٧

     يوسف احمد حسنى عبد الغفار عبد الرحمن  مستجد  ١٢٨

     يوسف محمد المتولى محمد عبد العال  مستجد  ١٢٩

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:١٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 العربية المكتبة -تجويد وتفسير   ابراهيم مجدى محمد عبد العزيز ابوالعز  باق  ١٤١

 -( ٢النحو و الصرف ) -المعلم ومهنة التعليم  

م.الى  -م.الى البالغة و النقد  -االصوات العربية 

 (٢االدب العربى )

 اسالم يوسف عبد الحميد العيسوى الشال  باق  ١٤٢
مدخل الى علم  -( ١النحو و الصرف ) 

 المكتبة العربية -اللغة 

 -( ٢الصرف )النحو و  -المعلم ومهنة التعليم  

م.الى  -م.الى البالغة و النقد  -االصوات العربية 

 (٢االدب العربى )

 الشربينى ابراهيم الدسوقى الحسينى فرج  باق  ١٤٣

النحو و الصرف  -التربية وقضايا العصر  

تجويد  -مدخل الى علم اللغة  -( ١)

م.لالدب العربى  -المكتبة العربية  -وتفسير 

(١) 

 م.الى البالغة و النقد -العربية االصوات  

 رائد عبد الغفار حسن ابراهيم غانم  باق  ١٤٤

النحو و الصرف  -التربية وقضايا العصر  

تجويد  -مدخل الى علم اللغة  -( ١)

م.لالدب العربى  -المكتبة العربية  -وتفسير 

 حقوق االنسان -( ١)

 -علم نفس النمو  -المعلم ومهنة التعليم  

 -( ٢النحو و الصرف ) -االسالمى التاريخ 

م.الى  -م.الى البالغة و النقد  -االصوات العربية 

 اللغة االنجليزية -( ٢االدب العربى )

 تجويد وتفسير -( ١النحو و الصرف )  رانا محمد السيد حسن عبد اهلل  باق  ١٤٥

 -علم نفس النمو  -المعلم ومهنة التعليم  

 -( ٢الصرف )النحو و  -التاريخ االسالمى 

م.الى  -م.الى البالغة و النقد  -االصوات العربية 

 اللغة االنجليزية -( ٢االدب العربى )

 عمرو محمد السيد محمد شعبان  باق  ١٤٦

مدخل الى علم  -( ١النحو و الصرف ) 

 -المكتبة العربية  -تجويد وتفسير  -اللغة 

 (١م.لالدب العربى )

 -( ٢النحو و الصرف ) -المعلم ومهنة التعليم  

م.الى  -م.الى البالغة و النقد  -االصوات العربية 

 اللغة االنجليزية -( ٢االدب العربى )

 لؤى الدين صبرى فوزى عبد الوهاب محمد  باق  ١٤٧

النحو و الصرف  -التربية وقضايا العصر  

تجويد  -مدخل الى علم اللغة  -( ١)

العربى  م.لالدب -المكتبة العربية  -وتفسير 

(١) 

 -علم نفس النمو  -المعلم ومهنة التعليم  

 -( ٢النحو و الصرف ) -التاريخ االسالمى 

م.الى  -م.الى البالغة و النقد  -االصوات العربية 

 اللغة االنجليزية -( ٢االدب العربى )

 محمد الشربينى ناجح الشربينى  باق  ١٤٨
 -تجويد وتفسير  -مدخل الى علم اللغة  

 (١م.لالدب العربى ) -المكتبة العربية 

م.الى  -االصوات العربية  -المعلم ومهنة التعليم  

 (٢م.الى االدب العربى ) -البالغة و النقد 

 محمد ايهاب محمد العزب الغمرى  باق  ١٤٩

النحو و الصرف  -التربية وقضايا العصر  

تجويد  -مدخل الى علم اللغة  -( ١)

م.لالدب العربى  -العربية المكتبة  -وتفسير 

(١) 

 -( ٢النحو و الصرف ) -المعلم ومهنة التعليم  

م.الى  -م.الى البالغة و النقد  -االصوات العربية 

 (٢االدب العربى )

 محمود مسعود محمد اسماعيل  باق  ١٥٠

النحو و الصرف  -التربية وقضايا العصر  

تجويد  -مدخل الى علم اللغة  -( ١)

 وتفسير

 -( ٢النحو و الصرف ) -علم ومهنة التعليم الم 

 (٢م.الى االدب العربى ) -م.الى البالغة و النقد 

 نداء هانى عبدالستار حامد  باق  ١٥١

مدخل الى علم  -( ١النحو و الصرف ) 

 -المكتبة العربية  -تجويد وتفسير  -اللغة 

 (١م.لالدب العربى )

 -( ٢النحو و الصرف ) -التاريخ االسالمى  

م.الى  -م.الى البالغة و النقد  -االصوات العربية 

 (٢االدب العربى )

 والء ابراهيم محمد محمود  باق  ١٥٢

مقرر ثقافى  -التربية وقضايا العصر  

مدخل  -( ١النحو و الصرف ) -اختيارى 

المكتبة  -تجويد وتفسير  -الى علم اللغة 

 (١م.لالدب العربى ) -العربية 

 -االصوات العربية  -( ٢)النحو و الصرف  

 (٢م.الى االدب العربى ) -م.الى البالغة و النقد 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:١٨ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابراهيم سمير ابراهيم السعيد  مستجد  ١٦١

     احمد اسامه السيد عبد اهلل مصطفى البنا  مستجد  ١٦٢

     نبيل محمد يوسفاحمد حسام الدين   مستجد  ١٦٣

     احمد صالح مكرم عبدالمجيد ابراهيم  مستجد  ١٦٤

     احمد مصطفى عبد الهادى مصطفى ابراهيم  مستجد  ١٦٥

     احمد نبيل السعيد منصور  مستجد  ١٦٦

     احمد هشام عبد الغنى محمد شميس  مستجد  ١٦٧

     اسراء ابو المجد سعد البدوى السيد  مستجد  ١٦٨

     اسراء احمد حمدين احمد موسى  مستجد  ١٦٩

     اسراء احمد على احمد الشرشيمى  مستجد  ١٧٠

     اسراء اسامه السيد رشدى معوض  مستجد  ١٧١

     اسراء السيد ابو العطا السيد اسماعيل  مستجد  ١٧٢

     اسراء سامى محمد السيد سليمان  مستجد  ١٧٣

     محمود محمد جاد عبدهاسراء   مستجد  ١٧٤

     اسراء منير سليمان عبد العاطى سليمان  مستجد  ١٧٥

     اسراء وائل عبد الموجود طه البهلول  مستجد  ١٧٦

     اسالم محمد حسنى البهى البارودي  مستجد  ١٧٧

     اسماء ابراهيم كامل عبده الصنعى  مستجد  ١٧٨

     الغازياسماء ايمن السيد   مستجد  ١٧٩

     اسماء رمضان عبد المنعم رمضان  مستجد  ١٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:١٨ ٢٠١٩/١٢/١١الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اسماء صالح محمود يوسف سعد  مستجد  ١٨١

     اسماء عبد العزيز توفيق عبد العزيز سالم  مستجد  ١٨٢

     الهاللياسماء عبده السيد احمد ابراهيم   مستجد  ١٨٣

     اسماء عصام عبد المنعم عبد الهادى ابراهيم  مستجد  ١٨٤

     اسماء عماد السيد ذكى  مستجد  ١٨٥

     اسماعيل ماهر طه سيد احمد طه  مستجد  ١٨٦

     اكرام وسام احمد محمد طه الجمال  مستجد  ١٨٧

     االء السعيد عبد المطلب جاد مطاوع  مستجد  ١٨٨

     االء حسن السيد على جراوش  مستجد  ١٨٩

     االء رشاد محمد زكى رشاد  مستجد  ١٩٠

     االء صالح شحاته عبد الفتاح  مستجد  ١٩١

     االء طاهر محمد طاهر محمد الشربينى  مستجد  ١٩٢

     االء عرفات محمد عبد الفتاح محمد  مستجد  ١٩٣

     االء متولى احمد متولى  مستجد  ١٩٤

     االء محمد ابراهيم ابراهيم القبابى  مستجد  ١٩٥

     االء محمد محمد ابراهيم العياط  مستجد  ١٩٦

     االء محمود محمد اسماعيل  مستجد  ١٩٧

     الزهراء المغاورى عبد الحميد عبد الرحمن هالل  مستجد  ١٩٨

     السعيد بهاء الدين السعيد شلبى  مستجد  ١٩٩

     السيد محمد سند الفخرانى  مستجد  ٢٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:١٨ ٢٠١٩/١٢/١١بتاريخ  نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     السيد محمد عبد الباقى احمد المتولى  مستجد  ٢٠١

     الشيماء هيثم كامل عبد الرحمن عبد الرحمن  مستجد  ٢٠٢

     امال احمد محمد محمد ابو العنين  مستجد  ٢٠٣

     امانى ابراهيم زكريا محمد ابو الرجال  مستجد  ٢٠٤

     امل ابو العنين عبد العزيز الباز  مستجد  ٢٠٥

     امل الجميل عبدالباسط على عبدالعال  مستجد  ٢٠٦

     امل محمد رضا عبد القادر عبد الكريم  مستجد  ٢٠٧

     امل يسرى محمد الشربينى محمد  مستجد  ٢٠٨

     امنيه رمضان عبد العظيم محمد على  مستجد  ٢٠٩

     امنيه محمد مصطفى عرفه شادى  مستجد  ٢١٠

     امنيه محمود حامد ندا  مستجد  ٢١١

     اميره امير عبد الحميد سالم  مستجد  ٢١٢

     اميره جمال السيد محمد العربى  مستجد  ٢١٣

     اميره حمدى توفيق محمد ابراهيم  مستجد  ٢١٤

     اميره سعد محمد محمد حسن الموجى  مستجد  ٢١٥

     اميره شعبان السعيد محمد عماره  مستجد  ٢١٦

     اميره طه عبد الودود السيد بدوى  مستجد  ٢١٧

     اميره عوض على ابراهيم  مستجد  ٢١٨

     اميره محمود محمد احمد طلبة  مستجد  ٢١٩

     محمد ابوالمحاسن البهوىايمان ابراهيم   مستجد  ٢٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:١٨ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايمان احمد عبد الوهاب عيد الغيطى  مستجد  ٢٢١

     ايمان احمد محمود عبد العزيز محمد  مستجد  ٢٢٢

     ايمان ايهاب عبد الغنى على سيد احمد  مستجد  ٢٢٣

     صالح السيد خلف ايمان جمال  مستجد  ٢٢٤

     ايمان جمال عبد الرازق احمد  مستجد  ٢٢٥

     ايمان شحته ربيع حسن عماشه  مستجد  ٢٢٦

     ايمان عبد الغنى محمد عبد الغني  مستجد  ٢٢٧

     ايمان مجدى عبد الجليل سالمه سالمه  مستجد  ٢٢٨

     ايه اشرف عبد العظيم حامد ابراهيم  مستجد  ٢٢٩

     ايه حافظ ابراهيم الشربينى  مستجد  ٢٣٠

     ايه حامد محمد عبد النبى  مستجد  ٢٣١

     ايه صالح لولى خميس حمزه  مستجد  ٢٣٢

     ايه صالح محمود السيد  مستجد  ٢٣٣

     ايه طارق محمود عبد العزيز عبيه  مستجد  ٢٣٤

     ايه على اهلل محمد ابو السعود  مستجد  ٢٣٥

     ايه ماهر عبد الغنى احمد الباز  مستجد  ٢٣٦

     ايه محمد عبد الحميد عبد الهادى  مستجد  ٢٣٧

     ايه محمد على حسن البهوى  مستجد  ٢٣٨

     ايه مصطفى مصطفى محمد فوده  مستجد  ٢٣٩

     ايه ياسر عبد الخالق حسين  مستجد  ٢٤٠

 



 
 كلية التربية

 واالمتحاناتشئون التعليم 

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:١٨ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني فصل اولمقرارات  االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايهاب ايمن شعبان معروف  مستجد  ٢٤١

     باسل احمد احمد احمد شلبايه  مستجد  ٢٤٢

     بسمه خالد الشحات عطا محمد  مستجد  ٢٤٣

     بسنت فكرى حسن الخميسى  مستجد  ٢٤٤

     ثريا عماد الشحات السعيد شلبى  مستجد  ٢٤٥

     حسين صالح عبد الفتاح محمدجنه   مستجد  ٢٤٦

     حازم عصام كمال عبد السالم  مستجد  ٢٤٧

     حسن صبحى المرغنى العراقى عامر  مستجد  ٢٤٨

     حنان سمير سمير طه دبل  مستجد  ٢٤٩

     حنان محمد على عباس المرسى  مستجد  ٢٥٠

     حنان نزيه احمد عبد النافع محمد فوده  مستجد  ٢٥١

     خالد ياسر احمد احمد القطاوي  مستجد  ٢٥٢

     خلود خالد احمد قنديل  مستجد  ٢٥٣

     خلود عبد الخالق محمد عبد الخالق عبد العدل  مستجد  ٢٥٤

     خلود لمعى الشبكى البدرى السيد  مستجد  ٢٥٥

     داليا زيدان السيد زيدان الجمال  مستجد  ٢٥٦

     محمد محمد السيد دويبداليا   مستجد  ٢٥٧

     دعاء احمد صالح عبد الصمد  مستجد  ٢٥٨

     دعاء احمد عبده محمد نعمه اهلل  مستجد  ٢٥٩

     دعاء عبد الناصر محمد بسيونى جمعه  مستجد  ٢٦٠

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٧:٢٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     حمادةدنيا جمال محمد الدسوقى   مستجد  ٢٦١

     دينا محمود عبد الرازق برهام محمد  مستجد  ٢٦٢

     دينا محمود مصطفى عبد النبى الغازى  مستجد  ٢٦٣

     رانيا حمدى فؤاد العدل السيد  مستجد  ٢٦٤

     رحمه هشام فاروق مصطفى عيسى  مستجد  ٢٦٥

     رضا احمد خليفه نصر احمد الشيخ  مستجد  ٢٦٦

     رضوى عبد المنصف سالم عبد المنصف على سليمان  مستجد  ٢٦٧

     رضوى محمد محمد حامد العيوطى  مستجد  ٢٦٨

     رنا احمد عطيه عطية علم الدين  مستجد  ٢٦٩

     رنا محمد محمود السيد السيد  مستجد  ٢٧٠

     رنيم رمضان مصطفى مصطفى ابومصطفى  مستجد  ٢٧١

     سامر محمد االشوح رنيم  مستجد  ٢٧٢

     روان رمضان المكاوى عبده العوامى  مستجد  ٢٧٣

     روان عماد عبد الرحمن محمد  مستجد  ٢٧٤

     روضه ناجح احمد مصطفى البيلى  مستجد  ٢٧٥

     ريا حمود محمد حمود الحسين  مستجد  ٢٧٦

     ريم هشام صريح فريد السيد  مستجد  ٢٧٧

     زيزى حسن محمد المندوه ريان  مستجد  ٢٧٨

     زينب سعيد هالل عنان  مستجد  ٢٧٩

     ساره احمد السيد حسن عبد الحق  مستجد  ٢٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ٠٧:٢٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ساره احمد السيد على موسي  مستجد  ٢٨١

     مسلمساره اسعد جمعه على   مستجد  ٢٨٢

     ساره اشرف عيد سيد احمد الرايق  مستجد  ٢٨٣

     ساره سالم سالم سالم عوف  مستجد  ٢٨٤

     ساره محى الدين سعد ابراهيم عدس  مستجد  ٢٨٥

     سحر خالد عبد المجيد خالد محمود  مستجد  ٢٨٦

     سلمى عبد اهلل فؤاد سيد عبد اهلل  مستجد  ٢٨٧

     سلمى محمود السيد احمد السيد النجار  مستجد  ٢٨٨

     سلوى محمد محمد حافظ على  مستجد  ٢٨٩

     سماء محمد احمد محمد على  مستجد  ٢٩٠

     سمر سمير فتحى عبد الحميد  مستجد  ٢٩١

     سمر عبد الرازق عبد اهلل السيد عبيد  مستجد  ٢٩٢

     محمد عبد الرحمنسميه زكى السيد حسنى زكى   مستجد  ٢٩٣

     سهيله احمد ابو المحاسن احمد حجازى  مستجد  ٢٩٤

     سهيله مصطفى عبد الهادى الشربينى ابراهيم  مستجد  ٢٩٥

     شروق محمد الرفاعى الرفاعى مشالي  مستجد  ٢٩٦

     شروق محمد بدران عوض السروى  مستجد  ٢٩٧

     فودهشروق منير فتحى محمد   مستجد  ٢٩٨

     شروق ياسر عوض محمد الدرينى  مستجد  ٢٩٩

     شمس نبيل محمود على محمد  مستجد  ٣٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٨ ) 

 ص ٠٧:٢٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     شيماء اشرف سيف عبد العزيزالشويحى  مستجد  ٣٠١

     شيماء محمد راضى محمد ابو العطا  مستجد  ٣٠٢

     شيماء محمود محمد المالح محمود ابراهيم  مستجد  ٣٠٣

     شيماء وائل ابراهيم محمود عبد اهلل  مستجد  ٣٠٤

     طارق رضا عبدالحميد محمد شحاته  مستجد  ٣٠٥

     عايده احمد محمد نصر صالح  مستجد  ٣٠٦

     عبير العربى السيد عبده رمضان  مستجد  ٣٠٧

     ابو الخير عزت عبد الهادى محمد نمنمغاده   مستجد  ٣٠٨

     غازى بن فيصل بن مطر الشمرى  مستجد  ٣٠٩

     فاتن احمد يوسف ابراهيم يوسف غانم  مستجد  ٣١٠

     فاروق عز العرب فاروق عبد الرزاق محمد  مستجد  ٣١١

     فاطمه الزهراء على شديد على الدلهماوى  مستجد  ٣١٢

     فاطمه محمد حسن الدسوقى رمضان  مستجد  ٣١٣

     فاطمه محمد محمد محمد الحنبلى  مستجد  ٣١٤

     فاطمه مصطفى احمد محمود  مستجد  ٣١٥

     فاطمه يسرى ابراهيم ابراهيم الشموتى  مستجد  ٣١٦

     فواز فيصل مطر جهيم الشمرى  مستجد  ٣١٧

     فيفيان جورج بسخرون مينا  مستجد  ٣١٨

     لقاء رجب زكى رمضان حماده  مستجد  ٣١٩

     ليالن العربى منصور الدمرداش  مستجد  ٣٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٩ ) 

 ص ٠٧:٢٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ماجده طارق سعد عبدالحى الشريف  مستجد  ٣٢١

     محمد اشرف صالح البهنسى على  مستجد  ٣٢٢

     محمد حافظ الشناوى محمد السيد  مستجد  ٣٢٣

     محمد الشحات عطيه الشحات  مستجد  ٣٢٤

     محمد القاسمى احمد القاسمى  مستجد  ٣٢٥

     محمد ايهاب احمد على حامد ابو العز  مستجد  ٣٢٦

     محمد ايهاب احمد مزهر  مستجد  ٣٢٧

     محمد باسم عبد اهلل محمد حسنين  مستجد  ٣٢٨

     محمد حامد محمد رمضان  مستجد  ٣٢٩

     محمد طعيمى عبد المطلب عبد الحليم  مستجد  ٣٣٠

     محمد عبد الحكيم حسين على البسيونى  مستجد  ٣٣١

     محمد عبد السالم قدرى عبد السالم  مستجد  ٣٣٢

     محمد عيد محمد توفيق يوسف  مستجد  ٣٣٣

     الكرداويمحمد فاروق فاروق السيد   مستجد  ٣٣٤

     محمد فوزى ابو بكر اداره الدسوقى  مستجد  ٣٣٥

     محمد محسن محسوب عبد الهادى الهنداوى  مستجد  ٣٣٦

     محمد ممدوح محمد عبد العزيز ابو النور  مستجد  ٣٣٧

     محمد يحيى السيد شعبان  مستجد  ٣٣٨

     محمود مجاهد سمير محمد  مستجد  ٣٣٩

     مروه وجيه السيد محمد عبده  مستجد  ٣٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٠ ) 

 ص ٠٧:٢٠ ٢٠١٩/١٢/١١الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مريم السعيد عوضين محمد ابراهيم  مستجد  ٣٤١

     مريم ايهاب السعيد خالد  مستجد  ٣٤٢

     مريم حامد عوض حسن عامر  مستجد  ٣٤٣

     السيد صقر مريم محمد السيد محمد  مستجد  ٣٤٤

     مريم محمد سعد احمد عبد الدايم  مستجد  ٣٤٥

     مريم محمد طاهر ابراهيم البنا  مستجد  ٣٤٦

     مريم محمد ماجد صقر  مستجد  ٣٤٧

     مريم محمود محمد السيد ابو العنين  مستجد  ٣٤٨

     مريم هاشم السعيد محمد سرور  مستجد  ٣٤٩

     محمد السعيد محمود ابراهيممعتز   مستجد  ٣٥٠

     منار ابراهيم مصباح السعيد الشناوى  مستجد  ٣٥١

     منار محمد السيد عبد اهلل احمد جمعه  مستجد  ٣٥٢

     منار يسرى عوض محمد متولى  مستجد  ٣٥٣

     منه اسامه محمد نصر اسماعيل الخضرى  مستجد  ٣٥٤

     الفتاح ابو الكمال الجمل منه اهلل ايمن عبد  مستجد  ٣٥٥

     منه اهلل محمود السيد احمد محمود ابو الفضل  مستجد  ٣٥٦

     منى اشرف طلعت السيد عقل  مستجد  ٣٥٧

     منى ايمن عبد اللطيف االلفى  مستجد  ٣٥٨

     منى جمعه محمود على جمعة  مستجد  ٣٥٩

     منى حمدى السعيد محمد بارود  مستجد  ٣٦٠

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١١ ) 

 ص ٠٧:٢٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد الجلوسرقم 

     منى زاهر محمد احمد  مستجد  ٣٦١

     منى محمد عباس السمان  مستجد  ٣٦٢

     منى وائل احمد عبده عبد الهادي  مستجد  ٣٦٣

     مها مصطفى محمد العطار  مستجد  ٣٦٤

     مهاب ايمن عوض محمد ابو زيد  مستجد  ٣٦٥

     مياده فتحى السيد السيد محمدعبد العاطى  مستجد  ٣٦٦

     نانسى ميالد عوض حنين موسى  مستجد  ٣٦٧

     ندا حاتم محمد السعيد ابو السعود  مستجد  ٣٦٨

     ندى السعيد ابراهيم ابراهيم سيد احمد  مستجد  ٣٦٩

     ندى ايمن السيد سالم السيد  مستجد  ٣٧٠

     ندى ايهاب السعيد ابو غنيمة  مستجد  ٣٧١

     ندى حسانين مصطفى حسانين  مستجد  ٣٧٢

     ندى سامح يونس يونس عبد المجيد  مستجد  ٣٧٣

     ندى سمير السيد بركات  مستجد  ٣٧٤

     ندى سمير عاطف عباس دعبس  مستجد  ٣٧٥

     ندى عبدالهادى عيد عبدالهادى السيد  مستجد  ٣٧٦

     ندى محمود عطا اهلل محمود  مستجد  ٣٧٧

     ندى محى الدين عبد السميع السيد عبد الحى  مستجد  ٣٧٨

     نرمين السيد محمود عبد اللطيف سالمه  مستجد  ٣٧٩

     نرمين طه عبد الحميد زكى الشبلى  مستجد  ٣٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 المقررات على الطالبكشف توزيع 
 اللغة اإلنجليزية-األدبي -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٢ ) 

 ص ٠٧:٢٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     نسمه حسن محمد حسن  مستجد  ٣٨١

     نسمه سامح حسانين متولى ابوديب  مستجد  ٣٨٢

     نهاد على محمود على السيد بية  مستجد  ٣٨٣

     نهال السيد محمد العوضى البنا  مستجد  ٣٨٤

     نهال جمال محمد جمال اسماعيل  مستجد  ٣٨٥

     الواحدنهى بدير محمد حسن عبد   مستجد  ٣٨٦

     نوال السيد محمد العوضى البنا  مستجد  ٣٨٧

     نورا حسنين حسن جمعه العفش  مستجد  ٣٨٨

     نورا صبرى صابرى محمد البهوتى  مستجد  ٣٨٩

     نورا فتحى ابراهيم محمد نور  مستجد  ٣٩٠

     نورهان حسن عبد اهلل محمد العوضي  مستجد  ٣٩١

     نورهان شريف عبد ربه محمد المرسى  مستجد  ٣٩٢

     نورهان عباس مروان محمد عطيه  مستجد  ٣٩٣

     نورهان محمود احمد مصطفى محمود  مستجد  ٣٩٤

     هاجر البدوى ابراهيم السيد البدوى  مستجد  ٣٩٥

     هاجر انور محمد الزهيرى  مستجد  ٣٩٦

     البشبيشيهاجر محمود السيد   مستجد  ٣٩٧

     هاله فتحى ابراهيم مصطفى عبد النبى  مستجد  ٣٩٨

     هبه الشربينى عبد اللطيف مصطفى نور  مستجد  ٣٩٩

     هبه حاتم رجب محمد رزق  مستجد  ٤٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٣ ) 

 ص ٠٧:٢٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     هبه شعبان ابراهيم برهام الشافعى  مستجد  ٤٠١

     هدى طارق ابراهيم محمد ابراهيم  مستجد  ٤٠٢

     هدير السيد اسماعيل فرحات  مستجد  ٤٠٣

     هدير محمد محمود حسين التلباني  مستجد  ٤٠٤

     همسه عبد المجيد عبد الرؤف محمد جوده  مستجد  ٤٠٥

     هند فتحى حمدتو عبد المقصود  مستجد  ٤٠٦

     محمد محمد كامل عبد الفتاح بدوىورده   مستجد  ٤٠٧

     وفاء احمد عبد الرحمن محمد على  مستجد  ٤٠٨

     والء جالل ابراهيم الحسينى بقشيش  مستجد  ٤٠٩

     والء عادل عبده محمد محمد الطنيب  مستجد  ٤١٠

     يارا عبد العال احمد عبد العال البلتاجى  مستجد  ٤١١

     محمد جبر جبر النمليارا   مستجد  ٤١٢

     يارا محمد فرج محمد سالم  مستجد  ٤١٣

     يارا محمد محمد حسن رفاعى  مستجد  ٤١٤

     ياسمين ايهاب عطيه موسى المكاوى  مستجد  ٤١٥

     ياسمين كمال معتمد محمود الطير  مستجد  ٤١٦

     ياسمين مجدى ابراهيم مصطفى عالم  مستجد  ٤١٧

     ياسمين محمد محمد ابراهيم دويب  مستجد  ٤١٨

     يمنى ربيع سعد عبد العزيز عماشه  مستجد  ٤١٩

     يمنى شوقى جمعه حسن قاسم  مستجد  ٤٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٤ ) 

 ص ٠٧:٢٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     يمنى عالء عبد الرازق ابراهيم منصور  مستجد  ٤٢١

     محمد جابر محمد الجندىاحمد   مستجد  ٤٢٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٢١ ٢٠١٩/١٢/١١إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 احمد محمود عبد المتجلى محمد الباز  باق  ٤٣١

 -التربية وقضايا العصر  -(  ١كتابه )  

 -اللغة العربية  -مقرر ثقافى اختيارى 

تاريخ  -(  ١إستماع )  -(  ١صوتيات ) 

 -مدخل إلى الدراما  -اللغة اإلنجليزية 

 مدخل إلى القصه

ترجمة الى العربية  -مدخل إلى النقد  

علم النفس  -المعلم ومهنة التعليم  -

محادثة )  -مدخل إلى الشعر  -النمو 

اللغة األجنبية  -(  ١قراءة )  -(  ١

 ( ١قواعد )  -الثانية 

 تولى عبد الرازقالشيماء عفت ابراهيم الم  باق  ٤٣٢
تاريخ اللغة  -التربية وقضايا العصر  

 اإلنجليزية

المعلم ومهنة  -ترجمة الى العربية  

 مدخل إلى الشعر -التعليم 

 ايمن محمد فوزى عبد السالم  باق  ٤٣٣
تاريخ  -(  ١إستماع )  -(  ١صوتيات )  

 اللغة اإلنجليزية
 مدخل إلى الشعر 

 عبدالحميد فودهمحمد السيد فتحى   باق  ٤٣٤

 -التربية وقضايا العصر  -(  ١كتابه )  

 -اللغة العربية  -مقرر ثقافى اختيارى 

تاريخ  -(  ١إستماع )  -(  ١صوتيات ) 

 -مدخل إلى الدراما  -اللغة اإلنجليزية 

 حقوق اإلنسان -مدخل إلى القصه 

ترجمة الى العربية  -مدخل إلى النقد  

لم النفس ع -المعلم ومهنة التعليم  -

محادثة )  -مدخل إلى الشعر  -النمو 

اللغة األجنبية  -(  ١قراءة )  -(  ١

 ( ١قواعد )  -الثانية 

 محمد ايمن محمد عبد اهلل العالوى  باق  ٤٣٥

 -التربية وقضايا العصر  -(  ١كتابه )  

 -اللغة العربية  -مقرر ثقافى اختيارى 

تاريخ  -(  ١إستماع )  -(  ١صوتيات ) 

 -مدخل إلى الدراما  -لغة اإلنجليزية ال

 مدخل إلى القصه

ترجمة الى العربية  -مدخل إلى النقد  

علم النفس  -المعلم ومهنة التعليم  -

محادثة )  -مدخل إلى الشعر  -النمو 

اللغة األجنبية  -(  ١قراءة )  -(  ١

 ( ١قواعد )  -الثانية 

 الحميدندى عبد الغنى حسن السيد عبد   باق  ٤٣٦

 -اللغة العربية  -التربية وقضايا العصر  

 -تاريخ اللغة اإلنجليزية  -(  ١صوتيات ) 

 مدخل إلى القصه

 -مدخل إلى الشعر  -مدخل إلى النقد  

 اللغة األجنبية الثانية

 يمنى اشرف على عبده على سعفان  باق  ٤٣٧

إستماع )  -(  ١صوتيات )  -(  ١كتابه )  

مدخل إلى  -اإلنجليزية  تاريخ اللغة -(  ١

 مدخل إلى القصه -الدراما 

ترجمة الى العربية  -مدخل إلى النقد  

 -(  ١محادثة )  -مدخل إلى الشعر  -

 -اللغة األجنبية الثانية  -(  ١قراءة ) 

 ( ١قواعد ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٢٢ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     محمد محمد بدوى جمعهابراهيم   مستجد  ٤٥١

     اسراء حسن محمود على  مستجد  ٤٥٢

     اسراء شحاته عبد القادر شحاته الشوربجى  مستجد  ٤٥٣

     اسراء عامر خالد فرج اهلل  مستجد  ٤٥٤

     اسراء عبد اللطيف ابو االسعاد يوسف  مستجد  ٤٥٥

     اسراء محمد الحسينى مغازى ابراهيم  مستجد  ٤٥٦

     اسراء محمد على عبد الغفار  مستجد  ٤٥٧

     اسراء ممدوح احمد خاطر احمد هندام  مستجد  ٤٥٨

     اسراء نبيل رجب عبد المجيد  مستجد  ٤٥٩

     اسماء شحته السعيد محمد السعيد سليمان  مستجد  ٤٦٠

     اسماء ممدوح المحمدى السيد قمر  مستجد  ٤٦١

     السيد حامد منير حامد العطار  مستجد  ٤٦٢

     السيد رضا عبد الحميد السيد تعلب  مستجد  ٤٦٣

     الشيماء محب محمد احمد الحجلة  مستجد  ٤٦٤

     امال عبد المنعم على السعيد غزاله  مستجد  ٤٦٥

     امانى خالد طه محمدين عبد الفتاح  مستجد  ٤٦٦

     محمد عيدامنيه محمد شفيق   مستجد  ٤٦٧

     امير خيرى محمد السيد الوكيل  مستجد  ٤٦٨

     اميره اشرف محمدالسيد العربى  مستجد  ٤٦٩

     اميره سمير السعيد اسماعيل على الحلوانى  مستجد  ٤٧٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٢٢ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     نداايمان صالح عبد الرازق عبد الرازق   مستجد  ٤٧١

     ايمان عالء جمعه خميس بكر  مستجد  ٤٧٢

     ايمان على صبيح محمد محجوب  مستجد  ٤٧٣

     ايمان محمد عبد الرحمن خضر  مستجد  ٤٧٤

     ايناس عماد الدين انسى احمد محمد خليل  مستجد  ٤٧٥

     ايه ادم رمضان سليمان عبد اللطيف  مستجد  ٤٧٦

     سعد نصر عبد الحميد خليفهايه   مستجد  ٤٧٧

     ايه على احمد ابراهيم احمد سالم  مستجد  ٤٧٨

     ايه فتحى محمد على محمد  مستجد  ٤٧٩

     ايه محمد السيد راغب  مستجد  ٤٨٠

     ايه محمد عبد اهلل عبد اهلل عيد  مستجد  ٤٨١

     ايه مختار السيد عبد المقصود  مستجد  ٤٨٢

     ايه مصطفى احمد ابو الحسن  مستجد  ٤٨٣

     بسمه سعد الغريب ابراهيم طافور  مستجد  ٤٨٤

     بسمه محمد زكى رضوان  مستجد  ٤٨٥

     بسنت محمود السيد محمد عبده  مستجد  ٤٨٦

     جهاد وليد السيد على حسن اسماعيل  مستجد  ٤٨٧

     سيد احمدجيهان صبرى عبد الحميد محمود   مستجد  ٤٨٨

     جيهان طارق سادات حامد  مستجد  ٤٨٩

     دعاء محسن حسين صابر  مستجد  ٤٩٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٢٢ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     دنيا الدسوقى محمد على المرسى  مستجد  ٤٩١

     دينا العيسوى متولى حافظ العيسوى  مستجد  ٤٩٢

     اشرف الدسوقى سالمهرامى   مستجد  ٤٩٣

     رحاب احمد محمود على سالمه  مستجد  ٤٩٤

     رحيم صبرى ابراهيم احمد محمد جويده  مستجد  ٤٩٥

     رنا هشام صريح فريد السيد  مستجد  ٤٩٦

     رنيم خالد حلمى محمد محمد حسن  مستجد  ٤٩٧

     ريم ابراهيم احمد محمد حسان  مستجد  ٤٩٨

     ريم شاكر عبد الرحمن غنيم  مستجد  ٤٩٩

     ريم مصطفى على العزب منصور  مستجد  ٥٠٠

     سجود احمد السيد السيد السخيلى  مستجد  ٥٠١

     سلمى السيد محمد حسن الهروجى  مستجد  ٥٠٢

     سلمى محمد عبد الحليم محمد السقا  مستجد  ٥٠٣

     السيدسماح خالد العوضى محمد   مستجد  ٥٠٤

     سمر عالء الدين النبوى غانم  مستجد  ٥٠٥

     سميحه شريف على احمد عبد الرازق  مستجد  ٥٠٦

     سميه رفعت فتوح المتولى مروان  مستجد  ٥٠٧

     سهيله ابراهيم السيد احمد محمد محمد  مستجد  ٥٠٨

     سهيله جابر السعيد محمود البيومى  مستجد  ٥٠٩

     سهيله رضا وهبه عنبر الحبشى  مستجد  ٥١٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٢٢ ٢٠١٩/١٢/١١بتاريخ  نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     شروق اشرف عامر مصيلحى ابراهيم  مستجد  ٥١١

     شرين السعيد احمد السعيد جمعه  مستجد  ٥١٢

     شمس على عبد اهلل على العربي  مستجد  ٥١٣

     سليمان علىشهيناز رضا   مستجد  ٥١٤

     شيماء رمضان عبد اهلل سلمان على  مستجد  ٥١٥

     صابرين جمعه فاروق السيد ابراهيم  مستجد  ٥١٦

     صابرين خالد المتولى السيد الزهيري  مستجد  ٥١٧

     صافى مجدى فريد ابراهيم ابو المجد  مستجد  ٥١٨

     عبد الرحمن السيد بدوى السيد  مستجد  ٥١٩

     عبير حلمى محمود محمد بصيلة  مستجد  ٥٢٠

     علياء السيد عبد الرؤف مشرف  مستجد  ٥٢١

     غاده صالح عاطف على الحسيني  مستجد  ٥٢٢

     غصون صبرى عبد العزيز ابراهيم غازى  مستجد  ٥٢٣

     فاتن حسين ابراهيم زكى علي  مستجد  ٥٢٤

     احمد مدنى فاطمه عبد الصمد  مستجد  ٥٢٥

     فاطمه محب محمد احمد الحجلة  مستجد  ٥٢٦

     محمود حسين محمد السعيد الجوهرى  مستجد  ٥٢٧

     محمود ماهر محمد محمود ابراهيم  مستجد  ٥٢٨

     محيى جمال شوقى المتولى  مستجد  ٥٢٩

     مرح رضا جبر عبد الفتاح جبر  مستجد  ٥٣٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٢٢ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مروه السعيد السعيد عبد الحى محسن  مستجد  ٥٣١

     مريم عبده عبد المنعم محمد على  مستجد  ٥٣٢

     مريم فتحى فتحى يوسف الحديدى  مستجد  ٥٣٣

     مريم فوزى محمد عبد العليم محمد  مستجد  ٥٣٤

     نعيم مريم محمد صبرى محمود  مستجد  ٥٣٥

     مريم محمد عبد المنعم محمد الجمل  مستجد  ٥٣٦

     مريم محمد يحى محمد اسماعيل  مستجد  ٥٣٧

     منار عماره نصر ابراهيم كيالنى  مستجد  ٥٣٨

     منار ممدوح حسن الغريب  مستجد  ٥٣٩

     منه اهلل احمد محمد ابراهيم رجب  مستجد  ٥٤٠

     ياسين محمد عباده ياسينمى   مستجد  ٥٤١

     مياده محمد عباس الغريب متولى  مستجد  ٥٤٢

     ميرنا وليد ابو المجد عبد الواحد  مستجد  ٥٤٣

     نادين المتولى محمد محمد السيد جبريل  مستجد  ٥٤٤

     نادين عالء هجرسى ابو النجا  مستجد  ٥٤٥

     الديسطىناديه الديسطى محمد   مستجد  ٥٤٦

     ند ا عبد الرحمن عبد الفتاح طلبه ياسين  مستجد  ٥٤٧

     ندا ابو السعود فرحات احمد  مستجد  ٥٤٨

     ندا ناصر السيد عبده الدحدوح  مستجد  ٥٤٩

     ندى سمير شوقى على مجاهد  مستجد  ٥٥٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 المقررات على الطالبكشف توزيع 
 اللغة الفرنسية-األدبي -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٧:٢٢ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ندى عطوه محمد المتولى احمد مصطفى  مستجد  ٥٥١

     ندى على محمد عيد على  مستجد  ٥٥٢

     نغم رضا السيد عبد الباقى احمد  مستجد  ٥٥٣

     نهال محمد على عوضين السيد  مستجد  ٥٥٤

     نوال على مسعد سليمان الرفاعى  مستجد  ٥٥٥

     الرحمن حسن عبد الرحمننورهان احمد عبد   مستجد  ٥٥٦

     نورهان اسعد السيد السيد فرحات  مستجد  ٥٥٧

     نورهان عوض سعد ابراهيم ابو الخير  مستجد  ٥٥٨

     هاجر على سعيد على عبد الخالق  مستجد  ٥٥٩

     هايدى اكرامى فاروق محمد مرشدى  مستجد  ٥٦٠

     الجواد ابراهيمهند عبد الجواد محمود عبد   مستجد  ٥٦١

     يارا محمد محمد عبد الدايم عبد السميع  مستجد  ٥٦٢

     ياسر عابدين حسن ابو البقا  مستجد  ٥٦٣

     ياسمين احمد محمود ابراهيم الغرباوي  مستجد  ٥٦٤

     ياسمين سعد الغريب ابراهيم طافور  مستجد  ٥٦٥

     يسرا سمير يوسف يسن حسن  مستجد  ٥٦٦

     يمنى حماده السيد السبيعى السيد  مستجد  ٥٦٧

 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٢٣ ٢٠١٩/١٢/١١إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 بسنت محمد هيثم المتولى المتولى العدل  باق  ٥٨١

مقرر ثقافى  -التربية وقضايا العصر  

مهارات القراءة  -صوتيات  -اختيارى 

 -( ١تعبير كتابى ) -( ١و محادثة )

نصوص  -( ١ترجمة ) -( ١قواعد )

 مدخل إلى االدب الفرنسى -معاصرة 

علم النفس النمو  -المعلم ومهنة التعليم  

تعبير  -( ٢مهارات القراءة و محادثة ) -

 -ثقافة عامة  -( ٢قواعد) -( ٢كتابى)

لغة  -نصوص مختارة  -( ٢ترجمة)

اللغة  -فرنسية الغراض خاصة 

 اإلنجليزية

 محمد شلبى مسعد بدوى شلبايه ريم  باق  ٥٨٢

 -صوتيات  -مقرر ثقافى اختيارى  

مدخل  -( ١قواعد ) -( ١تعبير كتابى )

 إلى االدب الفرنسى

تعبير  -( ٢مهارات القراءة و محادثة ) 

 -ثقافة عامة  -( ٢قواعد) -( ٢كتابى)

 نصوص مختارة -( ٢ترجمة)

 محمد ابراهيم محمد السيد احمد  باق  ٥٨٣

مقرر ثقافى  -وقضايا العصر التربية  

 -صوتيات  -اللغة العربية  -اختيارى 

تعبير  -( ١مهارات القراءة و محادثة )

 -( ١ترجمة ) -( ١قواعد ) -( ١كتابى )

مدخل إلى االدب  -نصوص معاصرة 

 الفرنسى

علم النفس النمو  -المعلم ومهنة التعليم  

تعبير  -( ٢مهارات القراءة و محادثة ) -

 -ثقافة عامة  -( ٢قواعد) - (٢كتابى)

لغة  -نصوص مختارة  -( ٢ترجمة)

اللغة  -فرنسية الغراض خاصة 

 اإلنجليزية

 محمد رضا طه محمود الحانوتي  باق  ٥٨٤

مهارات  -صوتيات  -اللغة العربية  

تعبير كتابى  -( ١القراءة و محادثة )

 -نصوص معاصرة  -( ١قواعد ) -( ١)

 مدخل إلى االدب الفرنسى

علم النفس النمو  -المعلم ومهنة التعليم  

تعبير  -( ٢مهارات القراءة و محادثة ) -

 -ثقافة عامة  -( ٢قواعد) -( ٢كتابى)

لغة  -نصوص مختارة  -( ٢ترجمة)

اللغة  -فرنسية الغراض خاصة 

 اإلنجليزية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 على الطالبكشف توزيع المقررات 
 التاريخ-األدبي -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٢٣ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابراهيم فريد عبد المنعم عبد العزيز  مستجد  ٥٩١

     احمد جالل النويهى السيد داود  مستجد  ٥٩٢

     احمد مسعد عبد اللطيف سعد عسكر  مستجد  ٥٩٣

     احمد مصطفى محمد لبيب الدسوقي  مستجد  ٥٩٤

     احمد هشام سيف عبد العزيز الشويحي  مستجد  ٥٩٥

     جبر محمداسراء رمضان   مستجد  ٥٩٦

     اسراء سعد محمد معوض عوض  مستجد  ٥٩٧

     اسراء ممدوح الشبراوى محمود عبد اهلل  مستجد  ٥٩٨

     اسماء اشرف عبد الحميد سيد احمد  مستجد  ٥٩٩

     اسماء ايهاب ابراهيم ابراهيم  مستجد  ٦٠٠

     اسماء عوض السيد الدرينى  مستجد  ٦٠١

     اسماء محمد احمد ابراهيم سمرة  مستجد  ٦٠٢

     االء محمد عبد الوهاب محمود السيد  مستجد  ٦٠٣

     اميره ابراهيم فرحات محمد شحاته  مستجد  ٦٠٤

     اميره عوض خميس طلبه حسن  مستجد  ٦٠٥

     اميره محمد احمد محمد  مستجد  ٦٠٦

     ايمان ايمن محمد عبد الحميد محمد  مستجد  ٦٠٧

     ايمان فايز محمد يوسف موسى  مستجد  ٦٠٨

     ايمن محمد محمد حسن الششتاوى  مستجد  ٦٠٩

     ايه البدوى السيد البدوى  مستجد  ٦١٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٢٣ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايه الكحالوى عثمان سيداحمد النبراوي  مستجد  ٦١١

     صبرى محمدايه رضا   مستجد  ٦١٢

     ايه سمير على عبد الحميد على  مستجد  ٦١٣

     باسم احمد الغريب عمر محمد  مستجد  ٦١٤

     حسام حسن عبد الغنى احمد محمد  مستجد  ٦١٥

     حسن عبد الجليل ابراهيم عبد الجليل هجرسى  مستجد  ٦١٦

     حسن محمد سعد الحسينى على  مستجد  ٦١٧

     حمدى سعد بليغ محمد  مستجد  ٦١٨

     خلود محمد السيد على على  مستجد  ٦١٩

     دعاء عبده عبده ابو العز المحالوى  مستجد  ٦٢٠

     دينا عبد اهلل الدسوقى ابراهيم العوضى  مستجد  ٦٢١

     رحاب وائل السعيد الشربينى رزق  مستجد  ٦٢٢

     البلتاجى رحمه احمد طه ابراهيم  مستجد  ٦٢٣

     رنا عادل محمد السيد محمد  مستجد  ٦٢٤

     روان طه عبد العزيز الدرينى الساعى  مستجد  ٦٢٥

     ريم ابراهيم فتحى زكى البراوى  مستجد  ٦٢٦

     ريم يسرى حسن السيد  مستجد  ٦٢٧

     ساره السيد احمد خليل القداح  مستجد  ٦٢٩

     وهبه مصطفى وهبه ساره محمد  مستجد  ٦٣٠

     سعاد السيد زيدان عطوه سلومه  مستجد  ٦٣١

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٢٣ ٢٠١٩/١٢/١١الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     شروق حسام عبد اهلل العفيفى  مستجد  ٦٣٢

     شروق محمد فتحى ابراهيم السحت  مستجد  ٦٣٣

     شيماء السيد محمد محمد  مستجد  ٦٣٤

     شيماء رضا عبد العزيز حسانين  مستجد  ٦٣٥

     شيماء شوقى احمد سليمان محمود  مستجد  ٦٣٦

     شيماء مصطفى مجاهد محمد عبد اهلل  مستجد  ٦٣٧

     عبد الحميد جعفر عبد الحميد احمد السيد  مستجد  ٦٣٨

     عبد الرحمن عبد الباسط محمد محمد الدكرورى  مستجد  ٦٣٩

     عمر سعد سلمى على طالب  مستجد  ٦٤٠

     غاده رجب صدقى السيد الجندى  مستجد  ٦٤١

     فاتن السعيد غالى عبد المعطى  مستجد  ٦٤٢

     فهد سليمان سالمه مليح الجميلى  مستجد  ٦٤٣

     كريمه مسعود ابراهيم ابراهيم محمد الطنطاوى  مستجد  ٦٤٤

     سليمان الغمالس مبارك مشارى محمد داود  مستجد  ٦٤٥

     محمد السيد عبد الهادى جمعه على  مستجد  ٦٤٦

     محمود محمد عبد اهلل الشحات  مستجد  ٦٤٧

     مروه عماد الدين حامد عبد الجواد  مستجد  ٦٤٨

     مروه محمود السيد زكى على  مستجد  ٦٤٩

     مريم حافظ حسنين حافظ  مستجد  ٦٥٠

     منى محمد كرم محمود على حسين  مستجد  ٦٥١

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٢٣ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مياده حسنى السيد حسين محمد رويدى  مستجد  ٦٥٢

     مياده محمود محمد عبد الهادى  مستجد  ٦٥٣

     ناصر السيد عزت عبد ربه ابراهيم  مستجد  ٦٥٤

     المرسى ابراهيمناهد اسامه محمد   مستجد  ٦٥٥

     نجالء محمد ثروت العراقى  مستجد  ٦٥٦

     ندا حافظ على على المغندر  مستجد  ٦٥٧

     نداء فايز محمود الجميل بدر  مستجد  ٦٥٨

     ندى ايهاب سالمه محمد شراب  مستجد  ٦٥٩

     نورا عبد العاطى احمد محمد عبد الفتاح  مستجد  ٦٦٠

     نورا عطيه عبد الوهاب عطيه عطوه  مستجد  ٦٦١

     هاجر محمد ابراهيم ابراهيم حسانين  مستجد  ٦٦٢

     هاجر محمود السيد المرسى  مستجد  ٦٦٣

     هبه عبد الغفار كامل متولى  مستجد  ٦٦٤

     هبه محمود حامد محمد مجاهد  مستجد  ٦٦٥

     هناء محمد السيد حسنين النجار  مستجد  ٦٦٦

     وفاء عامر محمد عامر  مستجد  ٦٦٧

     يوسف طارق محمد محمد  مستجد  ٦٦٨

     محمود محمد متولى غريب سليمان  مستجد  ٦٦٩

 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٢٤ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 اسراء محمد ابراهيم محمد ابراهيم  باق  ٦٨١

 -اختيارى  مقرر ثقافى -التربية وقضايا العصر  

ت.الفكر  -جغرافيا طبيعية  -اللغة العربية 

 -معالم.ت. المصرى القديم  -االجتماعى 

منهج البحث  -معالم.ت.الشرق االدنى القديم 

حقوق  -معالم.ت. اليونانى/الرومانى  -التاريخى 

 االنسان

علم نفس  -المعلم ومهنة التعليم  

معالم.ت.  -التربية القومية  -النمو 

الدولة العربية  -ى الوسيط األورب

 -تاريخ الدولة العباسية  -االسالمية 

 -جغرافيا بشرية  -مبادىء خرائط 

 اللغة اإلنجليزية

 ساره عاطف العدل عبد السالم  باق  ٦٨٢

 -مقرر ثقافى اختيارى  -التربية وقضايا العصر  

ت.الفكر  -جغرافيا طبيعية  -اللغة العربية 

 -لمصرى القديم معالم.ت. ا -االجتماعى 

منهج البحث  -معالم.ت.الشرق االدنى القديم 

حقوق  -معالم.ت. اليونانى/الرومانى  -التاريخى 

 االنسان

علم نفس  -المعلم ومهنة التعليم  

معالم.ت.  -التربية القومية  -النمو 

الدولة العربية  -األوربى الوسيط 

 -تاريخ الدولة العباسية  -االسالمية 

 -جغرافيا بشرية  - مبادىء خرائط

 اللغة اإلنجليزية

 هاجر احمد السيد يوسف الشرقاوى  باق  ٦٨٣

ت.الفكر  -جغرافيا طبيعية  -اللغة العربية  

 -معالم.ت. المصرى القديم  -االجتماعى 

منهج البحث  -معالم.ت.الشرق االدنى القديم 

 معالم.ت. اليونانى/الرومانى -التاريخى 

معالم.ت. األوربى  -التربية القومية  

 -الدولة العربية االسالمية  -الوسيط 

مبادىء  -تاريخ الدولة العباسية 

اللغة  -جغرافيا بشرية  -خرائط 

 اإلنجليزية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كشف توزيع المقررات 

http://stda.mans.edu.eg/?num=41843


 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٢٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 ثانيمقرارت فصل  مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     احمد السيد احمد محمد الموجي  مستجد  ٦٩١

     احمد ايمن محمد فتحى عبد العزيز  مستجد  ٦٩٢

     احمد مجدى ابراهيم السيد على البدالى  مستجد  ٦٩٣

     اسراء السعيد جاد الزنقرانى احمد  مستجد  ٦٩٤

     اسراء ايمن محمد شوقى ابو العنين ابو المعاطى  مستجد  ٦٩٥

     اسراء فرج منصور احمد ابراهيم  مستجد  ٦٩٦

     اسماء السعيد محمد السعيد سالمه  مستجد  ٦٩٧

     اسماء السيد حامد زاكي  مستجد  ٦٩٨

     اسماء رضا امين طمان عبد الباقي  مستجد  ٦٩٩

     اسماء سعد السعيد حامد  مستجد  ٧٠٠

     الغفار عيسىاسماء مصطفى عبد   مستجد  ٧٠١

     االء ابراهيم محمد ابراهيم عبد العاطى  مستجد  ٧٠٢

     االء فريد شوقى محمد حسن حجازى  مستجد  ٧٠٣

     اميره هيثم على محمد سليمان  مستجد  ٧٠٤

     ايمان احمد محمد احمد الطنطاوى  مستجد  ٧٠٥

     ايمان محمد زكريا احمد الجندى  مستجد  ٧٠٦

     ايه احمد محمد احمدعبد الكريم  مستجد  ٧٠٧

     ايه السيد حسين محمد موسى  مستجد  ٧٠٨

     ايه حسن محمد حسن البراوى  مستجد  ٧٠٩

     خلود خالد على عامر  مستجد  ٧١٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٢٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     دنيا السيد محمد محمد الشريدى  مستجد  ٧١١

     دنيا طه معتمد محمد بلبول  مستجد  ٧١٢

     دينا احمد عبد الشافى الشحات  مستجد  ٧١٣

     دينا عفت احمد جاب اهلل  مستجد  ٧١٤

     راندا ايمن محمد عبد الغفار عتيبه  مستجد  ٧١٥

     رحمه محمد السيد محمود احمد رمضان  مستجد  ٧١٦

     على بدوىرضوى على محمد   مستجد  ٧١٧

     رقيه المتولى محمد راغب  مستجد  ٧١٨

     رنا معتز عبد الرحمن عبد الحميد الخولى  مستجد  ٧١٩

     ريم اشرف مصباح السيد ابو الوفا  مستجد  ٧٢٠

     زينب محمد محمود السعيد عبد اهلل  مستجد  ٧٢١

     ساره شريف عبد اللطيف ابراهيم  مستجد  ٧٢٢

     سميره السعيد احمد صبحى  مستجد  ٧٢٣

     سناء عبد العليم محمد البيومى خطاب  مستجد  ٧٢٤

     سهير محمد عنتر ابراهيم  مستجد  ٧٢٥

     شروق اشرف محمد احمد متولى  مستجد  ٧٢٦

     عبد الرحمن عبده محمود عبده ابراهيم  مستجد  ٧٢٧

     المعاطى ابو المعاطى الحديدىعبد الرحمن لطفى ابو   مستجد  ٧٢٨

     على السيد على احمد على االمام  مستجد  ٧٢٩

     عمر احمد فتحى متولى عوض  مستجد  ٧٣٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٢٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     عمرو عبد السالم عبد السالم على الخميسى  مستجد  ٧٣١

     شاكر التهامى فرج علىغاده   مستجد  ٧٣٢

     غاده عبد السالم حموده عبد السالم  مستجد  ٧٣٣

     فاتن عرفه محمد ابراهيم محمد  مستجد  ٧٣٤

     لطفى رضا لطفى سالم  مستجد  ٧٣٥

     محمد احمد عبد المنعم الدرينى الصباغ  مستجد  ٧٣٦

     محمد السيد عبد اللطيف جعفر  مستجد  ٧٣٧

     محمد خالد الدسوقى عبد الحميد بيومى  مستجد  ٧٣٨

     محمد على محمد حافظ الهاللى  مستجد  ٧٣٩

     محمد محمد حسين محمد ربيع  مستجد  ٧٤٠

     محمد ياسر محمد احمد ابو شعيشع حبيب  مستجد  ٧٤١

     محمود ايمن السيد محمد  مستجد  ٧٤٢

     الخير الشربينى الوزيرمروه وائل ابو   مستجد  ٧٤٣

     مريم رضا محمد محمد عبد الدايم  مستجد  ٧٤٤

     مصطفى محمود على ابو شبانه قنديل  مستجد  ٧٤٥

     منه محمد مختار محمد الخريبى  مستجد  ٧٤٦

     منى ابراهيم سليم ابو العطا  مستجد  ٧٤٧

     منى ماهر احمد ابراهيم مصطفى  مستجد  ٧٤٨

     منى محسن حمدى عبد العزيز السيد  مستجد  ٧٤٩

     منى منصور عثمان المتولى منصور  مستجد  ٧٥٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٢٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ميرنا فرج اندراوس فرج خليل  مستجد  ٧٥٢

     ناهد ياسر السيد السيد جاب اهلل  مستجد  ٧٥٣

     احمد السيد شريف ندى شحاته  مستجد  ٧٥٤

     ندى مجدى رجب ابراهيم المرسى  مستجد  ٧٥٥

     ندى محب ابراهيم الشحات محمد  مستجد  ٧٥٦

     ندى محمد ابراهيم السعيدعواد  مستجد  ٧٥٧

     ندى محمد مصطفى عبد الرازق  مستجد  ٧٥٨

     ندى محمود عبد المجيد على سيد احمد  مستجد  ٧٥٩

     ندى يوسف محمد النادى  مستجد  ٧٦٠

     نرمين حسن ابراهيم حسن ليله  مستجد  ٧٦١

     نرمين عوض السيد عوض  مستجد  ٧٦٢

     نضال بشير احمد الصيرة  مستجد  ٧٦٣

     نورا احمد السيد احمد  مستجد  ٧٦٤

     نورهان احمد جبر عوض  مستجد  ٧٦٥

     احمد الشوربجى هاجر محمد السيد  مستجد  ٧٦٦

     هاجر محمد شاكر صبرى سرايا  مستجد  ٧٦٧

     هدى حسن محمود عبد الحى محمد  مستجد  ٧٦٨

     هدير محمد محمد عبد اهلل البغدادى  مستجد  ٧٦٩

     وائل محمد حسن محمد  مستجد  ٧٧٠

     وفاء احمد فتحى الباز السيد  مستجد  ٧٧١

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٢٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ياسمين السيد لطفى عبد اللطيف  مستجد  ٧٧٢

     يمنى خالد عبد الهادى بشرى السيد  مستجد  ٧٧٣

 احمد عاطف لطفى عبد القادر  باق  ٧٨١

حضارة  -التربية وقضايا العصر  

 -مبادىء االقتصاد  -فرعونية 

الخرائط مبادىء  -الجغرافيا الطبيعية 

 الجغرافيا البشرية -

 -علم نفس النمو  -المعلم ومهنة التعليم  

مقررات  -جغرافيا تاريخية  -أرصاد جوية 

 -الجغرافيا االقتصادية  -( ٢اختيارية )

 -ج.أفريقيا اإلقليمية وحوض النيل  -إحصاء 

 اللغة االنجليزية

 محمد اشرف ابراهيم محمد ابراهيم حبق  باق  ٧٨٢

 -حضارة فرعونية  -لعربية اللغة ا 

مقررات اختيارية  -مبادىء االقتصاد 

الجغرافيا  -تاريخ إسالمى  -( ١)

 -مبادىء الخرائط  -الطبيعية 

 الجغرافيا البشرية

 -علم نفس النمو  -المعلم ومهنة التعليم  

مقررات  -جغرافيا تاريخية  -أرصاد جوية 

 -الجغرافيا االقتصادية  -( ٢اختيارية )

 -ج.أفريقيا اإلقليمية وحوض النيل  -ء إحصا

 اللغة االنجليزية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٢٥ ٢٠١٩/١٢/١١ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     احمد شريف احمد مصطفى محمد  مستجد  ٧٩١

     احمد على حافظ على على السقا  مستجد  ٧٩٢

     احمد محمد السيد متولى السيد  مستجد  ٧٩٣

     اسراء اشرف السيد الحسينى محمد الليثي  مستجد  ٧٩٤

     اسراء العربى محمود البالح  مستجد  ٧٩٥

     اسراء انور عبد الودود السيد بدوى  مستجد  ٧٩٦

     اسراء جمال سعد عبده رضوان  مستجد  ٧٩٧

     اسراء عماد الباز فتوح الباز  مستجد  ٧٩٨

     محمود صديقاسراء محفوظ   مستجد  ٧٩٩

     اسراء وليد صبحى نمر صالحيه  مستجد  ٨٠٠

     اسماء محمد السيد احمد السيد ابو زيد  مستجد  ٨٠١

     اسماء نعيم مصطفى محمد السواح  مستجد  ٨٠٢

     االء السيد الشحات السعيد  مستجد  ٨٠٣

     االء جمال التميمى حسن القيعي  مستجد  ٨٠٤

     االء محمد احمد محمد حنيجل  مستجد  ٨٠٥

     الجادل طالل هالل على فريح الشمرى  مستجد  ٨٠٦

     الزهراء الحسينى حسن على الشربينى  مستجد  ٨٠٧

     الشيماء عبد اهلل السعدنى محمد السعدنى  مستجد  ٨٠٨

     الهام سمير العوضى مصطفى فوده  مستجد  ٨٠٩

     امانى رجب صدقى السيد الجندى  مستجد  ٨١٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٢٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     امانى فايز شحاته ابراهيم سيداحمد  مستجد  ٨١١

     امل سالم نصر عبد الفتاح  مستجد  ٨١٢

     امنيه احمد عبدالنبى عبدالعال ابوحسن  مستجد  ٨١٣

     حسن محمدامنيه محمد حامد   مستجد  ٨١٤

     اميره اشرف محمد المرسى عيسى  مستجد  ٨١٥

     اميره سعد الدين محمد عبد الغفار السيد  مستجد  ٨١٦

     اميره عبد المجيد السعيد محمود الشنوانى  مستجد  ٨١٧

     اميره ممدوح عطيه محمد جاد  مستجد  ٨١٨

     ابراهيماميره ناصف ابراهيم العوضى   مستجد  ٨١٩

     انتصار حسن عبد المقصود الدسوقى حماده  مستجد  ٨٢٠

     ايمان ابراهيم اسماعيل محمد ابراهيم  مستجد  ٨٢١

     ايمان الباز عبد اللطيف الباز  مستجد  ٨٢٢

     ايمان عادل حامد عبد المعطى  مستجد  ٨٢٣

     ايمان محمد السيد محمد ابو المجد  مستجد  ٨٢٤

     ايمان محمد عبد اهلل محمد  مستجد  ٨٢٥

     ايمان نصر اسماعيل محمد النجار  مستجد  ٨٢٦

     ايمن وجيه خليل عثمان  مستجد  ٨٢٧

     ايه جهاد اسماعيل فتى  مستجد  ٨٢٨

     ايه عادل رمضان احمد الحبشى  مستجد  ٨٢٩

     ايه فضل محمود عبد الهادى عرابى  مستجد  ٨٣٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٢٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم القيد حالة رقم الجلوس

     ايه محمد محمد كثير يوسف  مستجد  ٨٣١

     بسمه نبيل ذكى مصطفى المرشدى  مستجد  ٨٣٢

     بشرى طالل هالل على فريح الشمرى  مستجد  ٨٣٣

     بوال اشرف فوزى جورجى عبده فرج  مستجد  ٨٣٤

     شنوده بطرسبيتر سمير جرجس   مستجد  ٨٣٥

     جورج عماد نيروز حنا  مستجد  ٨٣٦

     حنان رماح محمد عبد العزيزالمتولى  مستجد  ٨٣٧

     داليا محمد عطيه على سالم  مستجد  ٨٣٨

     دعاء ابو اليزيد صالح عبد الغفار  مستجد  ٨٣٩

     دعاء احمد احمد شبل عبد الواحد  مستجد  ٨٤٠

     دعاء عالء لطفى عبد القادر  مستجد  ٨٤١

     دعاء محمود محمود عبد العزيز ابراهيم  مستجد  ٨٤٢

     دينا سامح عبد الرؤوف محمد محمد  مستجد  ٨٤٣

     راجيا عبد الحليم احمد عبد الحليم احمد  مستجد  ٨٤٤

     راجيه محمد شحاته فرحات  مستجد  ٨٤٥

     فاروق محمد عبد ربهرانيا فاروق   مستجد  ٨٤٦

     رحمه مصباح احمد منصور  مستجد  ٨٤٧

     رنا السيد الشحات السيد الدهتورى  مستجد  ٨٤٨

     روجينا سعد ابراهيم ابراهيم شلبى  مستجد  ٨٤٩

     ريم على زكى حسين مصطفى  مستجد  ٨٥٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 المقررات على الطالبكشف توزيع 
 علم نفس-األدبي -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٢٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ريهام المندوه محمود مصطفى شاهين  مستجد  ٨٥١

     ساره خالد صالح عبد الحليم متولي  مستجد  ٨٥٢

     ساره عادل محمد بدر منصور  مستجد  ٨٥٣

     ساره عيد العزيزى رمضان  مستجد  ٨٥٤

     سامى السعيد سامى السعيد البسيونى  مستجد  ٨٥٥

     الخيارى سلمى رضا محمود حسن  مستجد  ٨٥٦

     سماح حسن حامد على عبد ربه  مستجد  ٨٥٧

     سماح محمد عثمان عبد اللطيف ابراهيم  مستجد  ٨٥٨

     سميحه مختار احمد بدير احمد  مستجد  ٨٥٩

     سهيله ايهاب الدكرورى السيد  مستجد  ٨٦٠

     شروق عزت شعبان على هالل  مستجد  ٨٦١

     محمد محمد عصر ابراهيمشروق   مستجد  ٨٦٢

     شيماء عبد النعيم عثمان محمد البهوتى  مستجد  ٨٦٣

     صباح السيد محمد السايح  مستجد  ٨٦٤

     صفا احمد خيرى السيد سالم  مستجد  ٨٦٥

     صفاء شفيق محمد عبد الحميد الوصيف  مستجد  ٨٦٦

     شهاب الدينصفاء محمد السيد عبد الفتاح محمد   مستجد  ٨٦٧

     عبدالرحمن محمد ناصر عبداهلل الناصر الرجا المطيرى  مستجد  ٨٦٨

     عبير محمد مصطفى محمد بيرم  مستجد  ٨٦٩

     عالء نسيم محمد االدهم احمد ابو جنة  مستجد  ٨٧٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٢٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     محمود خليل فاطمه الزهراء محمود محمد  مستجد  ٨٧١

     فاطمه جمال رضا عبد الرحمن عليوة  مستجد  ٨٧٢

     فاطمه على احمد على شلبي  مستجد  ٨٧٣

     محمد صبرى محمد محمود عياد  مستجد  ٨٧٤

     محمد محمد فتحى السيد  مستجد  ٨٧٥

     محمد مصطفى السيد مصطفى حسن  مستجد  ٨٧٦

     عطيه عبد الفتاحمحمد نظمى   مستجد  ٨٧٧

     محمد وائل خليفه ابراهيم علي  مستجد  ٨٧٨

     محمود مصطفى محمد محمد مصطفى صالح  مستجد  ٨٧٩

     مروه السيد جمال عنتر عوض  مستجد  ٨٨٠

     مروه عبد المقصود على احمد غانم  مستجد  ٨٨١

     مريم انور محمد الزهيري  مستجد  ٨٨٢

     مريم باسم حسن محمد حسن  مستجد  ٨٨٣

     مريم محمد محمود احمد حسب اهلل  مستجد  ٨٨٤

     مريم محمد محمود محمد سليمان  مستجد  ٨٨٥

     مريم مصطفى خضر محمود خضر  مستجد  ٨٨٦

     منار عاطف السيد على المرسي  مستجد  ٨٨٧

     منار محمد العشرى احمد القاضى  مستجد  ٨٨٨

     منار ياسر سيد عبد الحميد نايل  مستجد  ٨٨٩

     منه اهلل ابراهيم على احمد سعيد  مستجد  ٨٩٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٧:٢٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     منه اهلل ايمن على حسن عامر  مستجد  ٨٩١

     منى ابراهيم عبد المنعم ابراهيم  مستجد  ٨٩٢

     تكال ايوبمنى رضا راغب   مستجد  ٨٩٣

     مى محمود محمود المتولي  مستجد  ٨٩٤

     ناهد على الدين على الدين صالح  مستجد  ٨٩٥

     ندا محمد حسن حسن الشربينى  مستجد  ٨٩٦

     ندا محمد منير محمد المصيلحى  مستجد  ٨٩٧

     ندا منصور عبد العزيز البدراوى  مستجد  ٨٩٨

     ايمن احمد ابو النورندى   مستجد  ٨٩٩

     ندى شاذلى عواد ابوبكر  مستجد  ٩٠٠

     ندى وليد محمد محمد احمد شعبان  مستجد  ٩٠١

     نسمه ماجدى عبد الفتاح شحاتة احمد  مستجد  ٩٠٢

     نسمه محمود هالل السيد  مستجد  ٩٠٣

     نصره جمال جمعه محمد ابو العال  مستجد  ٩٠٤

     نهال مجدى رضوان المرسى المغبون  مستجد  ٩٠٥

     نهله حسين محمود محمد  مستجد  ٩٠٦

     نورا ماهر عبد اللطيف على السيد  مستجد  ٩٠٧

     هاجر احمد محمد المتولى الديب  مستجد  ٩٠٨

     هاجر اكرم محمد زكى سرحان  مستجد  ٩٠٩

     السعيد هاجر عبد العزيز عبد العاطى  مستجد  ٩١٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ٠٧:٢٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد الجلوسرقم 

     هاجر نصر محمد محمد البهنساوى  مستجد  ٩١١

     هبه حسن سالمه البحيرى  مستجد  ٩١٢

     هدى انور ابراهيم محمد النجدى  مستجد  ٩١٣

     هدى خالد عبد العزيز عبده عبد الفتاح  مستجد  ٩١٤

     محمد ابراهيم على حسن هند  مستجد  ٩١٥

     ورده على احمد السيد على  مستجد  ٩١٦

     وسام فوزى عبد اللطيف السيد  مستجد  ٩١٧

     وعد محمد عبد اهلل محمد حسن  مستجد  ٩١٨

     وليد مسعد رجب محمد عبد ربه  مستجد  ٩١٩

     ياسر محمد عبد الرازق السيد عطيه  مستجد  ٩٢٠

     ياسمين الدسوقى السيد ابراهيم  مستجد  ٩٢١

     ياسمين حسن محمد محمد ابو النور  مستجد  ٩٢٢

     ياسمين رضا محى الدين عبد الرحمن حماد  مستجد  ٩٢٣

     يوسف ابراهيم محمود على ابراهيم  مستجد  ٩٢٤

     عبد اهلل ناصر فالح ناصر العجمى  مستجد  ٩٢٥

     احمد عيد مجبل الضفيرى محمد  مستجد  ٩٢٦

     مشارى على هالل على فريح الشمرى  مستجد  ٩٢٧

     نوره نايف سلطان مناحى السور المطيرى  مستجد  ٩٢٨

 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٢٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 ابو طالب راضى عبد الوهاب عبد الوهاب الحفناوي  باق  ٩٤١

 - التربية وقضايا العصر 

م.الى  -اللغة العربية 

تاريخ  -بيولوجيا االنسان 

م.الى علم  -علم النفس 

 االجتماع

 -سيكولوجية التعلم  -علم النفس التربوى  

 االحصاء الوصفى

 اسماء احمد عبدالحميد السروجى  باق  ٩٤٢

م.الى  -اللغة العربية  

تاريخ  -بيولوجيا االنسان 

م.الى علم  -علم النفس 

 م.الى الفلسفة -االجتماع 

 -سيكولوجية التعلم  -علم النفس التربوى  

 -اللغة االنجليزية  -الخدمة االجتماعية 

االحصاء  -انثروبولوجيا اجتماعية 

 الوصفى

 أمنيه محمود محمد البرى  باق  ٩٤٣
 -م.الى علم االجتماع  

 م.الى الفلسفة

 -علم نفس النمو  -المعلم ومهنة التعليم  

 -سيكولوجية التعلم  -التربوى علم النفس 

 -اللغة االنجليزية  -الخدمة االجتماعية 

االحصاء  -انثروبولوجيا اجتماعية 

 الوصفى

 حسام حمدى بدير سالمه ابراهيم  باق  ٩٤٤

 -مقرر ثقافى اختيارى  

 -م.الى بيولوجيا االنسان 

م.الى  -تاريخ علم النفس 

م.الى  -علم االجتماع 

 الفلسفة

 -علم نفس النمو  -ومهنة التعليم المعلم  

 -سيكولوجية التعلم  -علم النفس التربوى 

 -اللغة االنجليزية  -الخدمة االجتماعية 

االحصاء  -انثروبولوجيا اجتماعية 

 الوصفى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٢٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     العطااحمد ابراهيم السيد السيد ابو   مستجد  ١

     احمد ابراهيم محمد السيد  مستجد  ٢

     احمد احمد مختار حلمى صالح النحاس  مستجد  ٣

     احمد السيد محمد محمد الدبابى  مستجد  ٤

     احمد ثروت محمد بهجات احمد  مستجد  ٥

     احمد جمعه حامد فياض ابراهيم  مستجد  ٦

     السعيداحمد حامد حامد عطيه   مستجد  ٧

     احمد رضوان رجب محمد على رضوان  مستجد  ٨

     احمد رمضان احمد حسن فرحات  مستجد  ٩

     احمد سعد محمد مصطفى  مستجد  ١٠

     احمد سمير محمد خضر عطيه  مستجد  ١١

     احمد شعبان محمد سيد احمد الجمل  مستجد  ١٢

     البسيونىاحمد عبد الشافى ابراهيم   مستجد  ١٣

     احمد عبد المنعم احمد عبد العزيز  مستجد  ١٤

     احمد عبد الهادى رمضان محمد فايد  مستجد  ١٥

     احمد عبد الهادى عبد الفتاح محمدعلى يوسف  مستجد  ١٦

     احمد محمد السعيد احمد ابو المعاطى  مستجد  ١٧

     الفداوىاحمد محمد الصديق الصديق   مستجد  ١٨

     احمد محمد بركات محمد راشد  مستجد  ١٩

     احمد محمد حسنى الذاكى سالمه  مستجد  ٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨ الئحة

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٢٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     احمد محمد عبد العزيز محمد محمد حمامه  مستجد  ٢١

     احمد محمود محمود مصطفى غيث  مستجد  ٢٢

     مدحت محمد محمد عبد اهللاحمد   مستجد  ٢٣

     احمد وليد صالح عبد الفتاح سيد احمد  مستجد  ٢٤

     ادهم شوقى احمد مصطفى البحيري  مستجد  ٢٥

     اسر احمد عوضين محمد عوضين عجينه  مستجد  ٢٦

     اسراء احمد محمد احمد النجدى  مستجد  ٢٧

     المعطى السيداسراء صبحى عبد الحميد عبد   مستجد  ٢٨

     اسراء عصام وحيد حسن  مستجد  ٢٩

     اسراء كامل حلمى رمضان شامية  مستجد  ٣٠

     اسالم السيد سعد الدين محمد حسين  مستجد  ٣١

     اسالم ايمن عطيه عبد الجليل عبد البر  مستجد  ٣٢

     اسالم جمال محمد عليوه الزيادى  مستجد  ٣٣

     اسالم سيد فوزى محمد سيد  مستجد  ٣٤

     اسماء عبد الحكيم ابراهيم حمزه جندى  مستجد  ٣٥

     افنان مصطفى عبد النبى على كساب  مستجد  ٣٦

     االء محمود نعمان ابو العطا  مستجد  ٣٧

     االء نصر زين العابدين محمد المهدى  مستجد  ٣٨

     حموده طرباىالسيد منصور الغندور   مستجد  ٣٩

     امتثال السيد عبد الباقى احمد  مستجد  ٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٢٧ ٢٠١٩/١٢/١١إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     امجد شريف عبد الرحمن حطب  مستجد  ٤١

     امل وحيد قاسم ابو غنام  مستجد  ٤٢

     امنيه صابر عبده محمد محمود  مستجد  ٤٣

     منصور احمد سيد احمدامنيه محمد   مستجد  ٤٤

     اميره محسن احمد محمد حسن عازلها  مستجد  ٤٥

     اميمه محمد عبد المولى محمد الحديدى  مستجد  ٤٦

     انس ايمن محمد عبده عز الدين  مستجد  ٤٧

     ايمان خالد محمد السيد ابراهيم  مستجد  ٤٨

     ايمان محمد احمد مشالى  مستجد  ٤٩

     ايمن حمدى محمود عبد الهادى مشعل  مستجد  ٥٠

     ايه السيد حمزة السيد عطا  مستجد  ٥١

     ايه محمد السيد عبد المحسن السيد  مستجد  ٥٢

     ايه محمد السيد عرفه شادى  مستجد  ٥٣

     بالل احمد فهمى عبد العال احمد  مستجد  ٥٤

     بالل شحاته محمد شحاتة  مستجد  ٥٥

     جمال رأفت محمد محمد منصور زيد  مستجد  ٥٦

     حسام اشرف شكرى عبد الحميد على  مستجد  ٥٧

     خالد مسعد محب محمد السيد الصايغ  مستجد  ٥٨

     خالد وليد فتوح مراد عبد السالم  مستجد  ٥٩

     خلود جمعه عبد اللطيف صالح عبد اهلل  مستجد  ٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٢٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     دعاء عاطف عبد المحسن عوض معوض  مستجد  ٦١

     دعاء محمد عوض على الدوده  مستجد  ٦٢

     دينا ابو النور عبد القادر السيد عبد اهلل  مستجد  ٦٣

     رضوه حازم محمد جمعه خليل  مستجد  ٦٤

     رنا حمدى محمد احمد شتا  مستجد  ٦٥

     روان السيد محمد الشرقاوى  مستجد  ٦٦

     ريهام سمير حلمى ابو النور  مستجد  ٦٧

     ريهام نجاح عبد الهادى محمد قنديل  مستجد  ٦٨

     زينب المغازى لطفى مصطفى البحيرى  مستجد  ٦٩

     زينب محمود الشبراوى السيد ابراهيم  مستجد  ٧٠

     السالم محمد طه عيادساره احمد عبد   مستجد  ٧١

     سهيله صالح عثمان عبد العال السيد  مستجد  ٧٢

     شروق ابوزيد المتولى محمد المتولى  مستجد  ٧٣

     شمس حامد ابراهيم ابراهيم حسن  مستجد  ٧٤

     شمس طاهر فرحات طه  مستجد  ٧٥

     شيماء طارق ابراهيم اسماعيل  مستجد  ٧٦

     عبد الحليم ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم نوفل  مستجد  ٧٧

     عبد الرحمن احمد طه حسن سليمان  مستجد  ٧٨

     عبد الرحمن سامى محمد امين الرفاعى  مستجد  ٧٩

     عبد الرحمن عابد رزق عباس العزازى  مستجد  ٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٢٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     الرحمن عماد محمد احمد الدمرانيعبد   مستجد  ٨١

     عبد الرحمن ياسر عوض عوض زرزورة  مستجد  ٨٢

     عبد اهلل عماد الحسينى الحسينى احمد  مستجد  ٨٣

     عزيزه وليد حسن احمد  مستجد  ٨٤

     عال عطيه عبداهلل اسماعيل  مستجد  ٨٥

     على محمد على محمد  مستجد  ٨٦

     على محمود عبد اللطيف عتمان  مستجد  ٨٧

     على هشام على عبد العظيم السيد خليفه  مستجد  ٨٨

     عمر محمد الصديق السيد ابراهيم  مستجد  ٨٩

     عمرو خالد لطفى الزكى ابراهيم  مستجد  ٩٠

     عمرو محمد لطفى السيد رمضان  مستجد  ٩١

     محمود عبد الحميدعمرو محمود عبد الرازق   مستجد  ٩٢

     عوض السيد احمد عوض عقل  مستجد  ٩٣

     فاطمه السيد المتولى ابراهيم  مستجد  ٩٤

     فاطمه على محمد عطوة على  مستجد  ٩٥

     فاطمه ماجد ابوسمره عبد الرؤف النجار  مستجد  ٩٦

     فوزيه عبد الحميد فؤاد عبد الحميد السيد  مستجد  ٩٧

     كريم احمد عيد الدسوقى حسانين  مستجد  ٩٨

     كريم اشرف الدسوقى سالمه  مستجد  ٩٩

     كمال محمود كمال محمد  مستجد  ١٠٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٧:٢٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     لبيب سامح محمد السعيد يونس  مستجد  ١٠١

     محمد غرابلطفى محمد الششتاوى   مستجد  ١٠٢

     مازن محمود محمد رمضان على  مستجد  ١٠٣

     متولى احمد متولى متولى زينه  مستجد  ١٠٤

     متولى سيف متولى عبد الغفار الكرداوى  مستجد  ١٠٥

     محمد احمد عبد الوهاب على  مستجد  ١٠٦

     محمد جمعه القطب المتولى حمزة  مستجد  ١٠٧

     محمد حمام على عبد العزيز سعده  مستجد  ١٠٨

     محمد خيرى ماهر محمد الشامى  مستجد  ١٠٩

     محمد راشد السيد محمد السيد حموده  مستجد  ١١٠

     محمد سعد محمد سليمان سليمان  مستجد  ١١١

     محمد عبد اللـه عبد الرحمن محمد عبد الرحمن  مستجد  ١١٢

     صابر الششتاوىمحمد عيد   مستجد  ١١٣

     محمد محسن محمد فريد طه  مستجد  ١١٤

     محمد محمد عبده عبد الحليم البحراوى  مستجد  ١١٥

     محمد محمود زكى محمود احمد  مستجد  ١١٦

     محمد محمود محسن محمود الزيات  مستجد  ١١٧

     محمد مصطفى محمد عز الدين عبد الغنى  مستجد  ١١٨

     محمد مصطفى نصر الشحات شرف  مستجد  ١١٩

     محمد ناصر عبد العال الغريب ابراهيم  مستجد  ١٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ٠٧:٢٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     محمد نجيب ابراهيم نجيب عثمان  مستجد  ١٢١

     محمود احمد محمد احمد شريف  مستجد  ١٢٢

     السيد هاللىمحمود السيد فرج   مستجد  ١٢٣

     محمود السيد محمود عبد السالم على الحطيبى  مستجد  ١٢٤

     محمود ايوب طلبه عبد القادر على  مستجد  ١٢٥

     محمود رجاء عبدالرازق محمد السيد  مستجد  ١٢٦

     محمود محمد محمود رياض  مستجد  ١٢٧

     محمود محمد منسوب الششتاوى حسن  مستجد  ١٢٨

     مروه رضا احمد عدالن احمد  مستجد  ١٢٩

     مروه محمد محمود المتولى محمد سليمان  مستجد  ١٣٠

     مريم الحسينى محمود عبدالمعطى  مستجد  ١٣١

     مريم شهيد عثمان السيد على  مستجد  ١٣٢

     مريم نوار وجيه عبد الفتاح دبح  مستجد  ١٣٣

     محمد بدير فتح البابمسعد عباس   مستجد  ١٣٤

     مصطفى حمدى مصطفى السيد خليل  مستجد  ١٣٥

     مصطفى محمد رجب عبد الحى كشك  مستجد  ١٣٦

     منار لطفى السيد مصطفى السيد السعيد  مستجد  ١٣٧

     منه اهلل عالء فتحى ابراهيم خليل الكرداوى  مستجد  ١٣٨

     عبد العزيز محمد عوضمنه اهلل ناصر عوض   مستجد  ١٣٩

     منى احمد عبد الهادى عبد الهادى شعالن  مستجد  ١٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٨ ) 

 ص ٠٧:٢٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     منى عبد العليم عبد النافع نعمت اهلل  مستجد  ١٤١

     منى مجدى حسين عبد المنعم مقبل القال  مستجد  ١٤٢

     عبدالرحمن الجندىمهند طارق   مستجد  ١٤٣

     مهند محمد محمود يوسف  مستجد  ١٤٤

     مى السيد محمد صبرى عبد الفتاح  مستجد  ١٤٥

     مى حسن محمد محمد علي  مستجد  ١٤٦

     مى فؤاد فؤاد المتولى الرفاعى  مستجد  ١٤٧

     ميار يسرى حسانين فؤاد حسنين  مستجد  ١٤٨

     احمد عاشور احمدميرنا   مستجد  ١٤٩

     ميسره السعيد السعيد محمد ابو الفتوح عوض  مستجد  ١٥٠

     ناديه محمد محمد ابو المجد عبد الهادي  مستجد  ١٥١

     نبيله حسنى السيد عبد الرحمن عبد اللطيف  مستجد  ١٥٢

     ندا عبد المقصود زكى عبد المقصود السيد  مستجد  ١٥٣

     ندا فتحى محمد عوض النويهى  مستجد  ١٥٤

     ندا ناجى السيد على محمد  مستجد  ١٥٥

     نداء ياسر عبد البارى الشربينى  مستجد  ١٥٦

     ندى عبد العزيز احمد محمد عبد العزيز  مستجد  ١٥٧

     نسمه ابراهيم ابو المعاطى محمد ابو العنين  مستجد  ١٥٨

     محمد محمود عبد الهادىنهاد اشرف   مستجد  ١٥٩

     نورهان عادل احمد عباس نصر  مستجد  ١٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٩ ) 

 ص ٠٧:٢٧ ٢٠١٩/١٢/١١الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     نيفين محمد عبد القادر احمد الحداد  مستجد  ١٦١

     هايدى اشرف صابر عبد المطلب عبد اهلل  مستجد  ١٦٢

     الغفار الحصىهبه عبد الرؤف احمد عبد   مستجد  ١٦٣

     هدى السيد برهام السيد برهام  مستجد  ١٦٤

     هدير احمد على محمد ضاحى  مستجد  ١٦٥

     هدير عبد الوهاب عثمان على  مستجد  ١٦٦

     هند احمد السيد احمد محمد  مستجد  ١٦٧

     وائل سمرى عبد البصير محمد العوضى  مستجد  ١٦٨

     فؤاد فؤاد عبده حسانياسر   مستجد  ١٦٩

     ياسمينا اشرف شعبان سيد احمد شهاب  مستجد  ١٧٠

     ياسين محمد حسن محمد دسوقى  مستجد  ١٧١

     يسرى محمود عبد العزيز عوض الدسوقى  مستجد  ١٧٢

     يمنى احمد احمد حسن قرمد  مستجد  ١٧٣

     يمنى ايمن شحاته العوضى عبد الغنى  مستجد  ١٧٤

     يوسف احمد عبد الفتاح رمضان العشماوى  مستجد  ١٧٥

     محمد كامل حسن حسن محجوب  مستجد  ١٧٦

     محمد سامى عبدالجواد جاد زرزوره  مستجد  ١٧٧

 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٢٨ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 ابراهيم رمضان ابراهيم ابراهيم ابو الغيط  باق  ١٩١
 -( ١حسبان) -ـ كهربية ومغناطيسية ب  

 التربية وقضايا العصر -مبادىء الميكانيكا 

فلسفة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

ب ـ بصريات  -وتاريخ الرياضيات 

 حرارة -أ -هندسية 

 ابراهيم محمد ابراهيم مصطفى جمعه  باق  ١٩٢

أـ  -اللغة العربية  -مقدمة فى الحاسوب  

 -كهربية ومغناطيسية ب ـ  -خواص المادة 

مبادىء  -( ١حسبان) -ب ـ جبر متقدم 

 التربية وقضايا العصر -الميكانيكا 

هندسة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

اللغة  -تحليلية فى المستوى 

فلسفة وتاريخ  -اإلنجليزية 

ب ـ بصريات هندسية  -الرياضيات 

 -علم النفس النمو  -حرارة  -أ -

 المعلم ومهنة التعليم

 احمد حاتم فؤاد محمد ابراهيم منصور  باق  ١٩٣

مقدمة فى  -مقرر ثقافى اختيارى*  

أـ خواص المادة  -اللغة العربية  -الحاسوب 

ب ـ جبر متقدم  -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -

التربية  -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان) -

 وقضايا العصر

هندسة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

فلسفة  -المستوى تحليلية فى 

ب ـ بصريات  -وتاريخ الرياضيات 

المعلم ومهنة  -حرارة  -أ -هندسية 

 التعليم

 احمد عوض اهلل محمد السيد  باق  ١٩٤

أـ  -اللغة العربية  -مقدمة فى الحاسوب  

 -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -خواص المادة 

مبادىء  -( ١حسبان) -ب ـ جبر متقدم 

 قضايا العصرالتربية و -الميكانيكا 

هندسة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

اللغة  -تحليلية فى المستوى 

فلسفة وتاريخ  -اإلنجليزية 

ب ـ بصريات هندسية  -الرياضيات 

 -علم النفس النمو  -حرارة  -أ -

 المعلم ومهنة التعليم

 احمد مجدى السيد عبد العزيز  باق  ١٩٥

مقدمة فى  -مقرر ثقافى اختيارى*  

أـ خواص المادة  -اللغة العربية  -الحاسوب 

ب ـ جبر متقدم  -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -

التربية  -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان) -

 وقضايا العصر

اللغة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

ب ـ بصريات هندسية  -اإلنجليزية 

 المعلم ومهنة التعليم -حرارة  -أ -

 احمد محمد سليمان سويلم  باق  ١٩٦

ب  -اللغة العربية  -مقرر ثقافى اختيارى*  

 -ب ـ جبر متقدم  -ـ كهربية ومغناطيسية 

 مبادىء الميكانيكا -( ١حسبان)

اللغة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

ب ـ بصريات هندسية  -اإلنجليزية 

 حرارة -أ -

 احمد محمد محمد احمد شتيه  باق  ١٩٧

أـ  -اللغة العربية  -مقدمة فى الحاسوب  

 -أـ خواص المادة  -ساسيات الرياضيات أ

 -ب ـ جبر متقدم  -ب ـ كهربية ومغناطيسية 

التربية  -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان)

 وقضايا العصر

هندسة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

اللغة  -تحليلية فى المستوى 

فلسفة وتاريخ  -اإلنجليزية 

ب ـ بصريات هندسية  -الرياضيات 

 -م النفس النمو عل -حرارة  -أ -

 المعلم ومهنة التعليم

 احمد نصر جمال محمد ابراهيم  باق  ١٩٨

 -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -اللغة العربية  

مبادىء  -( ١حسبان) -ب ـ جبر متقدم 

 الميكانيكا

اللغة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

ب ـ بصريات هندسية  -اإلنجليزية 

 حرارة -أ -

 عبدالهادى احمد الدسوقىاسراء احمد   باق  ١٩٩
 -ب ـ جبر متقدم  -اللغة العربية  

 مبادىء الميكانيكا -( ١حسبان)

اللغة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

فلسفة وتاريخ  -اإلنجليزية 

ب ـ بصريات هندسية  -الرياضيات 

 حرارة -أ -

 اسالم ابراهيم فهمى جالل  باق  ٢٠٠
مبادىء  -( ١حسبان) -ب ـ جبر متقدم  

 التربية وقضايا العصر -كانيكا المي

فلسفة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

ب ـ بصريات  -وتاريخ الرياضيات 

 حرارة -أ -هندسية 



 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 اسالم حاتم السيد يوسف على  باق  ٢٠١

مقدمة فى  -مقرر ثقافى اختيارى*  

ب ـ جبر متقدم  -اللغة العربية  -الحاسوب 

التربية  -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان) -

 وقضايا العصر

ب ـ  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

 حرارة -أ -بصريات هندسية 

 السيد ابراهيم السعيد حسن يوسف الشحات  باق  ٢٠٢

مقدمة فى  -مقرر ثقافى اختيارى*  

أـ أساسيات  -اللغة العربية  -الحاسوب 

ب ـ كهربية  -أـ خواص المادة  -الرياضيات 

( ١حسبان) -متقدم ب ـ جبر  -ومغناطيسية 

التربية وقضايا  -مبادىء الميكانيكا  -

 حقوق االنسان -العصر 

هندسة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

اللغة  -تحليلية فى المستوى 

فلسفة وتاريخ  -اإلنجليزية 

ب ـ بصريات هندسية  -الرياضيات 

 -علم النفس النمو  -حرارة  -أ -

 المعلم ومهنة التعليم

 سرور فوزى عبدالنبى الحكيم السيد  باق  ٢٠٣

مقدمة فى  -مقرر ثقافى اختيارى*  

أـ خواص المادة  -اللغة العربية  -الحاسوب 

ب ـ جبر متقدم  -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -

التربية  -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان) -

 وقضايا العصر

هندسة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

اللغة  -تحليلية فى المستوى 

فلسفة وتاريخ  -اإلنجليزية 

ب ـ بصريات هندسية  -الرياضيات 

 -علم النفس النمو  -حرارة  -أ -

 المعلم ومهنة التعليم

 المتولى رضا المتولى البيومى  باق  ٢٠٤

ب ـ  -اللغة العربية  -مقدمة فى الحاسوب  

 -ب ـ جبر متقدم  -كهربية ومغناطيسية 

التربية  -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان)

 وقضايا العصر

فلسفة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

ب ـ بصريات  -وتاريخ الرياضيات 

علم النفس  -حرارة  -أ -هندسية 

 النمو

 ايهاب عطيه عبد السالم السيد فودة  باق  ٢٠٥

 -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -اللغة العربية  

مبادىء  -( ١حسبان) -ب ـ جبر متقدم 

 وقضايا العصر التربية -الميكانيكا 

فلسفة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

ب ـ بصريات  -وتاريخ الرياضيات 

 هندسية

 

 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٢٨ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 رباب مصطفى احمد ابوالعنين على  باق  ٢٠٦

مقدمة فى  -مقرر ثقافى اختيارى*  

أـ أساسيات  -اللغة العربية  -الحاسوب 

ب ـ  -المادة أـ خواص  -الرياضيات 

 -ب ـ جبر متقدم  -كهربية ومغناطيسية 

 -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان)

 التربية وقضايا العصر

هندسة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

اللغة  -تحليلية فى المستوى 

فلسفة وتاريخ  -اإلنجليزية 

ب ـ بصريات هندسية  -الرياضيات 

 -علم النفس النمو  -حرارة  -أ -

 ة التعليمالمعلم ومهن

 ريمون سامح رمزى فهمى بشاره  باق  ٢٠٧

ب ـ  -أـ خواص المادة  -اللغة العربية  

مبادىء  -( ١حسبان) -جبر متقدم 

 التربية وقضايا العصر -الميكانيكا 

 -ب ـ بصريات هندسية  -ميكانيكا  

 حرارة -أ

 زياده عبوده على زياده  باق  ٢٠٨

 -الرياضيات أـ أساسيات  -اللغة العربية  

ب ـ جبر  -ب ـ كهربية ومغناطيسية 

مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان) -متقدم 

 التربية وقضايا العصر -

هندسة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

اللغة  -تحليلية فى المستوى 

ب ـ بصريات هندسية  -اإلنجليزية 

 المعلم ومهنة التعليم -حرارة  -أ -

 السيد المرسى السيدسماح عبد اللطيف   باق  ٢٠٩

ب ـ جبر  -ب ـ كهربية ومغناطيسية  

مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان) -متقدم 

 التربية وقضايا العصر -

 (٢حسبان ) -ميكانيكا  

 عاصم محمود السيد حبى السيد  باق  ٢١٠
 -اللغة العربية  -مقدمة فى الحاسوب  

ب ـ جبر  -ب ـ كهربية ومغناطيسية 

 -اللغة اإلنجليزية  -( ٢حسبان ) 

 فلسفة وتاريخ الرياضيات



 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

مبادىء الميكانيكا  - (١حسبان) -متقدم 

 التربية وقضايا العصر -

 على مصطفى على احمد مصطفى  باق  ٢١١

أـ  -اللغة العربية  -مقدمة فى الحاسوب  

ب ـ كهربية  -أساسيات الرياضيات 

 -ب ـ جبر متقدم  -ومغناطيسية 

 -الميكانيكا مبادىء  -( ١حسبان)

 التربية وقضايا العصر

اللغة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

فلسفة وتاريخ  -اإلنجليزية 

ب ـ بصريات هندسية  -الرياضيات 

 المعلم ومهنة التعليم -حرارة  -أ -

 محمد احمد عبد الرازق حامد حسن  باق  ٢١٢

ب ـ كهربية  -مقرر ثقافى اختيارى*  

 -ب ـ جبر متقدم  -ومغناطيسية 

 -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان)

 التربية وقضايا العصر

ب ـ  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

 حرارة -أ -بصريات هندسية 

 محمد السعيد محمد عبد النبى الدود  باق  ٢١٣

مقدمة فى  -مقرر ثقافى اختيارى*  

أـ أساسيات  -اللغة العربية  -الحاسوب 

ب ـ  -أـ خواص المادة  -الرياضيات 

 -ب ـ جبر متقدم  -بية ومغناطيسية كهر

 -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان)

 التربية وقضايا العصر

هندسة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

اللغة  -تحليلية فى المستوى 

فلسفة وتاريخ  -اإلنجليزية 

ب ـ بصريات هندسية  -الرياضيات 

 -علم النفس النمو  -حرارة  -أ -

 المعلم ومهنة التعليم

 محمد جمعه محمود محمود الحديدى  باق  ٢١٤

( ١حسبان) -ب ـ كهربية ومغناطيسية  

التربية وقضايا  -مبادىء الميكانيكا  -

 العصر

فلسفة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

ب ـ بصريات  -وتاريخ الرياضيات 

المعلم ومهنة  -حرارة  -أ -هندسية 

 التعليم

 محمد حمدى محمد احمد شتا  باق  ٢١٥

أـ  -اللغة العربية  -فى الحاسوب مقدمة  

 -( ١حسبان) -أساسيات الرياضيات 

 مبادىء الميكانيكا

هندسة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

اللغة  -تحليلية فى المستوى 

فلسفة وتاريخ  -اإلنجليزية 

ب ـ بصريات هندسية  -الرياضيات 

 -علم النفس النمو  -حرارة  -أ -

 المعلم ومهنة التعليم

 محمد رمضان محمد حسن حشاد  باق  ٢١٦

مقدمة فى  -مقرر ثقافى اختيارى*  

أـ أساسيات  -اللغة العربية  -الحاسوب 

 -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -الرياضيات 

مبادىء  -( ١حسبان) -ب ـ جبر متقدم 

 التربية وقضايا العصر -الميكانيكا 

فلسفة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

ات ب ـ بصري -وتاريخ الرياضيات 

 حرارة -أ -هندسية 

 محمد عبد الباقى عزت عبد المنعم عبد اللطيف  باق  ٢١٧

مقدمة فى  -مقرر ثقافى اختيارى*  

أـ  -أـ أساسيات الرياضيات  -الحاسوب 

ب ـ كهربية  -خواص المادة 

 -ب ـ جبر متقدم  -ومغناطيسية 

 -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان)

 التربية وقضايا العصر

فلسفة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

ب ـ بصريات  -وتاريخ الرياضيات 

علم النفس  -حرارة  -أ -هندسية 

 النمو

 محمد على السيد الصاوى محمد غانم  باق  ٢١٨

ب ـ  -أـ خواص المادة  -اللغة العربية  

 -ب ـ جبر متقدم  -كهربية ومغناطيسية 

 -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان)

 وقضايا العصرالتربية 

فلسفة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

ب ـ بصريات  -وتاريخ الرياضيات 

علم النفس  -حرارة  -أ -هندسية 

 النمو

 محمد عوض محمد ابو العنين  باق  ٢١٩

 -اللغة العربية  -مقرر ثقافى اختيارى*  

ب ـ كهربية  -أـ أساسيات الرياضيات 

 -ب ـ جبر متقدم  -ومغناطيسية 

 -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان)

 التربية وقضايا العصر

ب ـ  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

علم  -حرارة  -أ -بصريات هندسية 

 النفس النمو

 محمود رزق رزق العاجز  باق  ٢٢٠

 -ب ـ جبر متقدم  -اللغة العربية  

 -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان)

 التربية وقضايا العصر

ـ  ب -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

 حرارة -أ -بصريات هندسية 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٢٨ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 محمود عبد السالم عبد السالم البيلى  باق  ٢٢١

 -مقدمة فى الحاسوب  -مقرر ثقافى اختيارى*  

ب ـ  -أـ أساسيات الرياضيات  -اللغة العربية 

 -ب ـ جبر متقدم  -كهربية ومغناطيسية 

التربية  -مبادىء الميكانيكا  - (١حسبان)

 وقضايا العصر

فلسفة وتاريخ  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

 -أ -ب ـ بصريات هندسية  -الرياضيات 

 علم النفس النمو -حرارة 

 محمود مجدى عبد الباقى عبد الرازق ابراهيم  باق  ٢٢٢
 -ب ـ جبر متقدم  -أـ أساسيات الرياضيات  

 التربية وقضايا العصر -مبادىء الميكانيكا 

هندسة تحليلية  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

فلسفة  -اللغة اإلنجليزية  -فى المستوى 

ب ـ بصريات  -وتاريخ الرياضيات 

 -علم النفس النمو  -حرارة  -أ -هندسية 

 المعلم ومهنة التعليم

 محمود محمود السعيد طه عامر  باق  ٢٢٣
أـ  -الرياضيات أـ أساسيات  -اللغة العربية  

 مبادىء الميكانيكا -خواص المادة 

 -فلسفة وتاريخ الرياضيات  -ميكانيكا  

 حرارة -أ -ب ـ بصريات هندسية 

 مصطفى اشرف فتحى عبد اللطيف نصار  باق  ٢٢٤
ب ـ كهربية  -أـ خواص المادة  -اللغة العربية  

 التربية وقضايا العصر -ومغناطيسية 

ب ـ بصريات  - (٢حسبان ) -ميكانيكا  

 حرارة -أ -هندسية 

 مى جمال المتولى السيد المتولى  باق  ٢٢٥

أـ  -أـ أساسيات الرياضيات  -اللغة العربية  

ب ـ  -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -خواص المادة 

 -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان) -جبر متقدم 

 التربية وقضايا العصر

تحليلية هندسة  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

فلسفة  -اللغة اإلنجليزية  -فى المستوى 

ب ـ بصريات  -وتاريخ الرياضيات 

 -علم النفس النمو  -حرارة  -أ -هندسية 

 المعلم ومهنة التعليم

 نورهان عمر رمضان متولى على  باق  ٢٢٦

أـ  -اللغة العربية  -مقدمة فى الحاسوب  

ب ـ كهربية ومغناطيسية  -أساسيات الرياضيات 

مبادىء  -( ١حسبان) -ب ـ جبر متقدم  -

 التربية وقضايا العصر -الميكانيكا 

علم النفس  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

 النمو

 نورهان محمد عوض عطيه  باق  ٢٢٧

ب ـ  -اللغة العربية  -مقرر ثقافى اختيارى*  

 -ب ـ جبر متقدم  -كهربية ومغناطيسية 

ة التربي -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان)

 وقضايا العصر

اللغة اإلنجليزية  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

 حرارة -أ -ب ـ بصريات هندسية  -

 ياسمين احمد اسماعيل على ابراهيم  باق  ٢٢٨

 -مقدمة فى الحاسوب  -مقرر ثقافى اختيارى*  

ب ـ جبر  -أـ خواص المادة  -اللغة العربية 

 -مبادىء الميكانيكا  -( ١حسبان) -متقدم 

 التربية وقضايا العصر

اللغة اإلنجليزية  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

ب ـ  -فلسفة وتاريخ الرياضيات  -

المعلم  -حرارة  -أ -بصريات هندسية 

 ومهنة التعليم

 ياسمين رشدى عبد العزيز عبد العزيز  باق  ٢٢٩
 -ب ـ جبر متقدم  -ب ـ كهربية ومغناطيسية  

 مبادىء الميكانيكا -( ١حسبان)

ب ـ بصريات  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

 حرارة -أ -هندسية 

 يحى رضا عبد الفتاح ابراهيم محمد حسوبه  باق  ٢٣٠

 -مقدمة فى الحاسوب  -مقرر ثقافى اختيارى*  

مبادىء  -( ١حسبان) -ب ـ جبر متقدم 

 التربية وقضايا العصر -الميكانيكا 

اللغة اإلنجليزية  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

ب ـ  -لسفة وتاريخ الرياضيات ف -

 حرارة -أ -بصريات هندسية 

 يوسف ياسر عبد العليم ابراهيم عطوه  باق  ٢٣١

 -مقدمة فى الحاسوب  -مقرر ثقافى اختيارى*  

أـ  -أـ أساسيات الرياضيات  -اللغة العربية 

ب ـ  -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -خواص المادة 

 -الميكانيكا مبادىء  -( ١حسبان) -جبر متقدم 

 التربية وقضايا العصر

فلسفة وتاريخ  -( ٢حسبان ) -ميكانيكا  

 -أ -ب ـ بصريات هندسية  -الرياضيات 

 حرارة

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٢٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابراهيم محمد ماهر المتولى عمر  مستجد  ٢٤١

     السيد رزقاثار يسرى محمود   مستجد  ٢٤٢

     احمد اسامه حسين ناصف ناصف  مستجد  ٢٤٣

     احمد حمدى محمد حسن السيد  مستجد  ٢٤٤

     احمد خالد رمضان السعيد جعفر  مستجد  ٢٤٥

     احمد خضر محمد خضر سلطان  مستجد  ٢٤٦

     احمد محمد شوقى عبد الفتاح البيالوى  مستجد  ٢٤٧

     مسعد بدير اسماعيل حامداحمد   مستجد  ٢٤٨

     احمد منير زكى الشربينى موسى  مستجد  ٢٤٩

     احمد نزيه شعبان على هانى  مستجد  ٢٥٠

     اسراء ابراهيم ابراهيم رضوان عوف  مستجد  ٢٥١

     اسراء خالد طلبه ابراهيم عبد اهلل  مستجد  ٢٥٢

     محمد اسراء رضا عبد البديع البسطويسى  مستجد  ٢٥٣

     اسراء كرم احمد الشحات عمر  مستجد  ٢٥٤

     اسراء محمد عبد العزيز سالم  مستجد  ٢٥٥

     اسراء مصطفى محمد طه  مستجد  ٢٥٦

     اسماء ابراهيم محمد المرسى الدور  مستجد  ٢٥٧

     اسماء طاهر طاهر على الخريبى  مستجد  ٢٥٨

     الخالق عطيهاسماء عادل عبد   مستجد  ٢٥٩

     اسماء عادل محمد الغريب  مستجد  ٢٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٢٩ ٢٠١٩/١٢/١١شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اسماء عبد اهلل البحيرى المرسى يوسف  مستجد  ٢٦١

     اسماء مجاهد محمد احمد محمد الغريب  مستجد  ٢٦٢

     اسماء محمد ابراهيم رجب زايد  مستجد  ٢٦٣

     اسماء محمد احمد السعيد حجازي  مستجد  ٢٦٤

     اسماء محمد عبد الرازق محمد صالح  مستجد  ٢٦٥

     االء السيد العجمى على  مستجد  ٢٦٦

     االء حمدى ابراهيم عبد الرحمن الصعيدى  مستجد  ٢٦٧

     االء سعد سعد احمد العشماوى  مستجد  ٢٦٨

     الجليل محمداالء صادق عبد   مستجد  ٢٦٩

     االء محمد منصورابراهيم منسى  مستجد  ٢٧٠

     امل احمد مسعد مسعد السيد  مستجد  ٢٧١

     امل ايمن فاروق عبد المنعم ابوزيد  مستجد  ٢٧٢

     امل عادل احمد صادق محمد  مستجد  ٢٧٣

     امل محمد جمال مصطفى محمدالشنهابى  مستجد  ٢٧٤

     امنيه اسامة على السيد البنا  مستجد  ٢٧٥

     امنيه حسنى فكرى عبد الخالق  مستجد  ٢٧٦

     امنيه رضا على عبد العزيز على  مستجد  ٢٧٧

     امنيه محمد ابراهيم عبد الغنى الشافعى  مستجد  ٢٧٨

     اميره حسين محمد محمد حرفوش  مستجد  ٢٧٩

     احمد اميره سعد سعد امين سيد  مستجد  ٢٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٢٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد الجلوسرقم 

     اميره سيد خليل نوح  مستجد  ٢٨١

     اميره فتوح ابو الفتوح يوسف تقصيره  مستجد  ٢٨٢

     اميره محمود حسن ابراهيم مصبح  مستجد  ٢٨٣

     اميره نبيل المتولى المرسى المرسى  مستجد  ٢٨٤

     اميره هاشم هاشم حامد الشين  مستجد  ٢٨٥

     اميمه ضياء السيد محمد عبد الجواد  مستجد  ٢٨٦

     ايمان ابو المعاطى عبد العظيم ابو المعاطى  مستجد  ٢٨٧

     ايمان خالد السيد الصاوى  مستجد  ٢٨٨

     ايمان خليل حلمى ابراهيم  مستجد  ٢٨٩

     ايمان راشد محمود محمد  مستجد  ٢٩٠

     ايمان رضا محمد مهدى فرج  مستجد  ٢٩١

     ايمان زياده عبد المطلب زيادة  مستجد  ٢٩٢

     ايمان عاطف فاروق ابراهيم  مستجد  ٢٩٣

     ايمان عالء عيد حسب حامد  مستجد  ٢٩٤

     ايمان محمد الطنطاوى بركات شادى  مستجد  ٢٩٥

     امينايمان منير محمد على   مستجد  ٢٩٦

     ايمن مدحت صبح نصار نصار  مستجد  ٢٩٧

     ايه ابراهيم حامد عبد العزيز  مستجد  ٢٩٨

     ايه طلعت طه على  مستجد  ٢٩٩

     ايه عبدالعزيز محمد ابراهيم زهرى  مستجد  ٣٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٢٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     محمدايه محمود محمد السيد   مستجد  ٣٠١

     جهاد احمد ابراهيم عبد المطلب  مستجد  ٣٠٢

     جهاد الصفصافى عبد الراضى على  مستجد  ٣٠٣

     جهاد خالد المكاوى عبد الرحيم البرع  مستجد  ٣٠٤

     جيهان ثروت احمد السيد سيف  مستجد  ٣٠٥

     حسن احمد عبد الهادى محمد الشربينى  مستجد  ٣٠٦

     حسن فتحى ابو الحسن حسن حسن  مستجد  ٣٠٧

     حنان عادل عبد الحميد حافظ سليمان  مستجد  ٣٠٨

     خالد على محمد على يوسف كيوان  مستجد  ٣٠٩

     خديجه ايهاب نبيه محمد على جحوش  مستجد  ٣١٠

     خلود محمود الشحات محمود الفخاخري  مستجد  ٣١١

     عبد اللطيف الشحات مصطفى خلود محمود  مستجد  ٣١٢

     دعاء السعيد عثمان محمد البهوتى  مستجد  ٣١٣

     دينا عبد الرحمن السيد محمود  مستجد  ٣١٤

     دينا عبد اهلل سليمان محمد  مستجد  ٣١٥

     رحاب احمد السيد عثمان  مستجد  ٣١٦

     رنا فتوح محمد فتوح الصباغ  مستجد  ٣١٧

     رنا محمد ابراهيم الدسوقى شريدة  مستجد  ٣١٨

     روان عبد العزيز احمد ابو الفتوح  مستجد  ٣١٩

     زهراء العربى الغريب محمود الخضرى  مستجد  ٣٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٢٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     زهراء محمد السعيد محمد على صالح  مستجد  ٣٢١

     المطلب نبيل عبد المطلب الطنطاوى زوزو عبد  مستجد  ٣٢٢

     زينب جمال عبد الناصر عبد الرافع الحمادى  مستجد  ٣٢٣

     زينب سامى سيد عبد الخالق محمد  مستجد  ٣٢٤

     زينب عالء الدين اسماعيل ابراهيم  مستجد  ٣٢٥

     ساره اسالم محمد اسماعيل شوشه  مستجد  ٣٢٦

     خيرى عبد السميع فرج حسانينساره   مستجد  ٣٢٧

     ساره عثمان المتولى محمد طه  مستجد  ٣٢٨

     ساره مصطفى حامد ابراهيم  مستجد  ٣٢٩

     سالى كمال كمال النجار  مستجد  ٣٣٠

     سحر فتحى حامد سالم محمد سالم  مستجد  ٣٣١

     سعاد اسامه عبد العزيز عبد الوهاب  مستجد  ٣٣٢

     سلمى صفوت بديع محمد ابوديب  مستجد  ٣٣٣

     سلمى عادل السباعى محمد سعيد  مستجد  ٣٣٤

     سماح عبد الفتاح عبد الرحمن ابو العنين  مستجد  ٣٣٥

     سماح عز صالح عبد العال  مستجد  ٣٣٦

     سميه عصام احمد احمد اللبان  مستجد  ٣٣٧

     العزيز فوده سميه مصطفى السيد عبد  مستجد  ٣٣٨

     سهيله حليم السيد ابراهيم قردش  مستجد  ٣٣٩

     سهيله على حسن المرسى رضوان  مستجد  ٣٤٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

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

 (٦ ) 

 ص ٠٧:٢٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     سيف مدحت فضل محمد حلمى ابراهيم  مستجد  ٣٤١

     شاديه عادل المتولى البيومى ابراهيم  مستجد  ٣٤٢

     شروق احمد زين العابدين احمد  مستجد  ٣٤٣

     شروق ايهاب احمد محمد رشاد الحسيني  مستجد  ٣٤٤

     شروق رفعت لطفى راجح على  مستجد  ٣٤٥

     شروق رمضان السيد عبد الهادى الشنيطي  مستجد  ٣٤٦

     شيماء حسين حسين على حسونه  مستجد  ٣٤٧

     الحماقى محمد شيماء شعبان  مستجد  ٣٤٨

     صفا محمد محمد الجرايحى حامد الباز  مستجد  ٣٤٩

     ضحى محمد فريد احمد عزام  مستجد  ٣٥٠

     عبد الرحمن عماد ذكى الغريب ابو االسعاد  مستجد  ٣٥١

     عبد الرحمن محمد السيد على العيوطى  مستجد  ٣٥٢

     عبدهعبد اهلل محمد عبد الرؤف   مستجد  ٣٥٣

     عال عبد العزيز على عبد الحليم  مستجد  ٣٥٤

     علياء احمد محمد شحاته الشربينى  مستجد  ٣٥٥

     عمر عبد العزيز على الششتاوى  مستجد  ٣٥٦

     عمر محمد عبد الغنى الصاوى الشناوى  مستجد  ٣٥٧

     عمر محمد عبدالعزيز محمد صالح  مستجد  ٣٥٨

     غاده ممدوح حمدى عطوه اسماعيل  مستجد  ٣٥٩

     فؤاد محمد فؤاد رفاعى  مستجد  ٣٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ٠٧:٢٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     فاطمه احمد حامد جاد الحق جالل  مستجد  ٣٦١

     فاطمه الزهراء حسان محمد محمد جادو  مستجد  ٣٦٢

     البيه لبنى السيد السيد السيد  مستجد  ٣٦٣

     لمياء فتحى سرورعلى المنيلى  مستجد  ٣٦٤

     ليلى اسامه لطفى الشوربجى احمد  مستجد  ٣٦٥

     ليلى مسعد السيد عبد اللطيف  مستجد  ٣٦٦

     محمد احمد حسن حسن عبد اهلل  مستجد  ٣٦٧

     محمد احمد محمد خفاجى  مستجد  ٣٦٨

     عبد الحميد السباكمحمد حسنى عزت   مستجد  ٣٦٩

     محمد حسين محسن حسين السيد محمد  مستجد  ٣٧٠

     محمد رزق محمد رزق  مستجد  ٣٧١

     محمد رضا فرج المتولى عوض  مستجد  ٣٧٢

     محمد شوقى العوضى ابراهيم موسى  مستجد  ٣٧٣

     محمد على رشاد مصطفى حجازى  مستجد  ٣٧٤

     ماجد زكريا طه البيلىمحمد   مستجد  ٣٧٥

     محمود احمد قطب موسى  مستجد  ٣٧٦

     محمود رجب محمد السعيد الزينى  مستجد  ٣٧٧

     محمود هانئ خيرى عبد اللطيف محمد  مستجد  ٣٧٨

     مرام صبرى جمعه حسنين  مستجد  ٣٧٩

     مريم ابراهيم عبد القادر رمضان جبر  مستجد  ٣٨٠

 



 
 التربيةكلية 

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٨ ) 

 ص ٠٧:٢٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مريم السيد المرسى عبد الباقى المرسى  مستجد  ٣٨١

     مريم السيد محمد صبرى  مستجد  ٣٨٢

     مريم شوقى فريد الوندى  مستجد  ٣٨٣

     مريم عبد العزيز سميح عبد العزيز ناصر  مستجد  ٣٨٤

     قطرمصطفى رضا عبد الهادى   مستجد  ٣٨٥

     مصطفى عبده السعيد محمد شعيب  مستجد  ٣٨٦

     منار ابراهيم محمد السيد غنيم  مستجد  ٣٨٧

     منار السيد منصور السيد  مستجد  ٣٨٨

     منار على ابراهيم رمضان  مستجد  ٣٨٩

     منار محسن عبد الفتاح السيد محمد  مستجد  ٣٩٠

     اسماعيل السيد عبد الفتاحمنار يسرى   مستجد  ٣٩١

     منه اهلل احمد عبد الفتاح احمد حماد  مستجد  ٣٩٢

     منه اهلل السيد محمد حسن حسين هندام  مستجد  ٣٩٣

     منى السيد محمد حسين عمير  مستجد  ٣٩٤

     منى المعتصم باللـه عبد الرازق العدل يونس  مستجد  ٣٩٥

     حافظ احمد احمدمنى حسين   مستجد  ٣٩٦

     منى حمدى مصطفى محمد سليمان  مستجد  ٣٩٧

     منى عبد القادر على حسن غازى  مستجد  ٣٩٨

     منى محمد حسن مسعد حجازى  مستجد  ٣٩٩

     منى محمود عبد الغفار احمد  مستجد  ٤٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٩ ) 

 ص ٠٧:٢٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     عبد الحافظ عبد الفتاح عبد الحافظمنيره   مستجد  ٤٠١

     مى ابراهيم الجرايحى ابراهيم الاليح  مستجد  ٤٠٢

     ميار رزق عطيه ابو المعاطى عبد الوهاب  مستجد  ٤٠٣

     ميار عبده محمود الحسينى عرنوس  مستجد  ٤٠٤

     ميران فايز سند احمد  مستجد  ٤٠٥

     احمدميرنا حسن فاروق   مستجد  ٤٠٦

     ناديه محمد محمد سليمان سليمان عوض  مستجد  ٤٠٧

     نجوى السيد محمد فهمى القطان  مستجد  ٤٠٨

     ندا محمد احمد مشعل  مستجد  ٤٠٩

     ندا مكرم جالل محمد على  مستجد  ٤١٠

     ندا منير التابعى ابراهيم صبح  مستجد  ٤١١

     محمد عيدندى احمد محمد   مستجد  ٤١٢

     ندى اسامه مصطفى عبد الصادق عبد العظيم  مستجد  ٤١٣

     ندى البدراوى توفيق ابراهيم المحجوب  مستجد  ٤١٤

     ندى بهاء اسماعيل جالل يوسف  مستجد  ٤١٥

     ندى محمد عبد الكافى احمد الفار  مستجد  ٤١٦

     العاطىندى محمود عبد الجواد محمود عبد   مستجد  ٤١٧

     ندى نصر ابراهيم محمد خليل  مستجد  ٤١٨

     نورا محمد ذكريا المتولى على  مستجد  ٤١٩

     نوران سعد عبد الفتاح على البدوى  مستجد  ٤٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٠ ) 

 ص ٠٧:٢٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     نورهان عادل احمد المرسى ابراهيم البقري  مستجد  ٤٢١

     نيره عبد المجيد سعيد عوضين  مستجد  ٤٢٢

     هاجر اشرف الغريب مصطفى حسين  مستجد  ٤٢٣

     هاجر امجد شكرى فوزى عبد الحافظ  مستجد  ٤٢٤

     هانم عوض فتحى عوض السيد  مستجد  ٤٢٥

     هايدى محمود السيد البدوى متولى  مستجد  ٤٢٦

     الغفار احمدهبه ايهاب عبد   مستجد  ٤٢٧

     هبه شريف جمعه الدسوقى  مستجد  ٤٢٨

     هبه عبد الوهاب محمد الشافعى  مستجد  ٤٢٩

     هدير محمد محمد حافظ همام  مستجد  ٤٣٠

     هالل احمد هالل االمام  مستجد  ٤٣١

     هند مصطفى محمود المهدى  مستجد  ٤٣٢

     سالم والء احمد اسماعيل محمد  مستجد  ٤٣٣

     يارا السعيد على عاشور  مستجد  ٤٣٤

     يوسف محمد صالح عبد الهادى الطيره  مستجد  ٤٣٥

     السعيد السيد عبد الحميد عبد الغفار على  مستجد  ٤٣٦

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٣٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 احمد سمير محمود محمد  باق  ٤٥١

رياضيات  -العصر  التربية و قضايا 

أـ  -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -( ١)

 -( ١كيمياء عامة ) -خواص مادة 

 (١علوم بيولوجية عامة)

 -ب ـ حرارة  -( ٢رياضيات) -جيولوجيا  

علوم  -( ٢كيمياءعامة)

 (٢بيولوجيةعامة)

 ب ـ حرارة -( ٢رياضيات) -جيولوجيا     احمد عبدالشافى حسن على السيد  باق  ٤٥٢

 احمد محمد اسماعيل شعبان السيد  باق  ٤٥٣

مقرر ثقافى  -التربية و قضايا العصر  

رياضيات  -اللغة العربية  -اختيارى * 

أـ  -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -( ١)

 -( ١كيمياء عامة ) -خواص مادة 

حقوق  -( ١علوم بيولوجية عامة)

 االنسان

علم  -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا  

أـ بصريات  -( ٢رياضيات) -النمو  النفس

 -اللغة اإلنجليزية  -ب ـ حرارة  -هندسية 

علوم  -( ٢كيمياءعامة)

 (٢بيولوجيةعامة)

 اسراء فتوح هالل محمد جعفر  باق  ٤٥٤

ب ـ كهربية  -التربية و قضايا العصر  

علوم بيولوجية  -ومغناطيسية 

 (١عامة)

علم  -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا  

أـ بصريات  -( ٢رياضيات) -النفس النمو 

 -اللغة اإلنجليزية  -ب ـ حرارة  -هندسية 

علوم  -( ٢كيمياءعامة)

 (٢بيولوجيةعامة)

 بسمله احمد مامون احمد عبد الوهاب  باق  ٤٥٥

أـ خواص  -ب ـ كهربية ومغناطيسية  

علوم  -( ١كيمياء عامة ) -مادة 

 (١بيولوجية عامة)

 -نفس النمو علم ال -جيولوجيا  

ب ـ  -أـ بصريات هندسية  -( ٢رياضيات)

 (٢كيمياءعامة) -حرارة 

 سهام مسعد رجب عبد اللطيف  باق  ٤٥٦

أـ خواص  -ب ـ كهربية ومغناطيسية  

علوم  -( ١كيمياء عامة ) -مادة 

 (١بيولوجية عامة)

أـ بصريات  -( ٢رياضيات) -جيولوجيا  

علوم  -ب ـ حرارة  -هندسية 

 (٢بيولوجيةعامة)

 محمد حسين موسى عبد الحميد مصطفى  باق  ٤٥٧
علوم بيولوجية  -أـ خواص مادة  

 (١عامة)

علم  -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا  

أـ بصريات  -( ٢رياضيات) -النفس النمو 

 -اللغة اإلنجليزية  -ب ـ حرارة  -هندسية 

علوم  -( ٢كيمياءعامة)

 (٢بيولوجيةعامة)

 محمد محمود سعد محمود زاهر  باق  ٤٥٨

مقرر ثقافى  -التربية و قضايا العصر  

رياضيات  -اللغة العربية  -اختيارى * 

أـ  -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -( ١)

 -( ١كيمياء عامة ) -خواص مادة 

 (١علوم بيولوجية عامة)

 -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا  

اللغة  -ب ـ حرارة  -( ٢رياضيات)

 (٢علوم بيولوجيةعامة) -إلنجليزية ا

 نورهان مصطفى محمد عبدالعزيز جبر  باق  ٤٥٩

رياضيات  -التربية و قضايا العصر  

علوم بيولوجية  -أـ خواص مادة  -( ١)

 (١عامة)

 ب ـ حرارة -( ٢رياضيات) -جيولوجيا  

 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٣٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابراهيم حمدان ليلهاحالم   مستجد  ٤٧١

     احمد الموجى مصطفى ابراهيم  مستجد  ٤٧٢

     احمد امجد يس حامد الحبيبى  مستجد  ٤٧٣

     احمد صالح محمد صالح حسين مطاوع  مستجد  ٤٧٤

     احمد عز الدين رجب عز الدين الرحل  مستجد  ٤٧٥

     احمد عمرو محمد احمد عزام  مستجد  ٤٧٦

     احمد محمد عبد الجواد على  مستجد  ٤٧٧

     احمد محمد عبد السالم المرسى  مستجد  ٤٧٨

     احمد ناصر فوزى فرج نسيم  مستجد  ٤٧٩

     االء طه محمود محمد الصياد  مستجد  ٤٨٠

     امل القذافى صالح صالح مصطفى داود  مستجد  ٤٨١

     ايات على نصر على عبد العال  مستجد  ٤٨٢

     ايمان رضا مأمون عبد الفتاح يوسف  مستجد  ٤٨٣

     ايه على السيد على جاد اهلل  مستجد  ٤٨٤

     باسم وليد محمد سعد محمد عبد اهلل  مستجد  ٤٨٥

     باهر على عوض ابراهيم على  مستجد  ٤٨٦

     بتول اسماعيل عوض اهلل اسماعيل السيد  مستجد  ٤٨٧

     تسنيم مجدى عبد الدايم عبد اهلل محمد  مستجد  ٤٨٨

     حامد حسن السعيد حامد األلفى  مستجد  ٤٨٩

     خالد عماد عبدالفتاح عبدالكريم  مستجد  ٤٩٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٣٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     روناء عزت احمد السيد يوسف  مستجد  ٤٩١

     محمود عبد البرريم محمود ابراهيم   مستجد  ٤٩٢

     زيد عبد المنعم سعد محمد  مستجد  ٤٩٣

     سحر جمال سعد موسى محمد  مستجد  ٤٩٤

     سعاد حسين محمد حسين المتولى  مستجد  ٤٩٥

     شمس اشرف محمد شمس الدين ابراهيم جلهوم  مستجد  ٤٩٦

     شيماء محمد عطيه ابراهيم  مستجد  ٤٩٧

     عبد اهلل محمد المرسى شلبى اسماعيل  مستجد  ٤٩٨

     عفاف حسن السيد لطفى عبده  مستجد  ٤٩٩

     عمر احمد امين غنيمه  مستجد  ٥٠٠

     عمر محمد رزق سالم على  مستجد  ٥٠١

     عمر محمد عبد الوهاب عبد العال  مستجد  ٥٠٢

     عمرو محمد محمد جادو مصطفى  مستجد  ٥٠٣

     فاطمه محمد العربى احمد احمد رميح  مستجد  ٥٠٤

     كريم عماد الدين ابراهيم االباصيرى  مستجد  ٥٠٥

     لطفى كمال لطفى على ابراهيم  مستجد  ٥٠٦

     ماجده احمد عبد العزيز محمد  مستجد  ٥٠٧

     محمد ابراهيم حامد النادى صبح  مستجد  ٥٠٨

     حسن ابو الخير عوضمحمد شعبان   مستجد  ٥٠٩

     محمد محمود عيد على  مستجد  ٥١٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٣٠ ٢٠١٩/١٢/١١إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     محمود اسامه محمود سيد احمد خربوش  مستجد  ٥١١

     محمود عماد الدين محمود شعبان  مستجد  ٥١٢

     مديحه محمد عطيه عبد التواب عثمان  مستجد  ٥١٣

     مريم خالد عبد الرازق محمد درويش  مستجد  ٥١٤

     مريم مصطفى العجمى على  مستجد  ٥١٥

     مصطفى احمد محمد السعيد المتولى الفال  مستجد  ٥١٦

     منار منصور منصور االمام المناوى  مستجد  ٥١٧

     منه سامى محمد عبده عبد اهلل  مستجد  ٥١٨

     مصطفى العشرى منى فتحى  مستجد  ٥١٩

     نوران فاروق على على محمد  مستجد  ٥٢٠

     نيره حاتم رمضان خطاب خليل  مستجد  ٥٢١

     هاله عبد المعطى السيد ابوفراج على عبد القادر  مستجد  ٥٢٢

     هاله ممدوح نبيه محمد الموجى  مستجد  ٥٢٣

     هايدى محمود حامد عوف  مستجد  ٥٢٤

     هبه حامد محمد حامد المتولى على الجعيدى  مستجد  ٥٢٥

     ياسر سعد فوزى سعد  مستجد  ٥٢٦

     يمنى الهادى محمد عبد الرازق سراج  مستجد  ٥٢٧

     يمنى حمدين محمد رمضان  مستجد  ٥٢٨

     يمنى صبرى السيد عبده محمد الجمال  مستجد  ٥٢٩

     محمد ابراهيم سعيديوسف محمد سامر   مستجد  ٥٣٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٣٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اسالم جمال محمد عليوه الزيادى  مستجد  ٥٣١

     محمد مصطفى نصر الشحات شرف  مستجد  ٥٣٢

     ماهر ايمن عبد العزيز السيد على  مستجد  ٥٣٣

 ابراهيم مسعد عنتر المغازى  باق  ٥٤١

مقرر ثقافى  -وقضايا العصر التربية  

 -( ١رياضيات ) -اللغة العربية  -اختيارى* 

كيمياء  -كهربية ومغناطيسية  -خواص مادة 

 -( ١علوم بيولوجية عامه ) -( ١عامة )

 حقوق االنسان

 -علم النفس النمو  -المعلم ومهنة التعليم  

بصريات هندسية  -ب -حرارة  -أ -جيولوجيا 

اللغة  -( ١( حسبان)٢رياضيات) -

علوم  -( ٢كيمياء عامة) -اإلنجليزية 

 (٢بيولوجية عامة)

 احمد السيد على السيد خيوه  باق  ٥٤٢

 -اللغة العربية  -التربية وقضايا العصر  

كهربية  -خواص مادة  -( ١رياضيات )

علوم  -( ١كيمياء عامة ) -ومغناطيسية 

 (١بيولوجية عامه )

حرارة  -أ -جيولوجيا  -المعلم ومهنة التعليم  

( ٢رياضيات) -بصريات هندسية  -ب -

علوم  -( ٢كيمياء عامة) -( ١حسبان)

 (٢بيولوجية عامة)

 ايه محمد جمعه على السيد محمد  باق  ٥٤٣

كهربية  -خواص مادة  -اللغة العربية  

علوم  -( ١كيمياء عامة ) -ومغناطيسية 

 (١بيولوجية عامه )

بصريات هندسية  -ب -المعلم ومهنة التعليم  

اللغة  -( ١( حسبان)٢رياضيات) -

علوم  -( ٢كيمياء عامة) -اإلنجليزية 

 (٢بيولوجية عامة)

 سمير السيد بكر محمد السيد  باق  ٥٤٤

 -اللغة العربية  -التربية وقضايا العصر  

كيمياء عامة  -خواص مادة  -( ١رياضيات )

 (١علوم بيولوجية عامه ) -( ١)

 -علم النفس النمو  -التعليم  المعلم ومهنة 

بصريات هندسية  -ب -حرارة  -أ -جيولوجيا 

اللغة  -( ١( حسبان)٢رياضيات) -

علوم  -( ٢كيمياء عامة) -اإلنجليزية 

 (٢بيولوجية عامة)

 سهيله ادريس محمد ابو المعاطى عبد الرازق  باق  ٥٤٥
علوم  -خواص مادة  -( ١رياضيات ) 

 (١بيولوجية عامه )

بصريات هندسية  -ب -المعلم ومهنة التعليم  

علوم بيولوجية  -( ١( حسبان)٢رياضيات) -

 (٢عامة)

 محمد ابراهيم محمد مصطفى احمد  باق  ٥٤٦

 -اللغة العربية  -التربية وقضايا العصر  

كهربية  -خواص مادة  -( ١رياضيات )

علوم  -( ١كيمياء عامة ) -ومغناطيسية 

 (١بيولوجية عامه )

حرارة  -أ -جيولوجيا  -المعلم ومهنة التعليم  

( ٢رياضيات) -بصريات هندسية  -ب -

كيمياء  -اللغة اإلنجليزية  -( ١حسبان)

 (٢علوم بيولوجية عامة) -( ٢عامة)

 محمد عبد الخالق الخميسى محمدالخميسى  باق  ٥٤٧

مقرر ثقافى  -التربية وقضايا العصر  

 -( ١اضيات )ري -اللغة العربية  -اختيارى* 

كيمياء  -كهربية ومغناطيسية  -خواص مادة 

 -( ١علوم بيولوجية عامه ) -( ١عامة )

 حقوق االنسان

 -علم النفس النمو  -المعلم ومهنة التعليم  

بصريات هندسية  -ب -حرارة  -أ -جيولوجيا 

اللغة  -( ١( حسبان)٢رياضيات) -

علوم  -( ٢كيمياء عامة) -اإلنجليزية 

 (٢امة)بيولوجية ع

 محمود يحيى ابراهيم احمد  باق  ٥٤٨

 -اللغة العربية  -التربية وقضايا العصر  

كهربية  -خواص مادة  -( ١رياضيات )

علوم  -( ١كيمياء عامة ) -ومغناطيسية 

 (١بيولوجية عامه )

 -علم النفس النمو  -المعلم ومهنة التعليم  

بصريات هندسية  -ب -حرارة  -أ -جيولوجيا 

اللغة  -( ١( حسبان)٢رياضيات) -

علوم  -( ٢كيمياء عامة) -اإلنجليزية 

 (٢بيولوجية عامة)

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

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

 (١ ) 

 ص ٠٧:٣١ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابرار محمد عباس عبد ربه  مستجد  ٥٦١

     احسان ايهاب صبحى عبد الغنى حامد  مستجد  ٥٦٢

     احمد الشربينى السيد احمد محمد  مستجد  ٥٦٣

     احمد انسى جابر ابراهيم غنيم  مستجد  ٥٦٤

     احمد عبد الرازق محمد البيومى عيد  مستجد  ٥٦٥

     احمد عبدالهادى محمود ابراهيم المكاوى  مستجد  ٥٦٦

     احمد وائل احمد حسين البندارى  مستجد  ٥٦٧

     محروس هيكل البرعىاسراء جمال   مستجد  ٥٦٨

     اسراء حبيب المهدى عبد الهادى الشين  مستجد  ٥٦٩

     اسراء سمير محمد عبد العزيز السيد  مستجد  ٥٧٠

     اسراء على ابو المعاطى احمد  مستجد  ٥٧١

     اسراء محمد عبد اهلل حسانين منصور  مستجد  ٥٧٢

     ابراهيماسماء ابراهيم عطيه   مستجد  ٥٧٣

     اسماء العدل محمد محمد العدل  مستجد  ٥٧٤

     اسماء راشد عوض يوسف يوسف  مستجد  ٥٧٥

     اسماء رمزى محمد مراد محمد  مستجد  ٥٧٦

     اسماء سعد السعيد عوض عيسى  مستجد  ٥٧٧

     اسماء عاطف الحسينى حجاج  مستجد  ٥٧٨

     القادر عبد العزيز العدوىاسماء نعيم عبد   مستجد  ٥٧٩

     االء بركات ابراهيم مجاهد ابراهيم  مستجد  ٥٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٣١ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     االء عبد الدايم محمد عبد الدايم الديب  مستجد  ٥٨١

     االء محمد فوده عبد العزيز السواق  مستجد  ٥٨٢

     السيد مجدى السيد سالمه حماد  مستجد  ٥٨٣

     امال اسامه عبداهلل عبدالمجيد  مستجد  ٥٨٤

     امانى محمود السيد عبد الهادى ربيع  مستجد  ٥٨٥

     امل اسماعيل السيد محمدالسيد  مستجد  ٥٨٦

     امل طلعت محمود عطيه السيد  مستجد  ٥٨٧

     محمد حسنامل ناجى محمد   مستجد  ٥٨٨

     امنيه محمد سلطان محمد محمد  مستجد  ٥٨٩

     اميره احمد السيد السيد  مستجد  ٥٩٠

     اميره حمدى رمضان رمضان الجربان  مستجد  ٥٩١

     اميره رضا صالح الدين ناصر السيد  مستجد  ٥٩٢

     ايمان ابو العباس ابراهيم على  مستجد  ٥٩٣

     ايمان احمد محمد امين الدياسطى  مستجد  ٥٩٤

     ايمان السيد السيد محمد العانوس  مستجد  ٥٩٥

     ايمان ايمن محمد عبد اهلل  مستجد  ٥٩٦

     ايمان جمال فوده فوده ابو الذهب  مستجد  ٥٩٧

     ايمان حمدى يوسف محمد الحديدى  مستجد  ٥٩٨

     الحديديايمان على الحسينى زيد   مستجد  ٥٩٩

     ايمان محمد عوضين الشربينى  مستجد  ٦٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٣١ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايمان محمد لطفى محمد سالم  مستجد  ٦٠١

     ايمان محمد ناصر ناصر محمد الصياد  مستجد  ٦٠٢

     مصطفى شعبانايمان مصطفى عبد العزيز   مستجد  ٦٠٣

     ايمن حسن عبد اهلل البدراوى  مستجد  ٦٠٤

     ايناس احمد جمال عبد الحليم  مستجد  ٦٠٥

     ايه اشرف السيد درويش محمد  مستجد  ٦٠٦

     ايه السيد السيد محمد احمد عماره  مستجد  ٦٠٧

     ايه جمال محمد عبد الرازق يوسف  مستجد  ٦٠٨

     ايه محمد ابو المعاطى البشير  مستجد  ٦٠٩

     ايه محمد زين الدين محمد  مستجد  ٦١٠

     ايه محمد طلعت السعيد  مستجد  ٦١١

     باسم محمد عبد الحليم عبد السالم شحتو  مستجد  ٦١٢

     بسنت عبد الرازق على السيد ابراهيم  مستجد  ٦١٣

     غالىبسنت يحيى فؤاد سيد احمد   مستجد  ٦١٤

     تسنيم عالء نسيم حسن شمس الدين  مستجد  ٦١٥

     تغريد احمد محمد عبد العزيز  مستجد  ٦١٦

     تهانى مصباح على عباس  مستجد  ٦١٧

     حبيبه ابراهيم محمد خطاب محمد  مستجد  ٦١٨

     حبيبه السيد معوض محمدالسيد  مستجد  ٦١٩

     الرازق يوسفحسنه ناجح عبد   مستجد  ٦٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٣١ ٢٠١٩/١٢/١١بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     حليم عبد العظيم السيد محمد السيد  مستجد  ٦٢١

     حنان عالء عثمان محمود محمد  مستجد  ٦٢٢

     حنان محمد عوض احمد بحيرى  مستجد  ٦٢٣

     محمود عبد الحميدحنان محمود السعيد   مستجد  ٦٢٤

     حنين وليد محمد احمد السيد  مستجد  ٦٢٥

     خالد ايمن عبد اهلل عبد اهلل سليمان  مستجد  ٦٢٦

     خالد شريف السيد محمد عبد العزيز  مستجد  ٦٢٧

     خلود حازم على على عبود  مستجد  ٦٢٨

     خلود حسين محمود حسين رمضان  مستجد  ٦٢٩

     خلود خالد احمد احمد محمد  مستجد  ٦٣٠

     خلود محمد عوض عوض حراز  مستجد  ٦٣١

     خيريه جمال عبد الناصر حسانين عبد اهلل  مستجد  ٦٣٢

     داليا حسام سعد الدين ابوصبره  مستجد  ٦٣٣

     داليا رضا ناجح اسماعيل اسماعيل  مستجد  ٦٣٤

     الغفار عبد العزيز عبد الغفاردعاء محمد عبد   مستجد  ٦٣٥

     دنيا على محمد محمد مطاوع  مستجد  ٦٣٦

     دنيا نبيل مصطفى مصطفى زيادة  مستجد  ٦٣٧

     دينا السيد محمود احمد ابراهيم  مستجد  ٦٣٨

     رابحه سمير عبد العزيز السيد  مستجد  ٦٣٩

     رانيا عادل مصطفى المدنى  مستجد  ٦٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٣١ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     رحمه السيد عثمان السعيد العارف  مستجد  ٦٤١

     رحمه طلعت السحيتى محمد متولي  مستجد  ٦٤٢

     رحمه محمود محمد الموافى محمد  مستجد  ٦٤٣

     رحيق محمد عبد الغنى خليل خليل  مستجد  ٦٤٤

     رندا محمد ابراهيم درويش الفناجيلى  مستجد  ٦٤٥

     روضه عادل زين العابدين راشد  مستجد  ٦٤٦

     ريم عبد الفتاح محمد محمد على زيد  مستجد  ٦٤٧

     ريهام عبد الرحمن احمد السبخاوى  مستجد  ٦٤٨

     زهراء احمد سالمه ابو العنين  مستجد  ٦٤٩

     محمد نبيل ابو العز الجملزياد   مستجد  ٦٥٠

     زينب احمد ابوسيف احمد  مستجد  ٦٥١

     ساره السيد على حسانين احمد  مستجد  ٦٥٢

     ساره عبد السالم عبد اهلل حافظ عبد العزيز  مستجد  ٦٥٣

     ساره ماهر محمود تقى الدين  مستجد  ٦٥٤

     سالى محمد محمد الطيبى محمد  مستجد  ٦٥٥

     سلمى السيد حامد احمد محمد صقر  مستجد  ٦٥٦

     سلمى طه على محمد سلطان  مستجد  ٦٥٧

     سلمى عطوه بدر الدين المغازى  مستجد  ٦٥٨

     سماء بهاء الدين محمد ابراهيم الشربينى  مستجد  ٦٥٩

     سمر عالء على الدرينى الشهاوى  مستجد  ٦٦٠

 
 



 
 كلية التربية

 التعليم واالمتحانات شئون

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٧:٣٢ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     سمر محمد ابراهيم محمد عويضه  مستجد  ٦٦١

     سهيله محمد محمد حسن العجمى  مستجد  ٦٦٢

     شروق فوزى محمد المرغنى  مستجد  ٦٦٣

     شيرين احمد محمد ربيع احمد البيومى  مستجد  ٦٦٤

     فتحى ابو المعاطىشيماء محمد   مستجد  ٦٦٥

     صبحيه على اسماعيل على عبله  مستجد  ٦٦٦

     صفا محمد السيد محمد على  مستجد  ٦٦٧

     عبد الرحمن مجدى عبد الوهاب الخزامى  مستجد  ٦٦٨

     عبد الرحمن محمد ابو الفتوح محمد الشربينى  مستجد  ٦٦٩

     عبدالرحمن صبحى محمود السيد  مستجد  ٦٧٠

     عثمان صديق عبد الحى السيد عثمان  مستجد  ٦٧١

     عزه صالح مصطفى الباز  مستجد  ٦٧٢

     على اشرف عبد اهلل عطوه السيد  مستجد  ٦٧٣

     على السعيد محمود السعيد  مستجد  ٦٧٤

     علياء منصور ابراهيم السيد  مستجد  ٦٧٥

     السيدعمرو صالح عبدالعزيز   مستجد  ٦٧٦

     فاتن احمد محمد عبد الخالق زيد  مستجد  ٦٧٧

     فاطمه عاطف رجب محمد رخية  مستجد  ٦٧٨

     فاطمه على الغريب مصطفى رفاعى  مستجد  ٦٧٩

     فاطمه محمد ابو الفتوح موسى  مستجد  ٦٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 الطالبكشف توزيع المقررات على 
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمي -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ٠٧:٣٢ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 ثانيمقرارت فصل  مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     فتحى عماد فتحى محمد السويفى  مستجد  ٦٨١

     فل محمد رفعت محمد السعيد سليمان  مستجد  ٦٨٢

     كريم احمد عبد الهادى سعيد  مستجد  ٦٨٣

     ليلى العدل يوسف قدره  مستجد  ٦٨٤

     ليندا محمد عبد العظيم السيد عنبر  مستجد  ٦٨٥

     سامى زكيمارى سمير   مستجد  ٦٨٦

     محمد احمد الوصيف السقا  مستجد  ٦٨٧

     محمد احمد صبرى البدوى  مستجد  ٦٨٨

     محمد السيد فتوح محمود عبد النبى  مستجد  ٦٨٩

     محمد سمير الشحات محمد ابراهيم  مستجد  ٦٩٠

     محمد فتحى صالح عبده التوابتى  مستجد  ٦٩١

     فتح اهلل حسين الزيات محمد نبيه  مستجد  ٦٩٢

     محمود محمد ابراهيم البدراوى  مستجد  ٦٩٣

     محمود مصطفى احمد البدراوى  مستجد  ٦٩٤

     مروه احمد صبح يونس الشافعي  مستجد  ٦٩٥

     مروه اشرف السيد محمد موسى  مستجد  ٦٩٦

     مروه رمضان عبد الواحد السيد  مستجد  ٦٩٧

     مروه عادل عبده عقل احمد  مستجد  ٦٩٨

     مروه عبد الرحمن السيد محمود الصباغ  مستجد  ٦٩٩

     مريم خالد عبد الجليل على مصطفى  مستجد  ٧٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٨ ) 

 ص ٠٧:٣٢ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مريم على احمد السيد على  مستجد  ٧٠١

     مريم على حامد على عبد العزيز  مستجد  ٧٠٢

     مريم عوض رمضان ابراهيم السيد  مستجد  ٧٠٣

     مريم محمد اسماعيل الزامل  مستجد  ٧٠٤

     معاذ رضا عبد العظيم خليل  مستجد  ٧٠٥

     منار السيد عبده مسعد ناصر  مستجد  ٧٠٦

     عوضمنار السيد محمد محمود السيد   مستجد  ٧٠٧

     منار محمد احمد محمد احمد  مستجد  ٧٠٨

     منار محمد محمود محمد ابو المعاطى عربان  مستجد  ٧٠٩

     منه اهلل سعيد عيد عبد العال  مستجد  ٧١٠

     منه اهلل محمد مصطفى محمد المرسى  مستجد  ٧١١

     منى عبد الحى محمد عبد الحى السيد  مستجد  ٧١٢

     منى محمد فهمى احمد الخريبى  مستجد  ٧١٣

     مى ممدوح رجب على محمد  مستجد  ٧١٤

     مينا مودى مجدى صادق  مستجد  ٧١٥

     ناريمان خالد محمد جوده حامد غانم  مستجد  ٧١٦

     ندا السيد السيد محمد حسين  مستجد  ٧١٧

     ندى احمد عبد المنعم الحداد موسى  مستجد  ٧١٨

     ندى ثروت عبد الفتاح محمد طيور  مستجد  ٧١٩

     ندى حسام الدين مصطفى زكريا بركات  مستجد  ٧٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٩ ) 

 ص ٠٧:٣٢ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ندى حسين محمد محمد عوض صباح  مستجد  ٧٢١

     عبد الهادى ندى خالد عبد اللطيف  مستجد  ٧٢٢

     ندى محمد احمد احمد ابراهيم  مستجد  ٧٢٣

     ندى محمود رمضان رزق سليمان  مستجد  ٧٢٤

     ندى نزيه عبد الفتاح السيد مسلم  مستجد  ٧٢٥

     ندى هشام احمد السيد عبد الرحيم  مستجد  ٧٢٦

     نرمين محمد خليل البغدادى النقيب  مستجد  ٧٢٧

     نورا طارق ابراهيم السعيد مصطفى  مستجد  ٧٢٨

     نورهان اشرف عثمان السعيد  مستجد  ٧٢٩

     نورهان حامد السيد حامد عبد الجواد  مستجد  ٧٣٠

     هاجر احمد محمد رضا مصطفى المصلي  مستجد  ٧٣١

     هاجر حمدى عبد الرازق محمد رخيه  مستجد  ٧٣٢

     احمد الطيب هاجر مصطفى  مستجد  ٧٣٣

     هاجر مصطفى بدير محمود  مستجد  ٧٣٤

     هاله على محمد احمد حسن  مستجد  ٧٣٥

     هدى احمد احمد عبده شرابية  مستجد  ٧٣٦

     هدى باسل لطفى ابراهيم العشرى  مستجد  ٧٣٧

     هنا اسامى محمود حسن الحفناوى  مستجد  ٧٣٨

     محمد الشحات السيدورده احمد   مستجد  ٧٣٩

     والء يسرى ذكى محمد عامر  مستجد  ٧٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٠ ) 

 ص ٠٧:٣٢ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     يارا احمد احمد السيد مشمش  مستجد  ٧٤١

     يارا سالم عبيد مصطفى  مستجد  ٧٤٢

     يارا محمد فتحى عبده على  مستجد  ٧٤٣

     ياسمين السيد احمد احمد شلبايه  مستجد  ٧٤٤

     ياسمين رضا عباس محمد ابراهيم  مستجد  ٧٤٥

     ياسمين مصطفى مصطفى عبد اهلل الردينى  مستجد  ٧٤٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٣٣ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 حسين ابراهيم حسن الرفاعياحمد   باق  ٧٦١

ب ـ  -أـ خواص المادة  -( ١رياضيات ) 

 -بيولوجيا عامة  -كهربية ومغناطيسية 

 تنوع بيولوجى

مورفولوجية  -المعلم ومهنة التعليم  

ب  -أـ بصريات هندسية  -وتشريح النبات 

 جسم اإلنسان -( ٢رياضيات ) -ـ حرارة 

 المرسىاحمد فرج احمد عبدالحميد   باق  ٧٦٢

ب ـ  -أـ خواص المادة  -( ١رياضيات ) 

 -بيولوجيا عامة  -كهربية ومغناطيسية 

 (١كيمياء عامة )

أـ  -مورفولوجية وتشريح النبات  

 -( ٢رياضيات ) -بصريات هندسية 

 (٢كيمياء عامة )

 احمد محمد محمد المرسى البرعى  باق  ٧٦٣

 -اللغة العربية  -التربية وقضايا العصر  

ب ـ  -أـ خواص المادة  -( ١رياضيات )

 بيولوجيا عامة -كهربية ومغناطيسية 

مورفولوجية  -المعلم ومهنة التعليم  

ب  -أـ بصريات هندسية  -وتشريح النبات 

 -جسم اإلنسان  -( ٢رياضيات ) -ـ حرارة 

 (٢كيمياء عامة )

 ايمان طارق عبدالفتاح عبدالعزيز  باق  ٧٦٤

 -اللغة العربية  -اختيارى* مقرر ثقافى  

ب ـ كهربية  -أـ خواص المادة 

تنوع  -بيولوجيا عامة  -ومغناطيسية 

 (١كيمياء عامة ) -بيولوجى 

أـ  -علم النفس النمو  -جيولوجيا عامة  

جسم  -( ٢رياضيات ) -بصريات هندسية 

 (٢كيمياء عامة ) -اإلنسان 

 حسام السيد محمد محمد على زيد  باق  ٧٦٥

ب ـ  -أـ خواص المادة  -( ١اضيات )ري 

 -بيولوجيا عامة  -كهربية ومغناطيسية 

 (١كيمياء عامة )

أـ بصريات  -المعلم ومهنة التعليم  

 -( ٢رياضيات ) -ب ـ حرارة  -هندسية 

 (٢كيمياء عامة )

 حنان محمد عبدالمقصود محمد زيدان  باق  ٧٦٦
 -( ١رياضيات ) -التربية وقضايا العصر  

 تنوع بيولوجى -بيولوجيا عامة 

 -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

أـ بصريات  -مورفولوجية وتشريح النبات 

 -( ٢رياضيات ) -ب ـ حرارة  -هندسية 

 (٢كيمياء عامة ) -جسم اإلنسان 

 خالد محمد عوضين المتولى عمارة  باق  ٧٦٧

 -( ١رياضيات ) -التربية وقضايا العصر  

 -بيولوجيا عامة  -خواص المادة أـ 

 (١كيمياء عامة )

 -ب ـ حرارة  -أـ بصريات هندسية  

 (٢كيمياء عامة ) -( ٢رياضيات )

 روان على محمد على احمد العريان  باق  ٧٦٨

ب ـ كهربية  -( ١رياضيات ) 

كيمياء  -بيولوجيا عامة  -ومغناطيسية 

 (١عامة )

أـ  -مورفولوجية وتشريح النبات  

 -( ٢رياضيات ) -ات هندسية بصري

 (٢كيمياء عامة )

 ريم السيد محمد احمد محجوب  باق  ٧٦٩

ب ـ كهربية  -( ١رياضيات ) 

تنوع  -بيولوجيا عامة  -ومغناطيسية 

 بيولوجى

 -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

أـ بصريات  -مورفولوجية وتشريح النبات 

 - (٢رياضيات ) -ب ـ حرارة  -هندسية 

 (٢كيمياء عامة ) -اللغة اإلنجليزية 

 عبد الكريم خالد عبد الكريم على ليلة  باق  ٧٧٠

مقرر ثقافى  -التربية وقضايا العصر  

( ١رياضيات ) -اللغة العربية  -اختيارى* 

ب ـ كهربية  -أـ خواص المادة  -

تنوع  -بيولوجيا عامة  -ومغناطيسية 

حقوق  -( ١كيمياء عامة ) -بيولوجى 

 االنسان

 -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

مورفولوجية وتشريح  -علم النفس النمو 

ب ـ حرارة  -أـ بصريات هندسية  -النبات 

اللغة  -جسم اإلنسان  -( ٢رياضيات ) -

 (٢كيمياء عامة ) -اإلنجليزية 

 

 

 الطالبكشف توزيع المقررات على 
 شعبة بيولوجى أساسى و جيولوجى فرعى-العلمي -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 



 كلية التربية
 شئون التعليم واالمتحانات

 ص ٠٧:٣٣ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 ثانيمقرارت فصل  مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 غاده عبد اهلل عليوه محمد رفاعى  باق  ٧٧١

مقرر ثقافى  -التربية وقضايا العصر  

رياضيات  -اللغة العربية  -اختيارى* 

ب ـ كهربية  -أـ خواص المادة  -( ١)

تنوع  -بيولوجيا عامة  -ومغناطيسية 

حقوق  -( ١كيمياء عامة ) -بيولوجى 

 االنسان

التعليم المعلم ومهنة  -جيولوجيا عامة  

مورفولوجية  -علم النفس النمو  -

 -أـ بصريات هندسية  -وتشريح النبات 

جسم  -( ٢رياضيات ) -ب ـ حرارة 

كيمياء  -اللغة اإلنجليزية  -اإلنسان 

 (٢عامة )

 فاطمه اسامه عبد الرحمن اسماعيل فوده  باق  ٧٧٢

مقرر ثقافى  -التربية وقضايا العصر  

رياضيات  -اللغة العربية  -اختيارى* 

ب ـ كهربية  -أـ خواص المادة  -( ١)

تنوع  -بيولوجيا عامة  -ومغناطيسية 

حقوق  -( ١كيمياء عامة ) -بيولوجى 

 االنسان

المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

مورفولوجية  -علم النفس النمو  -

 -أـ بصريات هندسية  -وتشريح النبات 

جسم  -( ٢رياضيات ) -ب ـ حرارة 

كيمياء  -اللغة اإلنجليزية  -نسان اإل

 (٢عامة )

 فاطمه السيد مصطفى عبد العزيز الشريف  باق  ٧٧٣
 -أـ خواص المادة  -( ١رياضيات ) 

 حقوق االنسان -بيولوجيا عامة 

 -ب ـ حرارة  -المعلم ومهنة التعليم  

 (٢رياضيات )

 كريم احمد الشربينى المتولي  باق  ٧٧٤

مقرر ثقافى  -العصر التربية وقضايا  

رياضيات  -اللغة العربية  -اختيارى* 

ب ـ كهربية  -أـ خواص المادة  -( ١)

تنوع  -بيولوجيا عامة  -ومغناطيسية 

حقوق  -( ١كيمياء عامة ) -بيولوجى 

 االنسان

مورفولوجية  -المعلم ومهنة التعليم  

 -أـ بصريات هندسية  -وتشريح النبات 

جسم  - (٢رياضيات ) -ب ـ حرارة 

 (٢كيمياء عامة ) -اإلنسان 

 محمد صبرى فكرى محمد المرسى  باق  ٧٧٥

مقرر ثقافى  -التربية وقضايا العصر  

رياضيات  -اللغة العربية  -اختيارى* 

ب ـ كهربية  -أـ خواص المادة  -( ١)

تنوع  -بيولوجيا عامة  -ومغناطيسية 

حقوق  -( ١كيمياء عامة ) -بيولوجى 

 االنسان

المعلم ومهنة التعليم  -جيا عامة جيولو 

مورفولوجية  -علم النفس النمو  -

 -أـ بصريات هندسية  -وتشريح النبات 

جسم  -( ٢رياضيات ) -ب ـ حرارة 

كيمياء  -اللغة اإلنجليزية  -اإلنسان 

 (٢عامة )

 محمد فراج احمد رفعت عوض  باق  ٧٧٦
ب ـ  -أـ خواص المادة  -( ١رياضيات ) 

 ومغناطيسيةكهربية 

 -ب ـ حرارة  -أـ بصريات هندسية  

 (٢كيمياء عامة ) -( ٢رياضيات )

 محمود احمد على مصطفى علي  باق  ٧٧٧

ب ـ  -أـ خواص المادة  -( ١رياضيات ) 

 -بيولوجيا عامة  -كهربية ومغناطيسية 

 تنوع بيولوجى

 -ب ـ حرارة  -أـ بصريات هندسية  

كيمياء  -جسم اإلنسان  -( ٢رياضيات )

 (٢عامة )

 محمود محمد السيد السيد نمنمه  باق  ٧٧٨

أـ خواص  -التربية وقضايا العصر  

 -ب ـ كهربية ومغناطيسية  -المادة 

 (١كيمياء عامة ) -بيولوجيا عامة 

المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

مورفولوجية  -علم النفس النمو  -

 -أـ بصريات هندسية  -وتشريح النبات 

جسم  -( ٢رياضيات ) -ب ـ حرارة 

كيمياء  -اللغة اإلنجليزية  -اإلنسان 

 (٢عامة )

 منه اهلل سمير طه العايدى طه  باق  ٧٧٩

مقرر ثقافى  -التربية وقضايا العصر  

رياضيات  -اللغة العربية  -اختيارى* 

ب ـ كهربية  -أـ خواص المادة  -( ١)

تنوع  -بيولوجيا عامة  -ومغناطيسية 

حقوق  -( ١كيمياء عامة ) -بيولوجى 

 االنسان

المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

مورفولوجية  -علم النفس النمو  -

 -أـ بصريات هندسية  -وتشريح النبات 

جسم  -( ٢رياضيات ) -ب ـ حرارة 

كيمياء  -اللغة اإلنجليزية  -اإلنسان 

 (٢عامة )

 ندى صبرى السيد محمد احمد  باق  ٧٨٠

ب ـ  -أـ خواص المادة  -( ١رياضيات ) 

 -بيولوجيا عامة  -كهربية ومغناطيسية 

 تنوع بيولوجى

أـ  -مورفولوجية وتشريح النبات  

 -ب ـ حرارة  -بصريات هندسية 

 (٢كيمياء عامة ) -( ٢رياضيات )

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٣٣ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 نسرين عصام محمد فاضل احمد  باق  ٧٨١

 -أـ خواص المادة  -( ١رياضيات ) 

 -ب ـ كهربية ومغناطيسية 

 -تنوع بيولوجى  -بيولوجيا عامة 

 (١كيمياء عامة )

مورفولوجية  -جيولوجيا عامة  

 -أـ بصريات هندسية  -وتشريح النبات 

 (٢رياضيات ) -ب ـ حرارة 

 العزيز الشناوى نسمه عبد اهلل عبد الحميد عبد  باق  ٧٨٢
 -أـ خواص المادة  -( ١رياضيات ) 

 بيولوجيا عامة

مورفولوجية  -المعلم ومهنة التعليم  

 -أـ بصريات هندسية  -وتشريح النبات 

جسم  -( ٢رياضيات ) -ب ـ حرارة 

 (٢كيمياء عامة ) -اإلنسان 

 نورهان محمود اسماعيل على  باق  ٧٨٣

 -أـ خواص المادة  -( ١رياضيات ) 

 -ب ـ كهربية ومغناطيسية 

 تنوع بيولوجى -بيولوجيا عامة 

أـ بصريات  -المعلم ومهنة التعليم  

 (٢رياضيات ) -هندسية 

 ياسمين السيد محمد خضر  باق  ٧٨٤

رياضيات  -التربية وقضايا العصر  

ب ـ  -أـ خواص المادة  -( ١)

بيولوجيا  -كهربية ومغناطيسية 

 تنوع بيولوجى -عامة 

أـ بصريات  -ومهنة التعليم  المعلم 

 (٢رياضيات ) -ب ـ حرارة  -هندسية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٣٤ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابتسام سمير عبد العزيز على الحنفي  مستجد  ١

     محمد سمرهاحمد اسامه احمد   مستجد  ٢

     احمد محمد محمد السيد صيام  مستجد  ٣

     اسراء اشرف شلبى احمد الجمل  مستجد  ٤

     اسراء المرغنى السيد المرغنى السيد غربية  مستجد  ٥

     اسراء بكر محمد السيد ابو المعاطى  مستجد  ٦

     اسراء رضا عبد اللطيف عبد اللطيف العشرى  مستجد  ٧

     اسراء مجدى الهاللى عبد السالم مقلد  مستجد  ٨

     اسراء محمد المتولى محمود هاشم  مستجد  ٩

     اسراء مصباح حامد على  مستجد  ١٠

     اسالم ايمن عبد الراضى المعصراوى  مستجد  ١١

     اسماء خالد محمد ابو سليمان  مستجد  ١٢

     العيسوىاالء مصطفى منصور محمد   مستجد  ١٣

     العربى عزت امين السيد  مستجد  ١٤

     امانى خالد محمود محمد احمد  مستجد  ١٥

     امنيه رضا صالح محمد محمد  مستجد  ١٦

     امنيه عبد المنعم احمد ابراهيم عبد الوهاب  مستجد  ١٧

     امنيه محمد ابراهيم احمد شطا  مستجد  ١٨

     ابراهيم ابراهيم ابراهيم الجملاميره   مستجد  ١٩

     اميره اسعد احمد ابراهيم عويضه  مستجد  ٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٣٤ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اميره جمال ابراهيم عبد الشافى عسكر  مستجد  ٢١

     احمد ابراهيم سماحهاميره وائل   مستجد  ٢٢

     ايمان االمير عبد الغفار السيد النحلة  مستجد  ٢٣

     ايمان السيد امين امين فرج  مستجد  ٢٤

     ايمان رضا محمد عبد المطلب شاهين  مستجد  ٢٥

     ايمان عبد رب النبى لبيب عبد رب النبى  مستجد  ٢٦

     ابراهيم الدسوقىايمان محمد ابراهيم   مستجد  ٢٧

     ايه عبد الفتاح محمد عبده ابراهيم  مستجد  ٢٨

     ايه عمران عبد الوهاب محمد الدغيدى  مستجد  ٢٩

     بسمه ابراهيم عبد العزيز ابراهيم  مستجد  ٣٠

     تسنيم صبحى قاسم عبد العال  مستجد  ٣١

     تسنيم عبده رأفت محمد االمام  مستجد  ٣٢

     خالد زكى عبد السميع سعد شومان  مستجد  ٣٣

     خليل اسماعيل اسماعيل خليل عبد الكريم  مستجد  ٣٤

     دعاء اشرف هاشم المرسى الجندى  مستجد  ٣٥

     دعاء عبد الرؤف حسن عبد الرؤف  مستجد  ٣٦

     دعاء محمود الدسوقى رمضان على  مستجد  ٣٧

     السيد عبد الحافظ القاضىدينا البهى   مستجد  ٣٨

     دينا المرسى المرسى خطاب  مستجد  ٣٩

     رميساء مسعد رمضان ابراهيم المتولى  مستجد  ٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٣٤ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     رنا حمدى ابو النصر محمد  مستجد  ٤١

     رناد راغب عبد العزيز جاد احمد يوسف  مستجد  ٤٢

     رنيم شوقى محمد يونس  مستجد  ٤٣

     روان فتحى محمد الزهيرى على  مستجد  ٤٤

     روان محمد السيد محمد على على  مستجد  ٤٥

     ريهام رمضان حسن محمد موسى  مستجد  ٤٦

     زينب محمد منصور المرسى الوسط  مستجد  ٤٧

     ساره احمد محمد عبد البارى  مستجد  ٤٨

     ساره صالح الدين مطاوع عبد الحميد  مستجد  ٤٩

     ساره محمد منصور السعيد حسين  مستجد  ٥٠

     ساميه طلعت عثمان حسن عبد النبي  مستجد  ٥١

     سلمى محمد مصطفى محمد عبد اهلل  مستجد  ٥٢

     عبد الخالق جمال عبد الفتاحسلمى منصور   مستجد  ٥٣

     سما محمد احمد عبد الفتاح صقر  مستجد  ٥٤

     سماح ابراهيم ابراهيم عبد القادر  مستجد  ٥٥

     سناء سيف متولى عبد الغفار الكرداوى  مستجد  ٥٦

     سندس احمد الدسوقى ناصر  مستجد  ٥٧

     سهيله صالح ذكى صالح ابراهيم  مستجد  ٥٨

     سهيله عادل نبيه مهران على  مستجد  ٥٩

     سهيله عبد الرازق نجيب الشبراوي  مستجد  ٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٣٤ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     شروق محمد على الدسوقى حمزه  مستجد  ٦١

     شمس محمد ابوزيد احمد  مستجد  ٦٢

     شهد محمد البيلى حسين البيلى  مستجد  ٦٣

     شيرين رفعت بدير ابو العال  مستجد  ٦٤

     شيرين عصام محمد عبد الحميد سمك  مستجد  ٦٥

     شيماء ابراهيم فؤاد يوسف غزاله  مستجد  ٦٦

     شيماء سامى رمضان السيد رمضان  مستجد  ٦٧

     الشربينى محمد السيدشيماء عادل   مستجد  ٦٨

     صباح حامد حسين حامد دردوشة  مستجد  ٦٩

     صباح محمد حسنى عبد الوهاب  مستجد  ٧٠

     ضحى احمد عبد العليم سيد احمد سيد احمد عوض  مستجد  ٧١

     عادل حسان عدلى محمد السيد والى  مستجد  ٧٢

     ابراهيمعزه سامى عبد المنعم محمد   مستجد  ٧٣

     عزه طاهر عزت مسعد  مستجد  ٧٤

     علياء محمود عبد الموجود البسيونى  مستجد  ٧٥

     عمرو خيرى عوض مروان  مستجد  ٧٦

     غاده حسنى جاد محمد رضوان  مستجد  ٧٧

     غاده رجب محمود عبد العال النجار  مستجد  ٧٨

     العيسوي غاليه السيد ابراهيم محمد  مستجد  ٧٩

     فؤاد فخرى فؤاد على ريحان  مستجد  ٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٣٤ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     فاتن حامد حامد عوض سالم  مستجد  ٨١

     فاتن محمود اسماعيل محمود السيد  مستجد  ٨٢

     المرسى شدوفاطمه ابراهيم السيد   مستجد  ٨٣

     فاطمه احمد محمد ولى اهلل الزينى  مستجد  ٨٤

     فاطمه الزهراء محمد فتحى عبد السالم محمد جالل  مستجد  ٨٥

     لقاء احمد القطب ابو العنين ابو الروس  مستجد  ٨٦

     محمد احمد رمضان السيد ابو المعاطى الشويحى  مستجد  ٨٧

     الشافعى محمد مسعد الطناحىمحمد   مستجد  ٨٨

     محمد صالح محمد المتولى  مستجد  ٨٩

     محمد محمود محمود عطيه عبد الحميد  مستجد  ٩٠

     محمد مصطفى محمد شوقى على عبد الجليل  مستجد  ٩١

     محمود خالد فؤاد محمد السيد  مستجد  ٩٢

     مروه عيد محمد على حرز  مستجد  ٩٣

     مروه وجيه صالح احمد  مستجد  ٩٤

     مريم احمد حسين محمد قورة  مستجد  ٩٥

     مريم بدير عبد العزيز ابو عنزة  مستجد  ٩٦

     مريم حسين حفظى محمد موسى  مستجد  ٩٧

     مريم حمدى فايد طه المرسى  مستجد  ٩٨

     مريم سليمان محمود سليمان الدهمه  مستجد  ٩٩

     مريم محمد كامل احمد  مستجد  ١٠٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٧:٣٥ ٢٠١٩/١٢/١١الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مريم محمد محمد محمد الباز  مستجد  ١٠١

     منال السعيد فاروق ابو العنين الموافى  مستجد  ١٠٢

     منه اللة محمد حمزة محمد شعير  مستجد  ١٠٣

     مى عبد العزيز صبحى عبد العزيز  مستجد  ١٠٤

     ميرنا حماده يوسف عبد العزيز  مستجد  ١٠٥

     ناهد رشدى رشدى المتولى جوجر  مستجد  ١٠٦

     ناهد محمد محمد العدل الحنفي  مستجد  ١٠٧

     ناهد مراد احمد سيف النصر  مستجد  ١٠٨

     الواحد محمدنجاه تامر عبد   مستجد  ١٠٩

     نجالء الشحات عيد الشحات  مستجد  ١١٠

     نجوى حسين محمد المتولى غزى  مستجد  ١١١

     ندا اشرف عبد الحميد محمد ابراهيم  مستجد  ١١٢

     ندا جمعه عبد الحميد محمد  مستجد  ١١٣

     ندا رفعت ابراهيم ابراهيم بدوى  مستجد  ١١٤

     سمير محمد احمد حمزه ندا  مستجد  ١١٥

     ندا محمد سعد حسن السيد  مستجد  ١١٦

     ندى السيد السعيد حسن السيد  مستجد  ١١٧

     ندى السيد مختار محمد السيد القط  مستجد  ١١٨

     ندى شريف احمد محمد الشوربجى  مستجد  ١١٩

     ندى محمد بدير عوض مرسي  مستجد  ١٢٠

 



 
 التربيةكلية 

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ٠٧:٣٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ندى محمد محمد حسن الشوربجى  مستجد  ١٢١

     ندى وائل عبد الجواد احمد حسين  مستجد  ١٢٢

     ندى وجيه عبد العليم حافظ  مستجد  ١٢٣

     الدخاخنىنسرين عبد السالم محمد احمد   مستجد  ١٢٤

     نورهان السيد محمد مندوه عبد الرازق  مستجد  ١٢٥

     نورهان محمد محمد منصور  مستجد  ١٢٦

     هانم محمد احمد محمود عبد الجليل  مستجد  ١٢٧

     هدى السيد محمدى عبد المجيد عقل  مستجد  ١٢٨

     هدير صالح الدين محمد نبوى المرسى  مستجد  ١٢٩

     هدير طه السيد طه على  مستجد  ١٣٠

     هند سعد عبد المعطى محمد عابدين  مستجد  ١٣١

     وعود فوده عبد الحى على خبير  مستجد  ١٣٢

     وفاء السعيد عبد المعبود السعيد رمضان  مستجد  ١٣٣

     وفاء محمد الشحات سالم  مستجد  ١٣٤

     الفتاحوليد محمد يحى عبد   مستجد  ١٣٥

     يارا على ابو اليزيد حسن على العربى  مستجد  ١٣٦

     ياسمين ابراهيم احمد ابراهيم احمد  مستجد  ١٣٧

     ياسمين احمد رمضان محمد المتولى  مستجد  ١٣٨

     يمنى حمدى شحاته سالم الشخصى  مستجد  ١٣٩

     غدير جمعه على شحتو شحتو  مستجد  ١٤٠

 
 



 
 التربية كلية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٣٥ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 بدير سعد احمد عبد المطلب الالوندى  باق  ١٥١

تاريخ  -لغه انجليزيه  -المعلم ومهنة التعليم  

أساسيات  -مصر المعاصر وجغرافيتها 

مهارات  -جبر  -الرياضيات 

 لغويه*استماع*قراءه

نحو  -العصر التربيه وقضايا  

 -خطوط عربيه وإمالء  -وصرف 

 -مهارات لغويه)تحرير وتعبير( 

 حسبان -هندسه تحليليه فى الفراغ 

   ساره محمد حلمى محمد ابراهيم االتربى  باق  ١٥٢

نحو  -التربيه وقضايا العصر  

مهارات لغويه)تحرير  -وصرف 

هندسه تحليليه فى الفراغ  -وتعبير( 

 حسبان -

 لغه انجليزيه -المعلم ومهنة التعليم   شادى مصباح ابراهيم على عماره  باق  ١٥٣

علم نفس  -التربيه وقضايا العصر  

خطوط  -نحو وصرف  -النمو 

مهارات  -عربيه وإمالء 

هندسه  -لغويه)تحرير وتعبير( 

 حسبان -تحليليه فى الفراغ 

 محمد هشام احمد ابراهيم جحا  باق  ١٥٤

تاريخ مصر  -ين والحياة الد -لغه انجليزيه  

مهارات  -المعاصر وجغرافيتها 

 لغويه*استماع*قراءه

نحو  -التربيه وقضايا العصر  

 -خطوط عربيه وإمالء  -وصرف 

 -مهارات لغويه)تحرير وتعبير( 

 حسبان -هندسه تحليليه فى الفراغ 

 ندى سامح حسانين متولى ابوديب  باق  ١٥٥

الدين  -انجليزيه لغه  -المعلم ومهنة التعليم  

 -تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها  -والحياة 

مهارات  -جبر  -أساسيات الرياضيات 

 حقوق االنسان -لغويه*استماع*قراءه 

علم نفس  -التربيه وقضايا العصر  

خطوط  -نحو وصرف  -النمو 

مهارات  -عربيه وإمالء 

هندسه  -لغويه)تحرير وتعبير( 

 حسبان -تحليليه فى الفراغ 

 ندى عطيه ابراهيم اسماعيل مكاوى  باق  ١٥٦
تاريخ مصر المعاصر  -لغه انجليزيه  

 جبر -وجغرافيتها 

 -نحو وصرف  -علم نفس النمو  

 -مهارات لغويه)تحرير وتعبير( 

 حسبان -هندسه تحليليه فى الفراغ 

   هديه على على سالم عيسى  باق  ١٥٧

مهارات  -نحو وصرف  

هندسه  -وتعبير( لغويه)تحرير 

 حسبان -تحليليه فى الفراغ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٣٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     احسان ابراهيم محمد عبدالفتاح الجوهرى  مستجد  ١٦١

     احالم نبيل ابراهيم ابو المجد هجرس  مستجد  ١٦٢

     احمد اسماعيل محمد اسماعيل على  مستجد  ١٦٣

     احمد اشرف احمد البدوى متولى  مستجد  ١٦٤

     احمد السيد احمد السيد  مستجد  ١٦٥

     احمد السيد محمد عبد المقصود  مستجد  ١٦٦

     احمد جمال محمد السيد على  مستجد  ١٦٧

     احمد حسام محمد حافظ الحلوجى  مستجد  ١٦٨

     احمد ماهر عبد اهلل طه  مستجد  ١٦٩

     احمد محمد حامد على عيد  مستجد  ١٧٠

     احمد مصطفى عبد اهلل ابراهيم الرفاعى  مستجد  ١٧١

     اريج خاطر عثمان محمد  مستجد  ١٧٢

     اسامه ماجد محمد عبد النبى محمد  مستجد  ١٧٣

     اسراء احمد عبد الحافظ فرج محمد  مستجد  ١٧٤

     اسراء سليمان محمد محمد مهدى  مستجد  ١٧٥

     اسراء صالح بدران محمد بدران  مستجد  ١٧٦

     اسراء طلعت الشحات ابراهيم النجار  مستجد  ١٧٧

     اسراء عطيه عبد اللطيف احمد السيد  مستجد  ١٧٨

     اسراء على احمد عبده شداد  مستجد  ١٧٩

     محمد برهام عمار حسيناسراء   مستجد  ١٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٣٦ ٢٠١٩/١٢/١١الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اسراء محمد زكى على الجزار  مستجد  ١٨١

     اسراء محمد لطفى عبد اللطيف  مستجد  ١٨٢

     اسراء نبيه محفوظ عبد اللطيف  مستجد  ١٨٣

     اسراء نصر عطيه على عطيه  مستجد  ١٨٤

     اسراء هاشم ابراهيم عبد السالم  مستجد  ١٨٥

     اسراء هانى السيد محمد الزهيرى  مستجد  ١٨٦

     اسالم سيف النصر عثمان فاضل عبد العزيز  مستجد  ١٨٧

     اسماء احمد محمد عبد الرزاق عيسى  مستجد  ١٨٨

     السعيد عبد السميع ابراهيم خلفاسماء   مستجد  ١٨٩

     اسماء السعيد عبد العزيز محمد زيدان  مستجد  ١٩٠

     اسماء سامى عوض حسن عامر  مستجد  ١٩١

     اسماء محمد السعيد االزمازى  مستجد  ١٩٢

     االء اسالم عطيه عبد الحكيم  مستجد  ١٩٣

     االء ثروت عبد السالم عوض  مستجد  ١٩٤

     االء عبد العزيز محمود ابراهيم  مستجد  ١٩٥

     االء عبد الغفار محمد نصر احمد  مستجد  ١٩٦

     االء محسن احمد السيد رزق  مستجد  ١٩٧

     االء محمد احمد زغلى العبيدى  مستجد  ١٩٨

     االء مصطفى عبد الحميد ربيع مصطفى  مستجد  ١٩٩

     اهلل عوض غازى الشيماء عبد  مستجد  ٢٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٣٦ ٢٠١٩/١٢/١١إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     الشيماء فؤاد ابراهيم العزازى الباز  مستجد  ٢٠١

     الشيماء هالل محمد محمد سالمه  مستجد  ٢٠٢

     امال عزمى فتحى الحسينى االمام  مستجد  ٢٠٣

     امال مجدى محمود احمد سرور  مستجد  ٢٠٤

     امانى اسماعيل محمد اسماعيل العوضي  مستجد  ٢٠٥

     امانى عبد الفتاح عبد السميع السيد الجزار  مستجد  ٢٠٦

     امانى محمد احمد الدسوقى السحلى  مستجد  ٢٠٧

     امانى محمد حلمى ابراهيم ابراهيم وفا  مستجد  ٢٠٨

     امانى محمود محمد حافظ عطيان  مستجد  ٢٠٩

     امل رمضان محمد السعيد على ابراهيم  مستجد  ٢١٠

     امل محمد حسن محمد العجمى  مستجد  ٢١١

     امنيه حسام عبد العاطى ابراهيم العمري  مستجد  ٢١٢

     امنيه محمد ابراهيم عبد الرحمن يوسف  مستجد  ٢١٣

     اميره احمد عبد المنعم عباس يوسف  مستجد  ٢١٤

     اميره جمال محمود محمد احمد  مستجد  ٢١٥

     اميره حماده عثمان ابراهيم االتربى  مستجد  ٢١٦

     اميره سمير محمد حلمى الطويلي  مستجد  ٢١٧

     اميره صابر فرج السيد نصر الدين  مستجد  ٢١٨

     السيداميره فتحى فتحى   مستجد  ٢١٩

     اميره كامل ابراهيم محمد متولى  مستجد  ٢٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٣٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اميره محمد محمد السيد البراوى  مستجد  ٢٢١

     اميره نصر حلمى على القشاوي  مستجد  ٢٢٢

     عبد المنعم احمد عبيهايال ياسر   مستجد  ٢٢٣

     ايمان احمد توفيق مصطفي  مستجد  ٢٢٤

     ايمان بالل عوض محمد عزاز  مستجد  ٢٢٥

     ايمان ربيع حمدته السيد احمد  مستجد  ٢٢٦

     ايمان رضا ابوزيد محمد  مستجد  ٢٢٧

     ايمان صابر فتحى السيد عبد اهلل رضا  مستجد  ٢٢٨

     ايمان عبد الغنى عبد الغنى عبد العال البحقيرى  مستجد  ٢٢٩

     ايمان فخرى عبد الفتاح عبد الفتاح العجمى  مستجد  ٢٣٠

     ايمان فريد عبد المعطى السيد قشتى  مستجد  ٢٣١

     ايه ابراهيم عبد المنعم ابراهيم السحيلي  مستجد  ٢٣٢

     ايه البدوى السيد السيد بدوي  مستجد  ٢٣٣

     ايه العدوى محمد فوزى العدوى  مستجد  ٢٣٤

     ايه سالم فتحى جودة  مستجد  ٢٣٥

     ايه سعد محمد عبد الحى عبد القادر  مستجد  ٢٣٦

     ايه شاكر طه محمد صبيحه  مستجد  ٢٣٧

     ايه صالح عطا اهلل حمزه شحاته  مستجد  ٢٣٨

     الشوربجىايه عبد العال حامد   مستجد  ٢٣٩

     ايه عبد اهلل سعد حسين  مستجد  ٢٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٣٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايه عبد المقصود محمد خليل  مستجد  ٢٤١

     ايه عبده الشافعى حسن عبد اهلل  مستجد  ٢٤٢

     منصورايه مجدى محمد   مستجد  ٢٤٣

     ايه مصطفى على احمد عبد الرحمن  مستجد  ٢٤٤

     ايه يوسف سعد يوسف بيلى  مستجد  ٢٤٥

     بسمه محمد ابراهيم احمدالتابعي  مستجد  ٢٤٦

     بسنت محمد الوصيف الوصيف العجيرى  مستجد  ٢٤٧

     بالل رضا عطا محمود الحسينى  مستجد  ٢٤٨

     عبد الحكيم المتولى احمد النقيبجهاد   مستجد  ٢٤٩

     حاتم على محمود محمود عيسى  مستجد  ٢٥٠

     حازم محمد محمد كامل  مستجد  ٢٥١

     حسن جمال محمد ابراهيم التوابتى  مستجد  ٢٥٢

     حسناء المرسى احمد المرسى درويش  مستجد  ٢٥٣

     حال السيد شعيب السيد  مستجد  ٢٥٤

     حنان محمد حسن مؤمن  مستجد  ٢٥٥

     حنين محمد ابوشبانه حجازى  مستجد  ٢٥٦

     خالد عبد السالم محمد عبد التواب احمد  مستجد  ٢٥٧

     خالد كامل كامل محمد غنيم  مستجد  ٢٥٨

     خالد محمد عصام جالل عباس هيت  مستجد  ٢٥٩

     خلود السيد احمد السيد محمد  مستجد  ٢٦٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٧:٣٦ ٢٠١٩/١٢/١١بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     خلود حسنى محمد وفائى ابراهيم منصور  مستجد  ٢٦١

     خلود عماد عبد النبى سالمة  مستجد  ٢٦٢

     خلود ناجى السيد السيد العوضى  مستجد  ٢٦٣

     السيد ابراهيم البسرة خلود ناصر محمد  مستجد  ٢٦٤

     داليا عادل عبد الغنى البلجيهي  مستجد  ٢٦٥

     داليا عبد اهلل عبد الهادى وهب اهلل  مستجد  ٢٦٦

     دعاء احمد معوض الدرينى حسن  مستجد  ٢٦٧

     دعاء بهاء السيد بكر الفرماوى  مستجد  ٢٦٨

     دعاء شعبان ابو النجا شعبان  مستجد  ٢٦٩

     دميانه السعيد مسعد السعيد  مستجد  ٢٧٠

     دنيا رضا محمود ابراهيم احمد  مستجد  ٢٧١

     دينا جمال الباز ابوطالب الباز  مستجد  ٢٧٢

     دينا سعيد رافت شاهين  مستجد  ٢٧٣

     دينا عبد الرحمن سرور سعد ابراهيم  مستجد  ٢٧٤

     محمد المسلوبدينا محمد بكرى   مستجد  ٢٧٥

     رانيا محمود محمد عفيفى العدوى  مستجد  ٢٧٦

     رحاب السيد مصطفى العوضى مصطفى  مستجد  ٢٧٧

     رحمه رجب محمد صادق ابراهيم  مستجد  ٢٧٨

     رضوى محمد فتحى عبد الحميد البطاط  مستجد  ٢٧٩

     رغده محمد عطيه شعبان  مستجد  ٢٨٠

 



 
 التربيةكلية 

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ٠٧:٣٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     رنا رجب حسين نصر  مستجد  ٢٨١

     رنا عادل انور جاد الجبالى  مستجد  ٢٨٢

     رنا محمد عصام محمد السيد السيد  مستجد  ٢٨٣

     رنا هانى ابو الفتوح عوضين السيد  مستجد  ٢٨٤

     روان راتب بدير ابراهيم عجيله  مستجد  ٢٨٥

     روان عوض عبد البارى خليفه عوض  مستجد  ٢٨٦

     روضه جمال عبده الحسينى عبده  مستجد  ٢٨٧

     روضه رضا محمد محمد ابو المعاطى  مستجد  ٢٨٨

     ريم ايهاب احمد عبد المطلب علي  مستجد  ٢٨٩

     السالم عبد السالم نصر البازريم عبد   مستجد  ٢٩٠

     ريمون اشرف عزيز امين  مستجد  ٢٩١

     ريهام عادل على السعيد سالمه  مستجد  ٢٩٢

     ريهام عبد الحميد مصباح عبد الحميد جانب  مستجد  ٢٩٣

     زياد خيرى محمد محمد المكاوي  مستجد  ٢٩٤

     حسين القطزياد زكى عبد المعبود زكى   مستجد  ٢٩٥

     زياد على محمد عزب عمر  مستجد  ٢٩٦

     زياد محمد ابراهيم احمد ابراهيم الحديدي  مستجد  ٢٩٧

     زينات فتوح حلمى فتوح عبد الرازق  مستجد  ٢٩٨

     ساره احمد على مختار على عامر  مستجد  ٢٩٩

     ساره احمد عوض السيد المتولى  مستجد  ٣٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٨ ) 

 ص ٠٧:٣٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ساره السيد محمد محمد محمد جبر  مستجد  ٣٠١

     ساره حسام الدين على محمد رجب  مستجد  ٣٠٢

     ساره سامى احمد العوضى البيومي  مستجد  ٣٠٣

     ساره عوض محمد علي  مستجد  ٣٠٤

     ساره عيد عاصى عيد  مستجد  ٣٠٥

     ساره محسن مصباح مسعد الموجى  مستجد  ٣٠٦

     ساره محمود محمد محمود شتا  مستجد  ٣٠٧

     ساميه احمد محمد ابراهيم حسنين  مستجد  ٣٠٨

     سحر محمود محمد محمد عوضين  مستجد  ٣٠٩

     سلمى ابراهيم عبد القادر محمد  مستجد  ٣١٠

     سلمى احمد محمد عبد الرحيم  مستجد  ٣١١

     سلمى رمضان مخيمر خليل عبد الفتاح  مستجد  ٣١٢

     سلمى عبد اللطيف عبد اللطيف الموافى حجر  مستجد  ٣١٣

     سلمى محسب محروس السيد احمد  مستجد  ٣١٤

     سلمى مدحت احمد احمد حسين  مستجد  ٣١٥

     هيثم حسن الشربينى سرحانسما   مستجد  ٣١٦

     سماء السيد عبد المنعم فرج محمود  مستجد  ٣١٧

     سماء جمال سعد اهلل حسين  مستجد  ٣١٨

     سمر طارق منير محمد يوسف  مستجد  ٣١٩

     سميحه على معاذ على زياده  مستجد  ٣٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 المقررات على الطالبكشف توزيع 
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٩ ) 

 ص ٠٧:٣٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     سميه السيد محمد السيد مصطفى االمام  مستجد  ٣٢١

     سميه صالح ابراهيم صالح  مستجد  ٣٢٢

     سهام محمد ابوصالح محمد محرم  مستجد  ٣٢٣

     سهام مدحت محمد عبد الوهاب عبيه  مستجد  ٣٢٤

     سهيله السيد عوض االتربى  مستجد  ٣٢٥

     شروق محمد عبد الحكيم حجازى عطوه  مستجد  ٣٢٦

     شريف عبد الحى ابراهيم شريف  مستجد  ٣٢٧

     شكرى ناصر شكرى مراسى زهرة  مستجد  ٣٢٨

     شمس مصطفى البيومى البيومى  مستجد  ٣٢٩

     شيرين حسن محمد حسن العراقي  مستجد  ٣٣٠

     المحمودى عبد السالمشيرين عماد الدين   مستجد  ٣٣١

     شيماء خالد محمد شرويده حمدان  مستجد  ٣٣٢

     شيماء رضا احمد الغرباوى شحاته  مستجد  ٣٣٣

     صابرين محمد عبد الحميد الجمل  مستجد  ٣٣٤

     صابرين مصباح فاضل العدوى عز  مستجد  ٣٣٥

     صفوه احمد عبد المنعم عبد الحميد  مستجد  ٣٣٦

     ضحى السيد محمد محمد التوابتى  مستجد  ٣٣٧

     ضحى محمد محسوب محمد البيومي  مستجد  ٣٣٨

     طارق حاتم محمد رفعت محمد  مستجد  ٣٣٩

     عائشه ابراهيم عطيه ابراهيم ابو عبده  مستجد  ٣٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 الطالبكشف توزيع المقررات على 
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٠ ) 

 ص ٠٧:٣٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني اولمقرارات فصل  االسم حالة القيد رقم الجلوس

     عبد الحميد على عبد الحميد الشربينى ندا  مستجد  ٣٤١

     عبد الرحمن فتحى عبد الرحمن ابو العنين  مستجد  ٣٤٢

     عبد اهلل احمد محمد عبده عبده  مستجد  ٣٤٣

     عبد اهلل رضا عبد اهلل فرج عبد اهلل  مستجد  ٣٤٤

     العزيز جابر سالمه المتولىعبله عبد   مستجد  ٣٤٥

     عبير احمد عبد الحافظ عبده ابو الغيط  مستجد  ٣٤٦

     عبير مسعد سعد محمد البدرى  مستجد  ٣٤٧

     عصام السيد محمد السيد البنا  مستجد  ٣٤٨

     عفاف مجدى محمد احمد فياض  مستجد  ٣٤٩

     عفاف مصطفى على مصطفى نافع  مستجد  ٣٥٠

     عال وحيد حسن عبد القادر  مستجد  ٣٥١

     عمر هانى عبد ربه احمد الكومى  مستجد  ٣٥٢

     عمرو ماجد احمد احمد ابو العمران  مستجد  ٣٥٣

     عواطف محمد عباس رجب محمد  مستجد  ٣٥٤

     فاتن ياسر محمود محمد السيد  مستجد  ٣٥٥

     عبد الستار عبد السالمفاطمه احمد عبد اهلل   مستجد  ٣٥٦

     فاطمه اشرف ابراهيم السيد على خطاب  مستجد  ٣٥٧

     فاطمه الزهراء اشرف احمد محمد عبد اهلل  مستجد  ٣٥٨

     فاطمه الزهراء السيد حلمى محمد خليفه  مستجد  ٣٥٩

     فاطمه الزهراء رضا محمد على ابوربع  مستجد  ٣٦٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١١ ) 

 ص ٠٧:٣٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     فاطمه حسين منصور عباس  مستجد  ٣٦١

     فاطمه عالء عبد القادر محمد على  مستجد  ٣٦٢

     فاطمه كمال رزق رزق عوض  مستجد  ٣٦٣

     فاطمه محمد عبد الفتاح حسين عبد الفتاح  مستجد  ٣٦٤

     قمر اشرف احمد جمعه سيد احمد  مستجد  ٣٦٥

     ماجد محمود احمد امين يوسف  مستجد  ٣٦٦

     مجدى سمير رجب ابراهيم عطيه  مستجد  ٣٦٧

     محمد ابراهيم عبد المجيد احمد سعفان  مستجد  ٣٦٨

     محمد رؤوف عبد الصمد موسى شعبان  مستجد  ٣٦٩

     المتولى دياب عمرمحمد عصام   مستجد  ٣٧٠

     محمد مجدى السيد معوض محمد  مستجد  ٣٧١

     محمد محسن رفعت على عبد العال  مستجد  ٣٧٢

     محمد محمود عبد القادر عبد القادر النجار  مستجد  ٣٧٣

     محمد وحيد محمود حسنى محمد العش  مستجد  ٣٧٤

     المتولىمحمود السعيد محمود محمد   مستجد  ٣٧٥

     محمود عوض محمد عوض منيع  مستجد  ٣٧٦

     محمود مصباح صادق ابراهيم خفاجى  مستجد  ٣٧٧

     مروه جابر محمد محمود المغربى  مستجد  ٣٧٨

     مروه رضا رمضان حسن  مستجد  ٣٧٩

     مروه عبد الجواد اسماعيل السيد  مستجد  ٣٨٠

 



 
 كلية التربية

 التعليم واالمتحاناتشئون 

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٢ ) 

 ص ٠٧:٣٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مريم ابراهيم محمود محمد الجندى  مستجد  ٣٨١

     مريم احمد اسماعيل محمد انور  مستجد  ٣٨٢

     مريم احمد حسن احمد سالمه  مستجد  ٣٨٣

     مريم الحسين عبد الصبور الصاوى على  مستجد  ٣٨٤

     مريم حسن على حسن حسن  مستجد  ٣٨٥

     مريم حمدى فتحى عيد السيد الغندور  مستجد  ٣٨٦

     مريم حمدى محمود عبد اهلل شرف  مستجد  ٣٨٧

     مريم عبد المجيد السيد عاشور بسيونى  مستجد  ٣٨٨

     مريم عزت السيد محمد باز  مستجد  ٣٨٩

     سيد احمدمريم على السيد على   مستجد  ٣٩٠

     مريم محمد احمد محمد الهاللى  مستجد  ٣٩١

     مريم محمود احمد محمد بدر  مستجد  ٣٩٢

     مريم محمود على طه حبيب  مستجد  ٣٩٣

     مريم ناجى محمد عبد الرازق موسي  مستجد  ٣٩٤

     مصطفى محمد مصطفى احمد الغمرى  مستجد  ٣٩٥

     البدرى على جمعهمنار على   مستجد  ٣٩٦

     منار محمد مصطفى رزق  مستجد  ٣٩٧

     منار نبيل مختار مصطفى  مستجد  ٣٩٨

     منه اهلل اسامه السيد حشيش  مستجد  ٣٩٩

     منه اهلل الغريب محمد الغريب  مستجد  ٤٠٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٣ ) 

 ص ٠٧:٣٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     منه اهلل مسعد مسعد مسعد السقعان  مستجد  ٤٠١

     منه عماد محمد على العدوى  مستجد  ٤٠٢

     منى السيد عبد الوهاب السيد العراقى  مستجد  ٤٠٣

     منى حامد عبد السالم احمد السيد يوسف  مستجد  ٤٠٤

     منى محمد عبده عبد اهلل خليفه  مستجد  ٤٠٥

     مهرائيل امجد حليم عطيه جرجس  مستجد  ٤٠٦

     مونيكا ابراهيم انيس ابراهيم ميخائيل  مستجد  ٤٠٧

     مى محمد السيد ابراهيم البحيرى  مستجد  ٤٠٨

     مى محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح  مستجد  ٤٠٩

     مى محمد عبد المعطى طه ابراهيم  مستجد  ٤١٠

     مى ناجى عبد القادر السعيد  مستجد  ٤١١

     مياده طارق ابو العز عابدين  مستجد  ٤١٢

     ميار محمود محمد صبرى احمد  مستجد  ٤١٣

     ميران السيد بدير محمد ابو الخير  مستجد  ٤١٤

     ميرنا جمال على فوده سبع  مستجد  ٤١٥

     ميرنا عادل االمام االمام  مستجد  ٤١٦

     نائله محمد السيد عبد الفتاح غطاس  مستجد  ٤١٧

     نادر نبيل اسكندر ميخائيل بانوب  مستجد  ٤١٨

     نادين محمد السيد عبد ربه محمد  مستجد  ٤١٩

     ناصر محمد على المهدى حجازى  مستجد  ٤٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 الطالبكشف توزيع المقررات على 
 اللغة اإلنجليزية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٤ ) 

 ص ٠٧:٣٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني اولمقرارات فصل  االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ندا احمد شوقى محمد رمضان  مستجد  ٤٢١

     ندا عبد الرحمن حسن السعيد محمد  مستجد  ٤٢٢

     ندى عبد الغفار عبد الباقى محمد  مستجد  ٤٢٣

     ندى عبد الفتاح عبده عطيه خطاب  مستجد  ٤٢٤

     ندى محمد ابراهيم عبد الحميد  مستجد  ٤٢٥

     ندى محمد عز الدين ابراهيم حماد  مستجد  ٤٢٦

     ندى محمود حسن جاد  مستجد  ٤٢٧

     نسرين السيد محمد ابراهيم  مستجد  ٤٢٨

     نغم رضا السيد عبد الباقى احمد  مستجد  ٤٢٩

     نهله هانىء فتحى الششتاوى زهران  مستجد  ٤٣٠

     فراجنور صالح الدين عبد الحق عطا   مستجد  ٤٣١

     نورا الشربينى احمد محمد عبد العزيز  مستجد  ٤٣٢

     نورا انور متولى جمعه  مستجد  ٤٣٣

     نورا جمال طه يسن العشماوى  مستجد  ٤٣٤

     نورا سامح عبد اهلل حسين حجازى  مستجد  ٤٣٥

     نورا وحيد اسماعيل اسماعيل موافي  مستجد  ٤٣٦

     اسالم انور احمد ياسين حماد نوران  مستجد  ٤٣٧

     نوران حاتم السيد عبد الرازق محمد نعمه اهلل  مستجد  ٤٣٨

     نوران محمد فاروق موسى  مستجد  ٤٣٩

     نورهان اشرف محمد عبد المنعم فودة  مستجد  ٤٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٥ ) 

 ص ٠٧:٣٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     نورهان رضا عبد المنعم محمد عبد المنعم  مستجد  ٤٤١

     نورهان عماد محمد فرج  مستجد  ٤٤٢

     نورهان عيد عبد القادر حسين سليم  مستجد  ٤٤٣

     نورهان فكرى محمد هالل سالمه  مستجد  ٤٤٤

     نورهان وليد عبد العال المرسى احمد  مستجد  ٤٤٥

     نيره رزق ابراهيم رزق رمضان  مستجد  ٤٤٦

     هاجر حجو نياظ سليم  مستجد  ٤٤٧

     هاجر رضا رمضان موسى موسى عمران  مستجد  ٤٤٨

     هاجر زكى محمد فوده غزى  مستجد  ٤٤٩

     هاجر محمود عبد الباقى المتولى الجوهرى  مستجد  ٤٥٠

     مصطفىهبه احمد محمد احمد   مستجد  ٤٥١

     هبه جمعه مصطفى الدسوقى  مستجد  ٤٥٢

     هبه هانى فاروق يحى حسانين  مستجد  ٤٥٣

     هدى احمد اسماعيل محمد العرابى  مستجد  ٤٥٤

     هدى احمد محمد معاطى الحسينى ابراهيم  مستجد  ٤٥٥

     هدى محمد محمود ابراهيم قميحه  مستجد  ٤٥٦

     ياسر رسمى متولى محمد شادىهدى   مستجد  ٤٥٧

     هدير حمدى محمد عبد العظيم جمعة  مستجد  ٤٥٨

     هدير محمد عبد الجواد محمد حسن  مستجد  ٤٥٩

     هديل محمد ابراهيم محمد ابراهيم  مستجد  ٤٦٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٦ ) 

 ص ٠٧:٣٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 ثانيمقرارت فصل  مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     هشام محمد احمد ابراهيم البسيونى  مستجد  ٤٦١

     هناء ابراهيم عبد العزيز الشربينى  مستجد  ٤٦٢

     هناء محمد رجب ابوخواجة  مستجد  ٤٦٣

     هند على حسن على صالح  مستجد  ٤٦٤

     هويدا جابر السيد احمد حتاتة  مستجد  ٤٦٥

     احمد ابراهيم هيا حسام المغازى  مستجد  ٤٦٦

     وائل عطيه الشحات عطيه  مستجد  ٤٦٧

     وفاء رضا فهيم عطوه  مستجد  ٤٦٨

     والء ابراهيم حامد احمد  مستجد  ٤٦٩

     والء شعبان ابو الفتوح عبده محمد  مستجد  ٤٧٠

     يارا اسماعيل احمد احمد يوسف  مستجد  ٤٧١

     محمد سيد احمديارا جمال احمد   مستجد  ٤٧٢

     يارا شكرى عبد البارى ابراهيم  مستجد  ٤٧٣

     ياره صابر يونس عبد الحميد  مستجد  ٤٧٤

     ياسمين ابراهيم بكر عبد المطلب  مستجد  ٤٧٥

     يسرا عمادالدين حمزه السيد  مستجد  ٤٧٦

     يسرا محمد الشبراوى عبد العال شعيب  مستجد  ٤٧٧

     يمنى حماده محمود محمد السيد  مستجد  ٤٧٨

     يوسف ايهاب فنارى زكى ميخائيل  مستجد  ٤٧٩

     يوسف باسيلى صبحى باسيلى  مستجد  ٤٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٧ ) 

 ص ٠٧:٣٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     البهنسىسمر محمد الدسوقى السيد   مستجد  ٤٨١

     احمد عبد المنعم عباس محمد جاد  مستجد  ٤٨٢

     ريهام على على احمد الدهراوى  مستجد  ٤٨٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٣٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 احمد السيد محمد على  باق  ٥٠١

لغة عربية وخط  -ومهنة التعليم المعلم  

تاريخ مصر  -الدين والحياة  -عربى 

ترجمة إلى  -المعاصر وجغرافيتها 

مدخل  -مدخل إلى الدراما  -( ١العربية)

 إلى القصة

المهارات الحركيه  -التربية وقضايا العصر  

مدخل  -( ١محادثة ) -المهارات الموسيقيه  -

 -( ١كتابة) -( ١قواعد) -إلى الشعر 

 أساسيات الرياضيات

 احمد عبد الناصر السعيد عيد محمد شرف الدين  باق  ٥٠٢

لغة عربية وخط  -المعلم ومهنة التعليم  

تاريخ مصر  -الدين والحياة  -عربى 

 -( ١صوتيات) -المعاصر وجغرافيتها 

مدخل  -مدخل إلى الدراما  -( ١إستماع)

 إلى القصة

 -نمو علم نفس ال -التربية وقضايا العصر  

 -المهارات الموسيقيه  -المهارات الحركيه 

 -مدخل إلى النقد  -( ١قراءة) -( ١محادثة )

 -( ١كتابة) -( ١قواعد) -مدخل إلى الشعر 

 حسبان -أساسيات الرياضيات 

 احمد محمد سعد سعداهلل  باق  ٥٠٣

لغة عربية وخط  -المعلم ومهنة التعليم  

تاريخ مصر  -الدين والحياة  -عربى 

ترجمة إلى  -المعاصر وجغرافيتها 

مدخل إلى  -( ١صوتيات) -( ١العربية)

 مدخل إلى القصة -الدراما 

 -مدخل إلى النقد  -( ١قراءة) -( ١محادثة ) 

أساسيات  -( ١كتابة) -مدخل إلى الشعر 

 حسبان -الرياضيات 

 احمد ممتاز محمد شوقى محمد خفاجى  باق  ٥٠٤

عربية وخط  لغة -المعلم ومهنة التعليم  

تاريخ مصر  -الدين والحياة  -عربى 

ترجمة إلى  -المعاصر وجغرافيتها 

مدخل إلى  -( ١إستماع) -( ١العربية)

 الدراما

المهارات الحركيه  -التربية وقضايا العصر  

مدخل إلى  -مدخل إلى النقد  -( ١محادثة ) -

أساسيات  -( ١كتابة) -( ١قواعد) -الشعر 

 الرياضيات

 احمد موسى وهبه موسى  باق  ٥٠٥

لغة عربية وخط  -المعلم ومهنة التعليم  

تاريخ مصر  -الدين والحياة  -عربى 

ترجمة إلى  -المعاصر وجغرافيتها 

مدخل  -مدخل إلى الدراما  -( ١العربية)

 إلى القصة

المهارات الحركيه  -التربية وقضايا العصر  

 -( ١محادثة ) -المهارات الموسيقيه  -

مدخل إلى  -مدخل إلى النقد  - (١قراءة)

أساسيات  -( ١كتابة) -( ١قواعد) -الشعر 

 حسبان -الرياضيات 

 اسماء محمود عبد المنعم محمد عبد الحافظ  باق  ٥٠٦
 -تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها  

 مدخل إلى القصة -( ١ترجمة إلى العربية)

 -مدخل إلى النقد  -المهارات الموسيقيه  

 أساسيات الرياضيات -الشعر مدخل إلى 

 لغة عربية وخط عربى  السيد حسين السيد عبد الغني  باق  ٥٠٧
 -( ١قواعد) -مدخل إلى الشعر  -( ١قراءة) 

 حسبان -أساسيات الرياضيات 

 اميره محمد محمد الشافعى خليفه  باق  ٥٠٨

 -الدين والحياة  -لغة عربية وخط عربى  

 -وجغرافيتها تاريخ مصر المعاصر 

 -( ١صوتيات) -( ١ترجمة إلى العربية)

 حقوق االنسان -مدخل إلى القصة 

 -مدخل إلى النقد  -التربية وقضايا العصر  

أساسيات  -( ١قواعد) -مدخل إلى الشعر 

 حسبان -الرياضيات 

 ايمان محمود احمد عبد اهلل الشيخ  باق  ٥٠٩

 -الدين والحياة  -المعلم ومهنة التعليم  

 -تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها 

 مدخل إلى القصة -( ١ترجمة إلى العربية)

 -المهارات الحركيه  -علم نفس النمو  

مدخل إلى  -مدخل إلى النقد  -( ١محادثة )

 حسبان -( ١كتابة) -( ١قواعد) -الشعر 

 ايمان مفرح على رمضان  باق  ٥١٠

لغة عربية وخط  -المعلم ومهنة التعليم  

تاريخ مصر  -الدين والحياة  -عربى 

ترجمة إلى  -المعاصر وجغرافيتها 

 مدخل إلى القصة -( ١العربية)

 -مدخل إلى الشعر  -التربية وقضايا العصر  

 حسبان -أساسيات الرياضيات 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٣٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 محمد احمد محمد متولىايه   باق  ٥١١

تاريخ مصر  -المعلم ومهنة التعليم  

ترجمة إلى  -المعاصر وجغرافيتها 

مدخل إلى  -( ١إستماع) -( ١العربية)

 مدخل إلى القصة -الدراما 

 -علم نفس النمو  -التربية وقضايا العصر  

مدخل إلى  -( ١قراءة) -المهارات الموسيقيه 

أساسيات  -( ١)قواعد -مدخل إلى الشعر  -النقد 

 حسبان -الرياضيات 

 بسمه جاد على جاد محمد  باق  ٥١٢

تاريخ مصر  -الدين والحياة  

ترجمة إلى  -المعاصر وجغرافيتها 

مدخل  -( ١صوتيات) -( ١العربية)

 مدخل إلى القصة -إلى الدراما 

 -علم نفس النمو  -التربية وقضايا العصر  

 -قيه المهارات الموسي -المهارات الحركيه 

 -مدخل إلى النقد  -( ١قراءة) -( ١محادثة )

 -( ١كتابة) -( ١قواعد) -مدخل إلى الشعر 

 حسبان -أساسيات الرياضيات 

 بسمه محمد فتحى عبد الفتاح  باق  ٥١٣

الدين والحياة  -المعلم ومهنة التعليم  

 -تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها  -

مدخل إلى  -( ١ترجمة إلى العربية)

 القصة

 -المهارات الموسيقيه  -التربية وقضايا العصر  

 -أساسيات الرياضيات  -مدخل إلى الشعر 

 حسبان

 الدين والحياة  حمدى السيد محمود السيد يوسف  باق  ٥١٤
 -أساسيات الرياضيات  -مدخل إلى الشعر  

 حسبان

 خالد عماد محمود عبده الباجورى  باق  ٥١٥

تاريخ مصر  -المعلم ومهنة التعليم  

 -( ١إستماع) -المعاصر وجغرافيتها 

 مدخل إلى القصة

 -المهارات الموسيقيه  -المهارات الحركيه  

 -مدخل إلى الشعر  -( ١قراءة) -( ١محادثة )

 أساسيات الرياضيات -( ١كتابة) -( ١قواعد)

 دعاء جمال المتولى محمد  باق  ٥١٦

لغة عربية  -المعلم ومهنة التعليم  

تاريخ مصر المعاصر  -عربى وخط 

 مدخل إلى القصة -وجغرافيتها 

 -مدخل إلى الشعر  -التربية وقضايا العصر  

 أساسيات الرياضيات -( ١قواعد)

 رحاب هانى حسنى محمد حافظ  باق  ٥١٧

تاريخ  -لغة عربية وخط عربى  

ترجمة  -مصر المعاصر وجغرافيتها 

 -( ١صوتيات) -( ١إلى العربية)

 مدخل إلى القصة - (١إستماع)

 -المهارات الحركيه  -التربية وقضايا العصر  

 أساسيات الرياضيات -مدخل إلى الشعر 

 ساره محمود مصطفى محمود ضيف  باق  ٥١٨

الدين والحياة  -المعلم ومهنة التعليم  

 -تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها  -

( ١إستماع) -( ١ترجمة إلى العربية)

 مدخل إلى القصة -

أساسيات  -( ١قواعد) -مدخل إلى النقد  

 الرياضيات

 كيرلس امجد ميالد نسيم  باق  ٥١٩

لغة عربية  -المعلم ومهنة التعليم  

تاريخ مصر المعاصر  -وخط عربى 

( ١ترجمة إلى العربية) -وجغرافيتها 

 مدخل إلى القصة -( ١إستماع) -

مدخل إلى  -مدخل إلى النقد  -علم نفس النمو  

 حسبان -أساسيات الرياضيات  -الشعر 

 محمد ابراهيم محمد فكرى ابراهيم  باق  ٥٢٠

الدين  -لغة عربية وخط عربى  

تاريخ مصر المعاصر  -والحياة 

( ١ترجمة إلى العربية) -وجغرافيتها 

مدخل إلى  -مدخل إلى الدراما  -

 القصة

 -المهارات الموسيقيه  -التربية وقضايا العصر  

 -( ١كتابة) -إلى الشعر  مدخل -( ١محادثة )

 حسبان -أساسيات الرياضيات 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٣٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 محمد صالح الدين محمد جالل  باق  ٥٢١

لغة عربية  -المعلم ومهنة التعليم  

تاريخ  -الدين والحياة  -وخط عربى 

ترجمة  -وجغرافيتها مصر المعاصر 

 -( ١صوتيات) -( ١إلى العربية)

مدخل  -مدخل إلى الدراما  -( ١إستماع)

 إلى القصة

علم نفس  -التربية وقضايا العصر  

 -المهارات الحركيه  -النمو 

 -( ١محادثة ) -المهارات الموسيقيه 

 -( ١قواعد) -مدخل إلى الشعر 

 -أساسيات الرياضيات  -( ١كتابة)

 حسبان

 محمد عبد الحليم احمد عيد احمد يوسف  باق  ٥٢٢
مدخل إلى  -( ١ترجمة إلى العربية) 

 مدخل إلى القصة -الدراما 

 -( ١محادثة ) -المهارات الحركيه  

 -مدخل إلى الشعر  -( ١قراءة)

أساسيات  -( ١كتابة) -( ١قواعد)

 حسبان -الرياضيات 

 محمود مسعود محمود محمود سالم  باق  ٥٢٣

لغة عربية  -ومهنة التعليم  المعلم 

تاريخ  -الدين والحياة  -وخط عربى 

ترجمة  -مصر المعاصر وجغرافيتها 

 -( ١صوتيات) -( ١إلى العربية)

مدخل  -مدخل إلى الدراما  -( ١إستماع)

 حقوق االنسان -إلى القصة 

علم نفس  -التربية وقضايا العصر  

 -المهارات الحركيه  -النمو 

 -( ١محادثة ) -يه المهارات الموسيق

مدخل  -مدخل إلى النقد  -( ١قراءة)

 -( ١كتابة) -( ١قواعد) -إلى الشعر 

 حسبان -أساسيات الرياضيات 

 مريم نصر مصطفى شحاته المكاوي  باق  ٥٢٤

لغة عربية  -المعلم ومهنة التعليم  

تاريخ  -الدين والحياة  -وخط عربى 

ترجمة  -مصر المعاصر وجغرافيتها 

مدخل  -( ١إستماع) -( ١العربية)إلى 

 إلى القصة

المهارات  -علم نفس النمو  

أساسيات  -( ١قراءة) -الموسيقيه 

 الرياضيات

 ندى خالد احمد عبد الفتاح  باق  ٥٢٥
( ١ترجمة إلى العربية) -الدين والحياة  

 مدخل إلى القصة -

المهارات  -التربية وقضايا العصر  

مدخل إلى  -( ١محادثة ) -الموسيقيه 

 -( ١كتابة) -( ١قواعد) -النقد 

 حسبان -أساسيات الرياضيات 

 نرمين زيدان محمد المرسى المرسى  باق  ٥٢٦

 -الدين والحياة  -المعلم ومهنة التعليم  

 -تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها 

 (١ترجمة إلى العربية)

المهارات  -التربية وقضايا العصر  

 - مدخل إلى الشعر -الحركيه 

 -أساسيات الرياضيات  -( ١كتابة)

 حسبان

 نورا محمود محمد السعيد مصطفى العمريطى  باق  ٥٢٧

لغة عربية  -المعلم ومهنة التعليم  

تاريخ  -الدين والحياة  -وخط عربى 

ترجمة  -مصر المعاصر وجغرافيتها 

 مدخل إلى القصة -( ١إلى العربية)

المهارات  -التربية وقضايا العصر  

 -( ١قراءة) -( ١محادثة ) -الحركيه 

 -( ١كتابة) -مدخل إلى الشعر 

 أساسيات الرياضيات

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٣٨ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس م

     ابتسام محمد الشحات عطا حسن  مستجد  ٥٣١ ١

     النبوى حسن جمعةاحمد رجب   مستجد  ٥٣٢ ٢

     احمد عبد الرحيم دياب واصل  مستجد  ٥٣٣ ٣

     احمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح يوسف  مستجد  ٥٣٤ ٤

     احمد عنتر عبد الفتاح محمد ابو العنين  مستجد  ٥٣٥ ٥

     احمد محمد فاضل سالم محمد سالم  مستجد  ٥٣٦ ٦

     الشهابى احمد ياسر طه طه  مستجد  ٥٣٧ ٧

     اروى الهادى رجب يوسف يوسف  مستجد  ٥٣٨ ٨

     اسراء احمد عبد الحميد عبد الفتاح السيد  مستجد  ٥٣٩ ٩

     اسراء السعيد جمعه ابراهيم حسين  مستجد  ٥٤٠ ١٠

     اسراء سامح حسن يوسف  مستجد  ٥٤١ ١١

     اسراء فتوح شحاته سيداحمد  مستجد  ٥٤٢ ١٢

     اسراء مرزوق احمد مجاهد احمد  مستجد  ٥٤٣ ١٣

     اسالم محمد على حسن  مستجد  ٥٤٤ ١٤

     اسماء اشرف عبد المحسن احمد  مستجد  ٥٤٥ ١٥

     اسماء ايهاب انتصار محمد محمد  مستجد  ٥٤٦ ١٦

     اسماء بهجت نور الدين محمد سليمان  مستجد  ٥٤٧ ١٧

     ثروت المغربى محمد دويداراالء   مستجد  ٥٤٨ ١٨

     االء حماده محمد رشوان  مستجد  ٥٤٩ ١٩

     االء عزت ابراهيم النبوى  مستجد  ٥٥٠ ٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٣٨ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس م

     محمد الديدامونىاالء محمد جالل   مستجد  ٥٥١ ٢١

     امانى السعيد السعيد المتولى ابو العمايم  مستجد  ٥٥٢ ٢٢

     امل فؤاد احمد على والى  مستجد  ٥٥٣ ٢٣

     امنيه ايمن احمد احمد الحالج  مستجد  ٥٥٤ ٢٤

     امنيه محمد احمد الحسينى السلكاوى  مستجد  ٥٥٥ ٢٥

     محمد العراقى اميره جالل محمود  مستجد  ٥٥٦ ٢٦

     اميره حسن الهندى على عبد اهلل  مستجد  ٥٥٧ ٢٧

     اميره محمد عبد الجواد ابراهيم  مستجد  ٥٥٨ ٢٨

     امينه السيد محمد عبد العليم الموجي  مستجد  ٥٥٩ ٢٩

     ايات خطاب بيبرس صيام  مستجد  ٥٦٠ ٣٠

     عبد اللطيفايمان سعد احمد صيام محمد   مستجد  ٥٦١ ٣١

     ايمان محمد عبده محمد مصطفي  مستجد  ٥٦٢ ٣٢

     ايه بكر السيد بكر احمد  مستجد  ٥٦٣ ٣٣

     ايه ياسر السيد شهاب الدين  مستجد  ٥٦٤ ٣٤

     ايهاب السعيد على مسيل  مستجد  ٥٦٥ ٣٥

     ايهاب شكرى صالح صالح رمضان  مستجد  ٥٦٦ ٣٦

     ثناء ايهاب عرفات ابراهيم  مستجد  ٥٦٧ ٣٧

     حسناء مختار عبد اللطيف السيد جبر  مستجد  ٥٦٨ ٣٨

     خالد السيد السعيد احمد الشهابى  مستجد  ٥٦٩ ٣٩

     خالد محمد عبد العزيز عوض الدسوقى  مستجد  ٥٧٠ ٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 الطالبكشف توزيع المقررات على 
 الدراسات اإلجتماعية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٣٨ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني فصل اولمقرارات  االسم حالة القيد رقم الجلوس م

     خالده صالح مطلق فجرى القريافى  مستجد  ٥٧١ ٤١

     داليا ابراهيم احمد الباز الشهاوى  مستجد  ٥٧٢ ٤٢

     داليا رأفت مصطفى سيد احمد قايد  مستجد  ٥٧٣ ٤٣

     دعاء ابراهيم محمد ابراهيم البسيوني  مستجد  ٥٧٤ ٤٤

     السعودى ابراهيم اسماعيل عبد المجيددعاء   مستجد  ٥٧٥ ٤٥

     دنيا حامد عبد القادر حامد جبريل  مستجد  ٥٧٦ ٤٦

     دنيا رمضان محمود محمد ابراهيم  مستجد  ٥٧٧ ٤٧

     دينا محمد ابراهيم عطيه  مستجد  ٥٧٨ ٤٨

     دينا محمد محمد خليل عابد  مستجد  ٥٧٩ ٤٩

     عماشه عبد الرازق مرسىرانيا جمال   مستجد  ٥٨٠ ٥٠

     رانيا على عبد الحميد السعيد  مستجد  ٥٨١ ٥١

     راويه نعمان مسعد ابراهيم  مستجد  ٥٨٢ ٥٢

     رحاب ابو الخير ابو الخير عبد اهلل احمد  مستجد  ٥٨٣ ٥٣

     رحمه مجدى محمد محمود محمد  مستجد  ٥٨٤ ٥٤

     حسنرمضان محمد سعد   مستجد  ٥٨٥ ٥٥

     رندا محمد احمد سيد احمد  مستجد  ٥٨٦ ٥٦

     روان محمد احمد احمد حسن الغمراوى  مستجد  ٥٨٧ ٥٧

     ريم اسامه عبد العزيز العدل على  مستجد  ٥٨٨ ٥٨

     ريم ايوب احمد سباعى احمد  مستجد  ٥٨٩ ٥٩

     ريم خالد صالح السعيد الشربينى  مستجد  ٥٩٠ ٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٣٨ ٢٠١٩/١٢/١١بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس م

     زهيره محمد عبد اهلل حسن شلبى  مستجد  ٥٩١ ٦١

     زينب ابراهيم احمد محمود حراز  مستجد  ٥٩٢ ٦٢

     ساره حسن السيد عبد العال  مستجد  ٥٩٣ ٦٣

     محمود عبد العاطى محمد جادساره   مستجد  ٥٩٤ ٦٤

     سعاد طلبه عبد المنعم طلبه محمد  مستجد  ٥٩٥ ٦٥

     سلمى محمد حامد عبد الحميد  مستجد  ٥٩٦ ٦٦

     سلوى احمد محسوب عبده  مستجد  ٥٩٧ ٦٧

     سماح على السيد مصطفى  مستجد  ٥٩٨ ٦٨

     سماح لطفى عبد الملك االباصيري  مستجد  ٥٩٩ ٦٩

     سهام احمد فؤاد عبد الجيد  مستجد  ٦٠٠ ٧٠

     شروق هانى عبد السالم اسماعيل عبد المجيد  مستجد  ٦٠١ ٧١

     شمس محمد صالح عبد الحليم كراوية  مستجد  ٦٠٢ ٧٢

     شيماء مصطفى السيد الحسانين شعبان  مستجد  ٦٠٣ ٧٣

     الدمرداش عبد الرحمن ابراهيم الدمرداش  مستجد  ٦٠٤ ٧٤

     عبد الرحمن مجدى الحسينى قهوه  مستجد  ٦٠٥ ٧٥

     عبد الرحمن محمد محمد العجمى على احمد  مستجد  ٦٠٦ ٧٦

     عبير سامى عبد ربه المتولى موسى  مستجد  ٦٠٧ ٧٧

     فاطمه الزهراء جمال ابراهيم عباس منصور  مستجد  ٦٠٨ ٧٨

     محمد السعيد الزينىفاطمه محمد   مستجد  ٦٠٩ ٧٩

     فاطمه محمد محمود حامد الشربينى  مستجد  ٦١٠ ٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٣٨ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس م

     كريم جمال السيد السيد المر  مستجد  ٦١١ ٨١

     عبد الحميد عبد النبىلمياء رضا   مستجد  ٦١٢ ٨٢

     ليلى طه عوض طه  مستجد  ٦١٣ ٨٣

     مادونا فؤاد عطيه باسيلى عطيه  مستجد  ٦١٤ ٨٤

     ماهيتاب محمد القعقاع شحاته عبد الخالق  مستجد  ٦١٥ ٨٥

     مجدى اسامه عبد المنعم محمد بشرى  مستجد  ٦١٦ ٨٦

     سيد احمدمحمد احمد عبد الحافظ   مستجد  ٦١٧ ٨٧

     محمد احمد عبد العزيز احمد  مستجد  ٦١٨ ٨٨

     محمد احمد محمد محمد  مستجد  ٦١٩ ٨٩

     محمد رشاد محمد على منصور  مستجد  ٦٢٠ ٩٠

     محمد رضا ابراهيم عبد النبى عدس  مستجد  ٦٢١ ٩١

     محمد عبد الرازق ابراهيم عبد الرازق  مستجد  ٦٢٢ ٩٢

     محمد عثمان عثمان الشناوى سالمه  مستجد  ٦٢٣ ٩٣

     محمد عثمان محمد على احمد عمر  مستجد  ٦٢٤ ٩٤

     محمد عيسى عبد الفتاح احمد حجاج  مستجد  ٦٢٥ ٩٥

     محمد محمد عبد الحميد عباده  مستجد  ٦٢٦ ٩٦

     محمد مصطفى نهم اهلل عرفات  مستجد  ٦٢٧ ٩٧

     محمود ابراهيم المتولى علي  مستجد  ٦٢٨ ٩٨

     محمود الشربينى يحى فرحات حسنين  مستجد  ٦٢٩ ٩٩

     محمود ثابت شكرى احمد الدرس  مستجد  ٦٣٠ ١٠٠

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٧:٣٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس م

     جادومحمود عباس عثمان   مستجد  ٦٣١ ١٠١

     مدلين مقبل عبد الجليل بولس  مستجد  ٦٣٢ ١٠٢

     مريم احمد البيومى عبد الهادى عطيه  مستجد  ٦٣٣ ١٠٣

     مريم احمد عبد الحميد احمد  مستجد  ٦٣٤ ١٠٤

     مريم حماده السعيد عبد المقصود حريب  مستجد  ٦٣٦ ١٠٥

     علىمنار ابراهيم محمد موسى   مستجد  ٦٣٧ ١٠٦

     منار محمد لطفى محمد  مستجد  ٦٣٨ ١٠٧

     منصور ادهم منصور احمد خاطر  مستجد  ٦٣٩ ١٠٨

     منه اهلل طارق محمد السعيد عبد العزيز  مستجد  ٦٤٠ ١٠٩

     مياده نصر الشحات احمد محمد  مستجد  ٦٤١ ١١٠

     ميار محمد حسنين محمد العفيفى  مستجد  ٦٤٢ ١١١

     ميرنا مجدى يونان عبد المالك  مستجد  ٦٤٣ ١١٢

     نادين السعيد عبده السعيد عامر  مستجد  ٦٤٤ ١١٣

     نبيل محمد محمد سيد احمد ابراهيم  مستجد  ٦٤٥ ١١٤

     ندا ايمن السيد السيد ابو شحاته  مستجد  ٦٤٦ ١١٥

     ندى احمد محمد محمد راشد  مستجد  ٦٤٧ ١١٦

     نسمه الرشيدى احمد هالل  مستجد  ٦٤٨ ١١٧

     نهى احمد حسنين احمد العربى  مستجد  ٦٤٩ ١١٨

     نورا احمد سعد عبد الملك  مستجد  ٦٥٠ ١١٩

     نورهان احمد فؤاد محمد ابراهيم العزب  مستجد  ٦٥١ ١٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 الطالبكشف توزيع المقررات على 
 الدراسات اإلجتماعية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ٠٧:٣٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني فصل اولمقرارات  االسم حالة القيد رقم الجلوس م

     نورهان صالح احمد اسماعيل  مستجد  ٦٥٢ ١٢١

     نورهان محمد اسماعيل ابوزيد  مستجد  ٦٥٣ ١٢٢

     نورهان محمد على احمد عبده  مستجد  ٦٥٤ ١٢٣

     هاجر جمال سمير احمد  مستجد  ٦٥٥ ١٢٤

     هاجر رزق حسين عبد الغفار  مستجد  ٦٥٦ ١٢٥

     هاجر محمد رفعت احمد السيد  مستجد  ٦٥٧ ١٢٦

     هاجر محمود السيد حسنى زكى محمد  مستجد  ٦٥٨ ١٢٧

     هاجر ناصر فاروق جمعه حسن  مستجد  ٦٥٩ ١٢٨

     هادى عرفات حسن عرفات المنيالوى  مستجد  ٦٦٠ ١٢٩

     هاله ايهاب عبد العظيم البيلى  مستجد  ٦٦١ ١٣٠

     هاله مصطفى فهمى عبد الرازق  مستجد  ٦٦٢ ١٣١

     هبه بهاء الدين محمد حامد الفداوى  مستجد  ٦٦٣ ١٣٢

     هدير عبد المجيد عبده عبد المجيد  مستجد  ٦٦٤ ١٣٣

     هناء ابراهيم عبد اللطيف حسن محمد خروبه  مستجد  ٦٦٥ ١٣٤

     هيا حماده حامد شعيب  مستجد  ٦٦٦ ١٣٥

     والء عيد شعبان السيد فرحات  مستجد  ٦٦٧ ١٣٦

     يارا الحسينى عبد العال محمد ابراهيم مطاوع  مستجد  ٦٦٨ ١٣٧

     يمنى محمود محمود طلبه الشاعر  مستجد  ٦٦٩ ١٣٨

     محمود عالء السيد محمود عبد المجيد  مستجد  ٦٧٠ ١٣٩

 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 توزيع المقررات على الطالبكشف 
 الدراسات اإلجتماعية-األدبي-التعليم األساسي )الحلقة األولى( -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٣٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم القيدحالة  رقم الجلوس م

 ابراهيم اسامه على على العريان  باق  ٦٨١ ١

لغة  -المعلم ومهنة التعليم  

فلسفة  -لغة إنجليزيه  -عربية 

معالم التاريخ  -الحضارة 

 جبر -المصرى القديم 

 -جغرافية الوطن العربى  -علم اإلجتماع  

هندسة  -تاريخ أوربا الحديث والمعاصر 

 تحليلية فى الفراغ

 احمد ابراهيم الشامى معوض السيد  باق  ٦٨٢ ٢
معالم  -فلسفة الحضارة  

 التاريخ المصرى القديم

 -علم اإلجتماع  -التربية وقضايا العصر  

تاريخ أوربا الحديث  -علم نفس النمو 

 -هندسة تحليلية فى الفراغ  -والمعاصر 

 حسبان

 مصطفى احمد مصطفى احمد ابراهيم  باق  ٦٨٣ ٣

لغة  -المعلم ومهنة التعليم  

فلسفة  -الدين والحياة  -عربية 

معالم التاريخ  -الحضارة 

أساسيات  -المصرى القديم 

 جبر -الرياضيات 

 -علم اإلجتماع  -التربية وقضايا العصر  

 -المهارات الحركيه  -علم نفس النمو 

جغرافية الوطن  -المهارات الموسيقيه 

 -تاريخ أوربا الحديث والمعاصر  -العربى 

 حسبان -هندسة تحليلية فى الفراغ 

 ايمان محمد عمر محمد البيومى  باق  ٦٨٤ ٤

الدين  -المعلم ومهنة التعليم  

 -فلسفة الحضارة  -والحياة 

 جبر

 -علم اإلجتماع  -التربية وقضايا العصر  

 -المهارات الحركيه  -علم نفس النمو 

جغرافية الوطن  -الموسيقيه المهارات 

 -تاريخ أوربا الحديث والمعاصر  -العربى 

 حسبان -هندسة تحليلية فى الفراغ 

 فلسفة الحضارة -لغة عربية   ايه عماد عبد اهلل محمد شعير  باق  ٦٨٥ ٥

 -علم اإلجتماع  -التربية وقضايا العصر  

تاريخ أوربا  -جغرافية الوطن العربى 

 حسبان -الحديث والمعاصر 

 الدين والحياة  داليا عادل محمد محمد الشرقاوى  باق  ٦٨٦ ٦

 -علم اإلجتماع  -التربية وقضايا العصر  

تاريخ أوربا الحديث  -المهارات الموسيقيه 

 -هندسة تحليلية فى الفراغ  -والمعاصر 

 حسبان

 زكى محمد زكى محمد الطنطاوى  باق  ٦٨٧ ٧

لغة  -المعلم ومهنة التعليم  

معالم  -الدين والحياة  -عربية 

 -التاريخ المصرى القديم 

 جبر -أساسيات الرياضيات 

 -علم اإلجتماع  -التربية وقضايا العصر  

تاريخ أوربا  -جغرافية الوطن العربى 

هندسة تحليلية فى  -الحديث والمعاصر 

 حسبان -الفراغ 

 زياد مجدى االبا صيرى فتحى سعد  باق  ٦٨٨ ٨
 -فلسفة الحضارة  -لغة عربية  

 معالم التاريخ المصرى القديم

 -علم اإلجتماع  -التربية وقضايا العصر  

 -المهارات الموسيقيه  -المهارات الحركيه 

تاريخ أوربا  -جغرافية الوطن العربى 

هندسة تحليلية فى  -الحديث والمعاصر 

 حسبان -الفراغ 

 عبد اهلل صالح عبد اهلل محمد  باق  ٦٨٩ ٩

لغة  -المعلم ومهنة التعليم  

معالم  -الدين والحياة  -عربية 

 جبر -التاريخ المصرى القديم 

 -علم اإلجتماع  -التربية وقضايا العصر  

جغرافية الوطن  -المهارات الموسيقيه 

 -تاريخ أوربا الحديث والمعاصر  -العربى 

 حسبان -هندسة تحليلية فى الفراغ 

 عبد الرزاق محمد علىعبير شعبان   باق  ٦٩٠ ١٠
أساسيات  -لغة عربية  

 جبر -الرياضيات 

هندسة  -تاريخ أوربا الحديث والمعاصر  

 حسبان -تحليلية فى الفراغ 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٣٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس م

 احمدفاطمه اشرف عبده سعد   باق  ٦٩١ ١١

الدين والحياة  -لغة عربية  

معالم  -فلسفة الحضارة  -

 -التاريخ المصرى القديم 

 أساسيات الرياضيات

علم  -التربية وقضايا العصر  

المهارات  -علم نفس النمو  -اإلجتماع 

 -المهارات الموسيقيه  -الحركيه 

تاريخ أوربا  -جغرافية الوطن العربى 

لية هندسة تحلي -الحديث والمعاصر 

 حسبان -فى الفراغ 

 محمد حسنى عبد الوهاب عبد النظير مهران  باق  ٦٩٢ ١٢

لغة  -المعلم ومهنة التعليم  

 -الدين والحياة  -عربية 

معالم  -فلسفة الحضارة 

 -التاريخ المصرى القديم 

 جبر -أساسيات الرياضيات 

علم  -التربية وقضايا العصر  

 -المهارات الموسيقيه  -اإلجتماع 

تاريخ أوربا  -جغرافية الوطن العربى 

هندسة تحليلية  -الحديث والمعاصر 

 حسبان -فى الفراغ 

 محمد حسين احمد حسين احمد  باق  ٦٩٣ ١٣

لغة  -المعلم ومهنة التعليم  

 -الدين والحياة  -عربية 

معالم  -فلسفة الحضارة 

 -التاريخ المصرى القديم 

 جبر -أساسيات الرياضيات 

علم  -وقضايا العصر التربية  

 -جغرافية الوطن العربى  -اإلجتماع 

 -تاريخ أوربا الحديث والمعاصر 

 حسبان -هندسة تحليلية فى الفراغ 

 مى يوسف طلبه طلبه محمد  باق  ٦٩٤ ١٤

 -المعلم ومهنة التعليم  

فلسفة  -الدين والحياة 

معالم التاريخ  -الحضارة 

 المصرى القديم

علم  -العصر التربية وقضايا  

تاريخ أوربا الحديث  -اإلجتماع 

 حسبان -والمعاصر 

 ندى ابراهيم السيد محمد رجب  باق  ٦٩٥ ١٥

الدين والحياة  -لغة عربية  

معالم  -فلسفة الحضارة  -

 -التاريخ المصرى القديم 

 جبر -أساسيات الرياضيات 

علم  -التربية وقضايا العصر  

 -العربى جغرافية الوطن  -اإلجتماع 

 حسبان -هندسة تحليلية فى الفراغ 

 هانى السيد محمد يوسف الحداد  باق  ٦٩٦ ١٦
الدين والحياة  -لغة عربية  

 فلسفة الحضارة -

علم  -التربية وقضايا العصر  

المهارات  -علم نفس النمو  -اإلجتماع 

 -المهارات الموسيقيه  -الحركيه 

تاريخ أوربا  -جغرافية الوطن العربى 

هندسة تحليلية  -الحديث والمعاصر 

 حسبان -فى الفراغ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٤٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     امنيه محمد منصور احمد سيد احمد  مستجد  ٣٩١

 احمد فتوح السيد احمد اسماعيل المتولى مرعى  باق  ٤٠١

جبر  -أساسيات الرياضيات  -التعليم المعلم ومهنة  

تاريخ مصر المعاصر  -لغة انجليزية  -لغة عربية  -

 مقدمه فى علوم الحاسب -وجغرافيتها 

علم  -أدب أطفال  

التربية  -نفس النمو 

 وقضايا العصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٤١ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 فصل ثاني مقرارت مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابراهيم سامح عبد الغنى ابراهيم  مستجد  ١

     اثار ايمن عبد اهلل الحكيم  مستجد  ٣

     احالم محمد عبد السالم السعيد عوض  مستجد  ٤

     احمد حماده محمود محمود عبد اللطيف  مستجد  ٥

     احمد رمضان ابراهيم الحسينى الشواف  مستجد  ٦

     احمد سعيد المتولى الباز عيد  مستجد  ٧

     احمد محمد كمال شقير  مستجد  ٨

     اسراء احمد مصطفى منصور  مستجد  ٩

     اسراء الوردانى ابو المجد الوردانى ابو المجد  مستجد  ١٠

     اسراء ايهاب احمد متولى  مستجد  ١١

     اسراء جمال فريد ابراهيم السقا  مستجد  ١٢

     اسراء رمضان محمد احمد جبر  مستجد  ١٣

     اسراء طارق محمد عبد المنعم حامد عبد المجيد  مستجد  ١٤

     اسراء عبد السالم اليمانى عبده جعفر  مستجد  ١٥

     اسراء عصام كامل الجميل  مستجد  ١٦

     اسراء فتحى هارون مرسى النجار  مستجد  ١٧

     اسماعيل عبد الصمداسراء محمد   مستجد  ١٨

     اسراء محمد السيد ابراهيم ابراهيم غبور  مستجد  ١٩

     اسراء محمد السيد ابو الفتوح  مستجد  ٢٠

     اسراء محمد سعد البشير عبد الحافظ  مستجد  ٢١

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٤١ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اسراء محمد عاطف الرملي  مستجد  ٢٢

     اسراء محمد عزت محمد صالح  مستجد  ٢٣

     اسراء محمد على محمد على  مستجد  ٢٤

     اسراء ناجح على عبد الفتاح العجمى  مستجد  ٢٥

     اسالم ابراهيم العيسوى العيسوى  مستجد  ٢٦

     اسالم السيد احمد على االمام  مستجد  ٢٧

     اسالم طارق احمد مغاورى ابراهيم  مستجد  ٢٨

     اسماء ابراهيم فوزى ابراهيم خفاجى  مستجد  ٢٩

     اسماء احمد عبد العليم على محمد الحديدى  مستجد  ٣٠

     اسماء احمد عبد اللطيف عبده ابو العنين  مستجد  ٣١

     اسماء اشرف صالح الغريب بيه  مستجد  ٣٢

     اسماء الجرايحى الجرايحى محمد رجب  مستجد  ٣٣

     اسماء السعيد على معاطى ابراهيم النبراوى  مستجد  ٣٤

     اسماء رضا احمد زهران سعد  مستجد  ٣٥

     اسماء رضا عبد الونيس احمد سالم  مستجد  ٣٦

     اسماء رمضان عبد السالم عبد السالم  مستجد  ٣٧

     عطا عطا عبد اهلل كراويهاسماء سامح   مستجد  ٣٨

     اسماء سعد كامل ابراهيم القشالن  مستجد  ٣٩

     اسماء سيد احمد محمود العشماوى عماره  مستجد  ٤٠

     اسماء طارق على نبيه محمد  مستجد  ٤١

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٤١ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اسماء عبد العزيز رزق ابوزيد  مستجد  ٤٢

     اسماء عبد العزيز عبد الفتاح عبد البصير  مستجد  ٤٣

     اسماء عبد الفتاح لطفى المتولى  مستجد  ٤٤

     اسماء عماد السيد عبد الهادى  مستجد  ٤٥

     اسماء ماجد مختار محمد عوض  مستجد  ٤٦

     مصطفىاسماء محمد بدران احمد   مستجد  ٤٧

     اسماء محمد محمد يوسف مصطفى  مستجد  ٤٨

     اسماء محمد محمود موسى البيومى  مستجد  ٤٩

     اسماء مصطفى عبدا لرؤف محمد شرشر  مستجد  ٥٠

     اسماء مقبل فتحى مقبل الحلوانى  مستجد  ٥١

     االء حموده بدير عبد العزيز موسى  مستجد  ٥٢

     االء رضا محمد الحفنى سطوحى  مستجد  ٥٣

     االء رمضان محمد حامد حشيش  مستجد  ٥٤

     االء محمد ابو النصر احمد اسماعيل  مستجد  ٥٥

     االء نصر حسن ابراهيم  مستجد  ٥٦

     االء وائل محمد بهرام شاهين  مستجد  ٥٧

     الزهراء اسامه احمد احمد مشالى  مستجد  ٥٨

     الهام محمد فايز البيلى نصار  مستجد  ٥٩

     امامه االمام العدوى ابو شلبانه  مستجد  ٦٠

     امانى ايمن حلمى ابو عرب  مستجد  ٦١

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٤١ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     امانى حمدى محمد سعد عنان  مستجد  ٦٢

     امانى رحيم على االمام الجنيدى  مستجد  ٦٣

     امل رمضان احمد محمد عبد العال  مستجد  ٦٤

     امل عبد العزيز عطيه ابراهيم سالم  مستجد  ٦٥

     امل وحيد محمد محمد اسماعيل بلبول  مستجد  ٦٦

     امنيه عبد الحميد عبد المجيد ابراهيم الدسوقى  مستجد  ٦٧

     اميره ابراهيم احمد يوسف الموافى  مستجد  ٦٨

     اميره ابراهيم توفيق محمد  مستجد  ٦٩

     اميره السيد احمد البيلى حسن طه  مستجد  ٧٠

     اميره ايمن جابر ابو النصر ابو العنين  مستجد  ٧١

     اميره جمال عبد اللطيف عبد العزيز  مستجد  ٧٢

     النبى محموداميره صالح عبد   مستجد  ٧٣

     اميره محمد عبد الحى حسن ابوزيد  مستجد  ٧٤

     اميره محمد عبد الكريم احمد السيد خيوة  مستجد  ٧٥

     انجى ابراهيم محمد ابراهيم  مستجد  ٧٦

     ايات احمد السيد البيومى  مستجد  ٧٧

     ايات محمد عبده بدر بيه  مستجد  ٧٨

     ابراهيم ابراهيم محمد الفداويايمان   مستجد  ٧٩

     ايمان احمد موسى ابو غربية  مستجد  ٨٠

     ايمان التميمى فرج ابراهيم الشرقاوى  مستجد  ٨١

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٤١ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايمان السيد محمد ربيع السيد ابولبدة  مستجد  ٨٢

     ايمان بهلول حمدى السعيد محمد  مستجد  ٨٣

     ايمان جمال الطاهر محمد عبد الخالق  مستجد  ٨٤

     ايمان رضا فتحى عبد الرازق  مستجد  ٨٥

     ايمان رمضان عبد الهادى عبد السميع سيد احمد  مستجد  ٨٦

     ايمان عبد السميع معوض على رمضان  مستجد  ٨٧

     ايمان فكرى على محمد محمود  مستجد  ٨٨

     ايمان فوزى احمد جاد ادريس  مستجد  ٨٩

     ايمان محمود اسماعيل مصطفى  مستجد  ٩٠

     ايمان محمود السيد البيومى  مستجد  ٩١

     ايمان محمود زيدان محمد حسين  مستجد  ٩٢

     ايمان مصباح السيد المتولى الباز  مستجد  ٩٣

     ايمان مصطفى سيداحمد على خلف  مستجد  ٩٤

     ايمن ياسر التابعى السيد شومان  مستجد  ٩٥

     ايناس فريد عبد الحميد متولى خضر  مستجد  ٩٦

     ايه احمد عبد المعبود ابراهيم صيام  مستجد  ٩٧

     ايه اسماعيل احمد احمد عبد اللطيف  مستجد  ٩٨

     الحسين محمد حسن الشحاتايه   مستجد  ٩٩

     ايه السعيد محمد رمضان علي  مستجد  ١٠٠

     ايه السيد حمدى كامل عمران  مستجد  ١٠١

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٦ ) 

 ص ٠٧:٤٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     رمضانايه السيد عبد المعطى عبد البارى   مستجد  ١٠٢

     ايه ثروت فكرى البيلى  مستجد  ١٠٣

     ايه سامح كمال محمد البسيونى عكاشه  مستجد  ١٠٤

     ايه سامى عبد العظيم عبد العزيز محمد القهوجى  مستجد  ١٠٥

     ايه شرف محمد عبد الخالق  مستجد  ١٠٦

     ايه مجدى محمود محمد السعداوى  مستجد  ١٠٧

     ايه محسن محمد عبد الحميد صلي  مستجد  ١٠٨

     ايه محمد ابراهيم محمود ابراهيم  مستجد  ١٠٩

     ايه محمد السعيد عبد الوهاب  مستجد  ١١٠

     ايه محمد السيد عبد الحليم المرسى  مستجد  ١١١

     ايه محمد السيد عيد  مستجد  ١١٢

     احمد ايه محمد طلعت عبد الرازق  مستجد  ١١٣

     ايه محمود احمد سليمان شحاته  مستجد  ١١٤

     ايهاب سمير احمد يوسف سيد احمد  مستجد  ١١٥

     بسنت حاتم مندور ابراهيم حسن  مستجد  ١١٦

     بسنت سالم منصور السيد  مستجد  ١١٧

     بسنت صبحى صبحى الددامونى  مستجد  ١١٨

     الماظثناء عطيه محمد   مستجد  ١١٩

     جيهان جمال السيد المرسى عبد الرازق  مستجد  ١٢٠

     حسين السيد محمد حسن حسين  مستجد  ١٢١

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٧ ) 

 ص ٠٧:٤٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     حنان عنتر سيد احمد عبده سيد احمد  مستجد  ١٢٢

     الحسينى الحسينى حنين احمد نافع  مستجد  ١٢٣

     حنين مدحت محمد ابو المجد عمر  مستجد  ١٢٤

     خالد على عبد المنعم على  مستجد  ١٢٥

     خلود خالد محمد احمد عمر  مستجد  ١٢٦

     خلود سامى على المتولي  مستجد  ١٢٧

     داليا ابو الوفا الدسوقى ابراهيم  مستجد  ١٢٨

     رأفت السيد السيد السيددعاء   مستجد  ١٢٩

     دعاء صالح الدين محمد عبد اللطيف  مستجد  ١٣٠

     دعاء محمود محمد محمد النحاس  مستجد  ١٣١

     دعاء ممدوح احمد عبد الجليل  مستجد  ١٣٢

     دميانه اميل حبيب كامل  مستجد  ١٣٣

     دميانه مجدى معوض عبد الباقي  مستجد  ١٣٤

     دنيا السيد محمد المتولى مصطفى  مستجد  ١٣٥

     دينا الجرايحى ابراهيم ابو العمايم  مستجد  ١٣٦

     دينا رجب مصطفى حجازى كسيره  مستجد  ١٣٧

     دينا رضا محمد سليمان داود  مستجد  ١٣٨

     دينا سالم محمد عبد الصمد  مستجد  ١٣٩

     جاداهللراجيه محمد سعد محمد   مستجد  ١٤٠

     رضوى رفعت عزت عبد المنعم على  مستجد  ١٤١

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٨ ) 

 ص ٠٧:٤٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     رنا العوضى سعيد عطيه  مستجد  ١٤٢

     رنا شريف عبد العزيز المرسى  مستجد  ١٤٣

     السنديونيرنا طارق صبرى محمد   مستجد  ١٤٤

     رنا محمد الخضرى الداودى الرفاعى  مستجد  ١٤٥

     روان اشرف عبد الحميد الحسينى زين الدين  مستجد  ١٤٦

     روان ايهاب حافظ حافظ محمد حبيبه  مستجد  ١٤٧

     روان سعد على سعد على العدل  مستجد  ١٤٨

     روان لطفى عوض محمد عبد الرحيم  مستجد  ١٤٩

     روان محمود شحاته محمد الصعيدى  مستجد  ١٥٠

     روجينا يوسف نصيف فلتس  مستجد  ١٥١

     روضه الدسوقى عثمان عبد الغنى البراشى  مستجد  ١٥٢

     روضه مصطفى فتحى العدل جعفر  مستجد  ١٥٣

     رويدا السعيد محمد السعيد شعبان  مستجد  ١٥٤

     الجواد عبد المقصود ابو غزالهريم عبد   مستجد  ١٥٥

     زينب ابراهيم عبد الرحمن عبد البارى ابو العز  مستجد  ١٥٦

     زينب حسنى كامل محمد  مستجد  ١٥٧

     زينب خالد محمد يوسف عطية  مستجد  ١٥٨

     زينب محمد ابو الفتوح محمد سيد احمد  مستجد  ١٥٩

     العزيز زينب يسرى سالم عبد  مستجد  ١٦٠

     سارا السيد عبد السميع عبد الحكيم محمد سعفان  مستجد  ١٦١

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٩ ) 

 ص ٠٧:٤٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ساره احمد اسعد حامد العدل  مستجد  ١٦٢

     ساره احمد السعيد احمد السيد  مستجد  ١٦٣

     احمد عوضين فرحاتساره   مستجد  ١٦٤

     ساره احمد محمود عبداللطيف احمد  مستجد  ١٦٥

     ساره اشرف فتحى عبد العزيز شاهين  مستجد  ١٦٦

     ساره محمد احمد محمد ابو المجد  مستجد  ١٦٧

     ساره محمد سعد على شعبان  مستجد  ١٦٨

     ساره ممدوح ابراهيم على حسن  مستجد  ١٦٩

     ساره ياسر الشحات عبد البارى القناوى  مستجد  ١٧٠

     سامى محمد حسنين محمد خليل  مستجد  ١٧١

     ساميه اسماعيل عبد المجيد محمد ابراهيم  مستجد  ١٧٢

     سحر عصام محمد السيد السيد  مستجد  ١٧٣

     سعاد عادل محمود عوض المتولى  مستجد  ١٧٤

     احمد البدرىسعد محمد   مستجد  ١٧٥

     سعد محمد عبد الغنى جمعه محمد  مستجد  ١٧٦

     سلمى السيد عبد البصير حسن سالمه  مستجد  ١٧٧

     سلمى محمد عبد الحليم ابراهيم على زيدان  مستجد  ١٧٨

     سلمى محمد محمود جميل عبد الوهاب  مستجد  ١٧٩

     الجبالىسماء السيد محمد ابراهيم   مستجد  ١٨٠

     سماء السيد محمد ربيع محمد  مستجد  ١٨١

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

( ١٠ ) 

 ص ٠٧:٤٦ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     سماء سادات الحسانين عبد الحافظ بهرام  مستجد  ١٨٢

     سماح السيد عبد المولى طلبه ابو العال  مستجد  ١٨٣

     سامح وهدان محمد عليسماح   مستجد  ١٨٤

     سماح نفعى مراد نفعى  مستجد  ١٨٥

     سمر حربى محمد عكاشه الدكروري  مستجد  ١٨٦

     سميره عبد الرحمن محمد ابراهيم فرج  مستجد  ١٨٨

     سميه كمال احمد حسانين يوسف  مستجد  ١٨٩

     سناء محمد التهامى احمد عبد الحميد التهامي  مستجد  ١٩٠

     سهيله السعيد محمد السعيد االمام  مستجد  ١٩١

     سهيله السيد محمد ابراهيم شعيشع  مستجد  ١٩٢

     سهيله حماده سعد على الشربينى  مستجد  ١٩٣

     سهيله وحيد شطا الشربينى الحديدى  مستجد  ١٩٤

     شروق ابراهيم بيومى على سمك  مستجد  ١٩٥

     شروق السعيد حسن حسن محمد قنديل  مستجد  ١٩٦

     شروق الهامى لبيب السيد حميد  مستجد  ١٩٧

     شروق رمضان محمود ابراهيم ابراهيم  مستجد  ١٩٨

     شروق محمد محمد ابراهيم عثمان  مستجد  ١٩٩

     شوقى اسماعيل اسماعيل محمد اسماعيل  مستجد  ٢٠٠

     موسى السيد السيدشيرين السيد   مستجد  ٢٠١

     شيماء اشرف ابو سليمان ابو سليمان عبد اهلل  مستجد  ٢٠٢

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 األول /الدور٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١١ ) 

 ص ٠٧:٤٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     شيماء السيد احمد محمد  مستجد  ٢٠٣

     شيماء على عيد السيد احمد حسن  مستجد  ٢٠٤

     شيماء محروس العزبى محمود درويش  مستجد  ٢٠٥

     شيماء محمد محمد خليل عبد الكريم  مستجد  ٢٠٦

     شيماء ياسر عطيه محمد ابو الرجال  مستجد  ٢٠٧

     ضحى حسنى مختار ابراهيم ابراهيم  مستجد  ٢٠٨

     طه محمد محمد مسعد سمره  مستجد  ٢٠٩

     البدوى محمد بدوىعبد الرحمن السيد   مستجد  ٢١٠

     عبير ماهر احمد محمد الجمل  مستجد  ٢١١

     عفاف عبد الكريم ابوزيد محمد ابوزيد  مستجد  ٢١٢

     عال عالم محمد يوسف جاداهلل  مستجد  ٢١٣

     على السيد على سالم محمد  مستجد  ٢١٤

     عمر عادل احمد كامل العوضي  مستجد  ٢١٥

     عمر على على محمد ابراهيم الزهرى  مستجد  ٢١٦

     عمرو اسماعيل زغلول اسماعيل  مستجد  ٢١٧

     فاطمه احمد عبد المولى عرفات  مستجد  ٢١٨

     فاطمه احمد محمد ابو مندور عبد الدايم  مستجد  ٢١٩

     فاطمه الزهراء جمال الشحات سعد مرجان  مستجد  ٢٢٠

     محمد ابو العزايم شعبان فاطمه محمد  مستجد  ٢٢١

     فاطمه مصطفى جمال حامد سيد احمد  مستجد  ٢٢٢

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

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

 (١٢ ) 

 ص ٠٧:٤٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     فريال متولى احمد متولى شهاب  مستجد  ٢٢٣

     فريده مصطفى السيد احمد محمد  مستجد  ٢٢٤

     لمياء ايمن محمود محمد الشناوي  مستجد  ٢٢٥

     ليلى على محمد مصطفى محمد حسن  مستجد  ٢٢٦

     ماجده احمد فاروق عبد الحاكم  مستجد  ٢٢٧

     محمد السعيد احمد احمد مطر  مستجد  ٢٢٨

     محمد جمال المتولى السيد موسى  مستجد  ٢٢٩

     الحسينى رخامحمد جمال عبد الوهاب   مستجد  ٢٣٠

     محمد حمدى محمد عبد الحميد المتولي  مستجد  ٢٣١

     محمد رامى محمد نبيه زعزوع  مستجد  ٢٣٢

     محمد رمضان ذاكى رمضان رمضان حماده  مستجد  ٢٣٣

     محمد عبد التواب عطيه عبد التواب الجمال  مستجد  ٢٣٤

     الرازق محمدمحمد عبد الرازق ياسين عبد   مستجد  ٢٣٥

     محمد عبد اهلل احمد حسن يوسف  مستجد  ٢٣٦

     محمد مجدى محمد سعد الدين  مستجد  ٢٣٧

     محمود عزالدين على احمد لطفى  مستجد  ٢٣٨

     محمود عالء فتحى احمد عصر  مستجد  ٢٣٩

     مرام رمضان السعيد محمد سليم  مستجد  ٢٤٠

     حامد المتولى حسن ابو العزمروه   مستجد  ٢٤١

     مروه عزت حلمى محمد  مستجد  ٢٤٢

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٣ ) 

 ص ٠٧:٤٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مروه محمد حسن عبد المجيد حسن  مستجد  ٢٤٣

     مروه محمد عبدالفتاح متولى عماشه  مستجد  ٢٤٤

     ابراهيم توفيق عمر عمرمريم   مستجد  ٢٤٥

     مريم احمد السعيد احمد والى  مستجد  ٢٤٦

     مريم خالد احمد عبد الوهاب الصده  مستجد  ٢٤٧

     مريم عبد الحفيظ عبده جمعه منصور  مستجد  ٢٤٨

     مريم محسن الرافعى محمود حنفي  مستجد  ٢٤٩

     مريم محمد محمد محمد عيسى  مستجد  ٢٥٠

     مريم محمد محمود محمد  مستجد  ٢٥١

     مسعد احمد فرج المرسى المرسى  مستجد  ٢٥٢

     منار ابراهيم السيد سعيد  مستجد  ٢٥٣

     منار احمد عيسى محمد نافع  مستجد  ٢٥٤

     منار السيد رجب احمد على  مستجد  ٢٥٥

     منار حجازى جاد حجازى حراز  مستجد  ٢٥٦

     منار شريف محمد منير حسن  مستجد  ٢٥٧

     منار عبده ابراهيم ابراهيم عبده  مستجد  ٢٥٨

     منار عماد حمدى ابراهيم عنان  مستجد  ٢٥٩

     منار محمد وهدان محمد على هويدي  مستجد  ٢٦٠

     منال محمود عبد العظيم احمد ابراهيم صقر  مستجد  ٢٦١

     ياسر السيد عبد الجوادمنه اهلل   مستجد  ٢٦٢

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٤ ) 

 ص ٠٧:٤٧ ٢٠١٩/١٢/١١شئون الطالب بتاريخ  نظام ابن الهيثم إلدارة

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     منه محمد الشحات محمد عبد الغنى  مستجد  ٢٦٣

     منى قناوى ابراهيم عبد الرازق قناوى  مستجد  ٢٦٤

     منى محمد عمر عبد الحميد شوشه  مستجد  ٢٦٥

     منى محمود على السيد سليم  مستجد  ٢٦٦

     مها عماد محمد احمد عكاشه  مستجد  ٢٦٧

     مها فهمى عيد عيد المصلحى  مستجد  ٢٦٨

     مى رزق السيد محمد ذكى يوسف  مستجد  ٢٦٩

     مى رضا السيد ابراهيم غبور  مستجد  ٢٧٠

     مى صابر محمد الوصيف عبد اهلل  مستجد  ٢٧١

     مى طاهر محمد ابو المجد عامر  مستجد  ٢٧٢

     مى ود محمد هالل  مستجد  ٢٧٣

     مياده وهبه عبد الغنى يوسف  مستجد  ٢٧٤

     ميار المتولى ابراهيم محمد حسين  مستجد  ٢٧٥

     ميرنا نصر عبد السميع عبده على  مستجد  ٢٧٦

     نادين شوقى عبده صبيحي  مستجد  ٢٧٧

     ناديه محمد عبد الحق الدسوقى عنان  مستجد  ٢٧٨

     ناديه محمد عبد الحكيم بسيونى  مستجد  ٢٧٩

     نجاه محمد محمد احمد سمره  مستجد  ٢٨٠

     نجالء مجاهد احمد الشربينى  مستجد  ٢٨١

     ندا ابراهيم عبد العزيز على محمد جاب اهلل  مستجد  ٢٨٢

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٥ ) 

 ص ٠٧:٤٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ندا السعيد احمد على يوسف  مستجد  ٢٨٣

     ندا ايمن رمضان جمعه عوض حسين  مستجد  ٢٨٤

     نداء رضا محمد احمد موسى خاطر  مستجد  ٢٨٥

     ندى احمد ساجد السيد سالم المسيرى  مستجد  ٢٨٦

     ندى اسالم صبرى الشافعى  مستجد  ٢٨٧

     ندى صبرى حسن ابراهيم سراج  مستجد  ٢٨٨

     ندى عبد الفتاح احمد صبح ابراهيم  مستجد  ٢٨٩

     ندى محمد ابراهيم عبد الهادى  مستجد  ٢٩٠

     ندى ناصر السيد محمود احمد  مستجد  ٢٩١

     ندى ياسر حسين عبد الرازق الحكش  مستجد  ٢٩٢

     نرمين حسين طه معروف  مستجد  ٢٩٣

     نسرين السيد محمد سالم الشرقاوى  مستجد  ٢٩٤

     نسمه حافظ ابراهيم محمد احمد  مستجد  ٢٩٥

     نسمه سمير فريد االمام الرفاعى  مستجد  ٢٩٦

     نسيبه احمد حسن محمد الحنفي  مستجد  ٢٩٧

     نها اسعد حلمى ابراهيم  مستجد  ٢٩٨

     نهى حاتم محمد محمود ابراهيم الحلوجي  مستجد  ٢٩٩

     نورا ابو زيد محمد المتولى  مستجد  ٣٠٠

     نورا احمد عبد الرحمن محمد  مستجد  ٣٠١

     نورا السعيد منير السعيد  مستجد  ٣٠٢

 
 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٦ ) 

 ص ٠٧:٤٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 ثانيمقرارت فصل  مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     نورا حسن محمد ابراهيم  مستجد  ٣٠٣

     نوران مسعد ابراهيم امان الحناوي  مستجد  ٣٠٤

     نورهان احمد خير احمد احمد المنياوى  مستجد  ٣٠٥

     نورهان احمد سيد عبد ربه  مستجد  ٣٠٦

     نورهان السيد حلمى على محمد  مستجد  ٣٠٧

     حمدى عبده صبحنورهان شوقى   مستجد  ٣٠٨

     نورهان طاهر محمود عبد المنعم ابراهيم  مستجد  ٣٠٩

     نورهان محمد ابراهيم احمد العدل  مستجد  ٣١٠

     نورهان محمد ابراهيم حسن  مستجد  ٣١١

     نورهان محمد عبد الحميد محمد الصانع  مستجد  ٣١٢

     نيره رجب السيد عبده عبده يوسف  مستجد  ٣١٣

     نيره طارق صالح محمد العراقى  مستجد  ٣١٤

     نيره يحى السعيد محمد على  مستجد  ٣١٥

     نيفين ميالد اندراوس فرج  مستجد  ٣١٦

     هاجر على لطفى محمد االلفى  مستجد  ٣١٧

     هاجر كمال السعيد السعيد علي  مستجد  ٣١٨

     هاجر هانى المحمدى عبده  مستجد  ٣١٩

     هادى عمر محمد محمد احمد سنه  مستجد  ٣٢٠

     هبه حسن محمد المحمدى سالم  مستجد  ٣٢١

     هبه صالح صالح المتبولى عامر  مستجد  ٣٢٢

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٧ ) 

 ص ٠٧:٤٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     هبه محمد مصطفى عبد الواحد  مستجد  ٣٢٣

     هدى ابراهيم الشربينى عبد اهلل خدم  مستجد  ٣٢٤

     هدى ادرى عوض الصاوى  مستجد  ٣٢٥

     هدى السيد رمضان محمود  مستجد  ٣٢٦

     هدى سامى عبد اهلل عبد المقصود محمد  مستجد  ٣٢٧

     هدى سمير محمد على على حسن  مستجد  ٣٢٨

     البدوى احمدهدى محمد صالح   مستجد  ٣٢٩

     هدير الدسوقى محمد على المتولى  مستجد  ٣٣٠

     هديل السيد عالء لبيب عبد الجليل  مستجد  ٣٣١

     هنادى عمر احمد توفيق عمر  مستجد  ٣٣٢

     هنادى هانى جاد عبد اللطيف عبد الوهاب  مستجد  ٣٣٣

     هند صالح شلبى شلبى القزاز  مستجد  ٣٣٤

     وئام محمد سميح عبد الستار هويدى  مستجد  ٣٣٥

     وسام حماد عبد الجواد جبر عتمان  مستجد  ٣٣٦

     وفاء احمد عبد المنعم عبد الجوادزهره  مستجد  ٣٣٧

     والء محمد السيد احمد عاصي  مستجد  ٣٣٨

     يارا السيد على السيد عمر رمضان  مستجد  ٣٣٩

     ابراهيم عبد اهلل ابراهيمياسمين   مستجد  ٣٤٠

     ياسمين امام بديع محمد ابوديب  مستجد  ٣٤١

     ياسمين عيد حامد محمد عبده بلله  مستجد  ٣٤٢

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١٨ ) 

 ص ٠٧:٤٧ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ياسمين كمال عبده السيد سعيد  مستجد  ٣٤٣

     ياسمين مجاهد محمد مجاهد محمد الصايغ  مستجد  ٣٤٤

     ياسمين محمد عطيه محمد ابو الرجال  مستجد  ٣٤٥

     ياسمين محمد على حسن االمير  مستجد  ٣٤٦

     ياسمين محمد عوض عطيه  مستجد  ٣٤٧

     ياسمين محمود عبد الرؤف حسين عبد العال  مستجد  ٣٤٨

     ياسمين ناصر محمد ابو الغيط خاطر  مستجد  ٣٤٩

     ياسمين هيثم السيد على السعيد  مستجد  ٣٥٠

     يمنى ايمن حامد احمد القشالن  مستجد  ٣٥١

     يمنى امجد مجاهد حسانين وهبه  مستجد  ٣٥٢

     مى رضا ابو راشد محمد البدوى  مستجد  ٣٥٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 كلية التربية

 التعليم واالمتحاناتشئون 

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٤٨ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد الجلوسرقم 

 احمد عبداهلل محمد الشتيوى  باق  ٣٧١

 -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

لغة عربية وخط  -جبر  -أساسيات الرياضيات 

 الدين والحياة -

التربية  -هندسة تحليلية فى المستوى  

بصريات  -أدب أطفال  -وقضايا العصر 

كيمياء  -حسبان  -حرارة  -هندسية 

 بيولوجيا عامة -( ١عامة )

 امينه محمد حامد احمد حسنى  باق  ٣٧٢

جبر  -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

لغة  -الدين والحياة  -لغة عربية وخط  -

 تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها -انجليزية 

التربية  -هندسة تحليلية فى المستوى  

أدب  -علم نفس النمو  -وقضايا العصر 

 بيولوجيا عامة -حسبان  -أطفال 

 ايمان اسالم رشاد محمد حسن  باق  ٣٧٣

جبر  -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

تاريخ  -الدين والحياة  -لغة عربية وخط  -

 مصر المعاصر وجغرافيتها

كيمياء عامة  -حسبان  -أدب أطفال  

 بيولوجيا عامة -( ١)

 حازم ابراهيم حسن احمد  باق  ٣٧٤

 -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

 -لغة عربية وخط  -جبر  -( ١علوم بيئية )

تاريخ مصر المعاصر  -الدين والحياة 

 وجغرافيتها

التربية  -هندسة تحليلية فى المستوى  

أدب  -علم نفس النمو  -وقضايا العصر 

 -حرارة  -هندسية  بصريات -أطفال 

بيولوجيا  -( ١كيمياء عامة ) -حسبان 

 عامة

 سلمى عبد القادر السيد ابوالعزعثمان  باق  ٣٧٥

 -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

 -لغة عربية وخط  -جبر  -( ١علوم بيئية )

تاريخ مصر  -لغة انجليزية  -الدين والحياة 

 المعاصر وجغرافيتها

التربية  -تحليلية فى المستوى هندسة  

أدب  -علم نفس النمو  -وقضايا العصر 

 -حرارة  -بصريات هندسية  -أطفال 

بيولوجيا  -( ١كيمياء عامة ) -حسبان 

 عامة

 عبد اهلل معوض احمد السيد الخميسى  باق  ٣٧٦
جبر  -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

 لغة انجليزية -الدين والحياة  -

أدب  -هندسة تحليلية فى المستوى  

 بيولوجيا عامة -أطفال 

 عبير محمد البدوى احمد عبدالعال  باق  ٣٧٧

 -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

جبر  -أساسيات الرياضيات  -( ١علوم بيئية )

لغة  -الدين والحياة  -لغة عربية وخط  -

 -تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها  -انجليزية 

 حقوق االنسان

التربية  -هندسة تحليلية فى المستوى  

أدب  -علم نفس النمو  -وقضايا العصر 

 -حرارة  -بصريات هندسية  -أطفال 

بيولوجيا  -( ١كيمياء عامة ) -حسبان 

 عامة

 عفاف مصطفى محمد المهدى عبد العزيز عماشه  باق  ٣٧٨

 -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

 -لغة عربية وخط  -جبر  -( ١بيئية )علوم 

تاريخ مصر المعاصر  -الدين والحياة 

 وجغرافيتها

 -بصريات هندسية  -أدب أطفال  

 حرارة

 فاطمه عماد السعيد ابراهيم  باق  ٣٧٩

 -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

جبر  -أساسيات الرياضيات  -( ١علوم بيئية )

لغة  -والحياة الدين  -لغة عربية وخط  -

 -تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها  -انجليزية 

 حقوق االنسان

التربية  -هندسة تحليلية فى المستوى  

أدب  -علم نفس النمو  -وقضايا العصر 

 -حرارة  -بصريات هندسية  -أطفال 

بيولوجيا  -( ١كيمياء عامة ) -حسبان 

 عامة

 فتحى اسامه سعد عبد الواحد  باق  ٣٨٠

لغة عربية وخط  -جبر  -ومهنة التعليم  المعلم 

تاريخ مصر المعاصر  -لغة انجليزية  -

 وجغرافيتها

التربية  -هندسة تحليلية فى المستوى  

 -حرارة  -أدب أطفال  -وقضايا العصر 

بيولوجيا  -( ١كيمياء عامة ) -حسبان 

 عامة

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٤٨ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 مياده السيد طلعت اليمانى احمد  باق  ٣٨١

 -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

لغة عربية  -جبر  -أساسيات الرياضيات 

تاريخ مصر المعاصر  -الدين والحياة  -وخط 

 وجغرافيتها

علم  -هندسة تحليلية فى المستوى  

 أدب أطفال -نفس النمو 

 ابراهيم اسماعيل ابراهيم خلف اهللناديه   باق  ٣٨٢

 -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

 -أساسيات الرياضيات  -( ١علوم بيئية )

لغة  -الدين والحياة  -لغة عربية وخط  -جبر 

تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها  -انجليزية 

 حقوق االنسان -

 -هندسة تحليلية فى المستوى  

علم نفس  -التربية وقضايا العصر 

بصريات  -أدب أطفال  -النمو 

كيمياء  -حسبان  -حرارة  -هندسية 

 بيولوجيا عامة -( ١عامة )

 نور حسن حسن الرجائى حسن  باق  ٣٨٣

 -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

 -أساسيات الرياضيات  -( ١علوم بيئية )

لغة  -الدين والحياة  -لغة عربية وخط  -جبر 

تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها  - انجليزية

 حقوق االنسان -

 -هندسة تحليلية فى المستوى  

علم نفس  -التربية وقضايا العصر 

بصريات  -أدب أطفال  -النمو 

كيمياء  -حسبان  -حرارة  -هندسية 

 بيولوجيا عامة -( ١عامة )

 يارا شوقى محمد على ابوسبع  باق  ٣٨٤

 -التعليم  المعلم ومهنة -جيولوجيا عامة  

لغة عربية  -جبر  -أساسيات الرياضيات 

تاريخ  -لغة انجليزية  -الدين والحياة  -وخط 

 مصر المعاصر وجغرافيتها

 -هندسة تحليلية فى المستوى  

علم نفس  -التربية وقضايا العصر 

بصريات  -أدب أطفال  -النمو 

 -حسبان  -حرارة  -هندسية 

 بيولوجيا عامة

 عالء حامد ابوالمجدياسمين   باق  ٣٨٥

 -المعلم ومهنة التعليم  -جيولوجيا عامة  

تاريخ مصر المعاصر  -لغة عربية وخط 

 وجغرافيتها

 -هندسة تحليلية فى المستوى  

علم نفس  -التربية وقضايا العصر 

بصريات  -أدب أطفال  -النمو 

كيمياء  -حسبان  -حرارة  -هندسية 

 بيولوجيا عامة -( ١عامة )

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٤٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اسراء اسعد جابر المواوى  مستجد  ٨١١

     اسراء السيد محمد ابو المكارم  مستجد  ٨١٢

     اسماء سلطان فتحى الملكى محمد  مستجد  ٨١٣

     االء احمد ابراهيم عبد الرازق  مستجد  ٨١٤

     االبراهيمى محمد ابراهيم على يوسف  مستجد  ٨١٥

     امل عادل رجب ابراهيم محمد  مستجد  ٨١٦

     امينه اسماعيل عربانو البسيونى  مستجد  ٨١٧

     ايمان احمد حسن المتولى  مستجد  ٨١٨

     ايمان رضا محمود ابراهيم على  مستجد  ٨١٩

     عيسىايمان سامح محمد محمد محمود   مستجد  ٨٢٠

     ايه اشرف فتحى ابو مندور الديب  مستجد  ٨٢١

     ايه السيد شلبى عبد المجيد  مستجد  ٨٢٢

     ايه امير فؤاد محمد محفوض  مستجد  ٨٢٣

     ايه جمال محمد العنانى هاشم  مستجد  ٨٢٤

     ايه عبده عبد اهلل عبده الخطيب  مستجد  ٨٢٥

     محمد محمد اسماعيل نصرايه هشام   مستجد  ٨٢٦

     جهاد وجيه زكريا محمد  مستجد  ٨٢٧

     دعاء محمد الخضر رزق زاحم  مستجد  ٨٢٨

     دنيا فتوح عبد المولى فتوح عبد اهلل  مستجد  ٨٢٩

     دينا عالء محمد ابو سيف  مستجد  ٨٣٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٤٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 ثانيمقرارت فصل  مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     دينا منير المتولى محمد  مستجد  ٨٣١

     رحمه جمال محمد مرسى حسن الزينى  مستجد  ٨٣٢

     رويدا احمد السيد احمد على  مستجد  ٨٣٣

     زينب رضا صالح احمد السيد  مستجد  ٨٣٤

     ساره ابراهيم سعد الدين ابو العنين على  مستجد  ٨٣٥

     السيد ابراهيم شحاتهساره سعد   مستجد  ٨٣٦

     ساره عمر كمال على عمر  مستجد  ٨٣٧

     ساميه سعد محجوب حسن  مستجد  ٨٣٨

     ساميه محمود على الششتاوى السيد  مستجد  ٨٣٩

     سلمى جمال محمود رضوان العدل  مستجد  ٨٤٠

     سلمى عبد الحليم وهبه عبد الحميد ديوان  مستجد  ٨٤١

     سميحه وليد هالل المنسى مصطفى  مستجد  ٨٤٢

     سناء ابو خليل محمد محمد موسى  مستجد  ٨٤٣

     سهيله احمد عبده العدوى  مستجد  ٨٤٤

     شيماء السيد السعيد يوسف  مستجد  ٨٤٥

     ضياء الدين فهمى السيد محمد فايد  مستجد  ٨٤٦

     ابراهيمعبد الرحمن مسعد طه يسن   مستجد  ٨٤٧

     فاطمه ابراهيم مصطفى عبد الحليم على  مستجد  ٨٤٨

     فاطمه هشام السيد احمد على جمعه  مستجد  ٨٤٩

     محمد طارق ابراهيم محمد سالم  مستجد  ٨٥٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٤٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     محمود احمد محمد محمد مزروع  مستجد  ٨٥١

     مرام عماد الدين احمد محمد عشوش  مستجد  ٨٥٢

     مريم ايمن محمد هالل الديب  مستجد  ٨٥٣

     منه اهلل جمال الدين مصطفى محمد مصطفي  مستجد  ٨٥٤

     منه اهلل مجدى احمد فؤاد عبد الواحد  مستجد  ٨٥٥

     الخالقميرنا عالء الدين ابراهيم عبد الباسط عبد   مستجد  ٨٥٦

     نجاه ناصر محمد على السيد  مستجد  ٨٥٧

     ندا سامح محمد عبد المقصود علي  مستجد  ٨٥٨

     ندى احمد حسن حسن على  مستجد  ٨٥٩

     ندى عالء زكريا المتولى العسيلى  مستجد  ٨٦٠

     نورا محمد السيد سعد السيد  مستجد  ٨٦١

     جمعه حسين خليفهنورهان محمد   مستجد  ٨٦٢

     نيره خلف حسنى حسن هروجى  مستجد  ٨٦٣

     نيره محمد صالح عبد الفتاح محمد  مستجد  ٨٦٤

     هاجر حمدى محمدين محمد الشويخ  مستجد  ٨٦٥

     هاجر عمرو الغريب المتولى  مستجد  ٨٦٦

     هانم عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المرسي  مستجد  ٨٦٧

     هبه احمد السيد محمد حسن  مستجد  ٨٦٨

     يارا رضا محمد المنسى  مستجد  ٨٦٩

     ياسمين كمال السيد محمد الشرقاوى  مستجد  ٨٧٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٤٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 مستجد  ٨٧١
يسرا الشحات عبد الهادى عطوه عبد  

 الدايم
    

     يسرا عبد العظيم على ابراهيم  مستجد  ٨٧٢

     يمنى قنديل احمد قنديل توفيق  مستجد  ٨٧٣

 اسراء محمد ابراهيم احمد حسن  باق  ٨٩١

 -مقرر اختيارى  -اللغة العربية  

 -سيكلوجية اللعب  -م.التربية الخاصة 

خطوط عربية و  -م.اإلعاقة البصرية 

 -م.العلوم التربية و النفسية  -إمالء 

االضطرابات  -حقوق االنسان 

 السلوكية

نحو  -علم نفس نمو  -اضطراب التوحد  

ت.رياضية  -و دراسات إسالمية 

 -ت.ذ.االحتياجات الخاصة  -للمعوقين 

مهنة  -اللغة اإلنجليزية  -مفهوم تربوى 

 م.اإلعاقة السمعية -التعليم 

 امل عوض محسن ناصر خليف العميرى  باق  ٨٩٢

 -م.التربية الخاصة  -اللغة العربية  

م.اإلعاقة البصرية  -سيكلوجية اللعب 

م.العلوم  -خطوط عربية و إمالء  -

 -حقوق االنسان  -التربية و النفسية 

 االضطرابات السلوكية

نحو  -علم نفس نمو  -اضطراب التوحد  

ت.رياضية  -و دراسات إسالمية 

 -ت.ذ.االحتياجات الخاصة  -للمعوقين 

مهنة  -للغة اإلنجليزية ا -مفهوم تربوى 

 م.اإلعاقة السمعية -التعليم 

 انوار محمد احمد عبده العريان  باق  ٨٩٣

 -مقرر اختيارى  -اللغة العربية  

 -سيكلوجية اللعب  -م.التربية الخاصة 

خطوط عربية و  -م.اإلعاقة البصرية 

 -م.العلوم التربية و النفسية  -إمالء 

 االضطرابات السلوكية

نحو و دراسات  -التوحد  اضطراب 

 -ت.رياضية للمعوقين  -إسالمية 

مفهوم  -ت.ذ.االحتياجات الخاصة 

م.اإلعاقة  -اللغة اإلنجليزية  -تربوى 

 السمعية

 زينب رضا السعيد موسى غنام  باق  ٨٩٤

 -مقرر اختيارى  -اللغة العربية  

 -سيكلوجية اللعب  -م.التربية الخاصة 

ط عربية و خطو -م.اإلعاقة البصرية 

 -م.العلوم التربية و النفسية  -إمالء 

االضطرابات  -حقوق االنسان 

 السلوكية

نحو  -علم نفس نمو  -اضطراب التوحد  

ت.رياضية  -و دراسات إسالمية 

 -ت.ذ.االحتياجات الخاصة  -للمعوقين 

مهنة  -اللغة اإلنجليزية  -مفهوم تربوى 

 م.اإلعاقة السمعية -التعليم 

 ساره احمد عبد المعطى عبد المعطى  باق  ٨٩٥

 -سيكلوجية اللعب  -اللغة العربية  

م.العلوم  -خطوط عربية و إمالء 

االضطرابات  -التربية و النفسية 

 السلوكية

نحو و دراسات  -علم نفس نمو  

 -ت.رياضية للمعوقين  -إسالمية 

 ت.ذ.االحتياجات الخاصة

 سلمى اشرف خيرى احمد حسين  باق  ٨٩٦

 -مقرر اختيارى  -اللغة العربية  

 -سيكلوجية اللعب  -م.التربية الخاصة 

م.العلوم التربية  -م.اإلعاقة البصرية 

 االضطرابات السلوكية -و النفسية 

نحو و دراسات  -اضطراب التوحد  

 -ت.رياضية للمعوقين  -إسالمية 

مفهوم  -ت.ذ.االحتياجات الخاصة 

نة التعليم مه -اللغة اإلنجليزية  -تربوى 

 م.اإلعاقة السمعية -

 عالء على فاروق محمود الجنايني  باق  ٨٩٧

 -م.التربية الخاصة  -اللغة العربية  

م.اإلعاقة البصرية  -سيكلوجية اللعب 

م.العلوم  -خطوط عربية و إمالء  -

االضطرابات  -التربية و النفسية 

 السلوكية

نحو و دراسات  -علم نفس نمو  

 وم تربوىمفه -إسالمية 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٤٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     احمد سامى حسين القناوى  مستجد  ٧٠١

     اسراء احمد ابراهيم محمد عبد المنعم  مستجد  ٧٠٢

     اسراء خالد عبد العزيز عبد العزيز  مستجد  ٧٠٣

     الصياداسراء عصام فتحى كامل محمد حسن   مستجد  ٧٠٤

     اسالم كامل عبد الخالق رزق  مستجد  ٧٠٥

     االء عادل محمود محمد الخميسى  مستجد  ٧٠٦

     الحسين محمد حسن السيد حسن  مستجد  ٧٠٧

     اميره احمد شكرى عبد اللطيف عبد المجيد  مستجد  ٧٠٨

     امينه محمد احمد عبد الكريم  مستجد  ٧٠٩

     ايمان احمد محمد احمد غطاس  مستجد  ٧١٠

     ايمان عادل احمد عبد المقصود  مستجد  ٧١١

     ايمان محمود بهجت المهدى  مستجد  ٧١٢

     ايمان نبوى نبيل موافى  مستجد  ٧١٣

     ايه احمد البدوى عبد القادر  مستجد  ٧١٤

     ايه المحمدى حموده عبد المطلب الدسوقى  مستجد  ٧١٥

     ايه رزق الغريب عبد الرحمن  مستجد  ٧١٦

     ايه رضا عبد الحميد حسن محمد  مستجد  ٧١٧

     ايه مصطفى جعفر محمد القزاز  مستجد  ٧١٨

     حمدى محمود محمد مصطفى الباز  مستجد  ٧١٩

     خالد رمضان رمضان عبد العال  مستجد  ٧٢٠

 



 
 كلية التربية

 واالمتحاناتشئون التعليم 

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٤٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     دنيا اسامه محمود عبد العزيز  مستجد  ٧٢١

     دنيا خيرى حسن حسن سيد احمد  مستجد  ٧٢٢

     دولت ابراهيم محمد عبد الغنى الحناوى  مستجد  ٧٢٣

     رؤى عالء محمد ربيع  مستجد  ٧٢٤

     رانا ابراهيم محمد جاد خليفه  مستجد  ٧٢٥

     رحمه رضا محمود محمود عبد العزيز  مستجد  ٧٢٦

     رحمه محمد احمد العراقى سالمة  مستجد  ٧٢٧

     ردينه خالد عادل ابراهيم عبد العزيز  مستجد  ٧٢٨

     روان عمر فتحى السيد مرعى  مستجد  ٧٢٩

     روفيده احمد عبد العزيز يوسف عامر  مستجد  ٧٣٠

     سمير محمود العالوى ابو بكرريم   مستجد  ٧٣١

     زينب فوزى لطفى السعيد  مستجد  ٧٣٢

     ساره هانى عطيه حبيب جرجس  مستجد  ٧٣٣

     سلمى سامح حسن السيد حسن  مستجد  ٧٣٤

     سماح عالء محمود عبد المطلب ابو الوفا  مستجد  ٧٣٥

     سماح محمود العراقى صالح مطاوع  مستجد  ٧٣٦

     سمير احمد سمير محمد الجيار  مستجد  ٧٣٧

     سميه رضا ابراهيم احمد سالم  مستجد  ٧٣٨

     شرين احمد عبد الباسط ابراهيم وهدان  مستجد  ٧٣٩

     صبرى اشرف فكرى محمد حسين  مستجد  ٧٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٤٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     عال محمد مغاورى احمد محمد  مستجد  ٧٤١

     عماد عمرو احمد على عبد الفضيل  مستجد  ٧٤٢

     عمار محمد عوض اهلل العوضى جاد اهلل  مستجد  ٧٤٣

     فاطمه الزهراء مدحت ابراهيم الشحات خليل  مستجد  ٧٤٤

     فرح حسن محمد حسن شروده  مستجد  ٧٤٥

     السيد سعيد احمدلميس محمود محمد   مستجد  ٧٤٦

     ليديا جورج عادل ميخائيل  مستجد  ٧٤٧

     محمد عصام محمد محروس  مستجد  ٧٤٨

     محمود ايمن محمود السعيد  مستجد  ٧٤٩

     مروه محمد احمد مصطفى  مستجد  ٧٥٠

     مريم سامح الغريب فرج حامد  مستجد  ٧٥١

     متوليمريم مجدى عوض محمد   مستجد  ٧٥٢

     مريم محمد حسن محمد حسنين  مستجد  ٧٥٣

     مريم محمد عباس عبد الحميد  مستجد  ٧٥٤

     منار احمد الحسينى السعيد غازى  مستجد  ٧٥٥

     منار محمود احمد مصطفي  مستجد  ٧٥٦

     منه اهلل ايمن عبد الودود احمد  مستجد  ٧٥٧

     العزبمنى حمدى مصباح   مستجد  ٧٥٨

     مها عالء الدين على حسن ندا  مستجد  ٧٥٩

     مها محمود منير محمود سليمان  مستجد  ٧٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٤٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     مى مجدى محمود على عسكر  مستجد  ٧٦١

     علىمى محمود ابراهيم الحفنى   مستجد  ٧٦٢

     ناديه مصطفى مصطفى حسن القصبى  مستجد  ٧٦٣

     نجال ء العر بى منصو رالمغاورى المنا وى  مستجد  ٧٦٤

     ندى حسين ابو اليزيد احمد احمد سالمة  مستجد  ٧٦٥

     ندى خالد محمد عبد الظاهر محمد  مستجد  ٧٦٦

     ندى عماد محمد حجاج عفيفى  مستجد  ٧٦٧

     نزهه حمدى ابراهيم شبل  مستجد  ٧٦٨

     نور فتحى محمود رزق  مستجد  ٧٦٩

     نورا عمرو اسماعيل النبوى السيد  مستجد  ٧٧٠

     نوران عبد اللطيف محمد عبد اللطيف  مستجد  ٧٧١

     نورهان ايمن عبد الحليم عمر  مستجد  ٧٧٢

     نيره فايد طه محمد مجاهد  مستجد  ٧٧٣

     نيره نعيم عبد اهلل احمد  مستجد  ٧٧٤

     هاجر هشام عبد الفتاح محمود المنجد  مستجد  ٧٧٥

     هبه اهلل احمد محمد محمود الفار  مستجد  ٧٧٦

     هنا حسن محمد محمد  مستجد  ٧٧٧

     هيا عصام العدوى عبد ربه الطنبولي  مستجد  ٧٧٨

     الفتاح عرفانوداد محمد عبد   مستجد  ٧٧٩

     ياسمين سمير محمد احمد السيد القريعى  مستجد  ٧٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٤٩ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ياسمين وليد محمد عبد الحميد جعفر  مستجد  ٧٨١

     يمنى العوضى نعمان الهاللى  مستجد  ٧٨٢

 بدوى احمد ياسر ابو زيد احمد  باق  ٨٠١

 -م.التربية الخاصة  -اللغة العربية  

 -م.اإلعاقة البصرية  -سيكلوجية اللعب 

م.العلوم  -تاريخ اللغة االنجليزية وآدابها 

االضطرابات  -التربية و النفسية 

 السلوكية

ت.رياضية  -صوتيات  -علم نفس نمو  

 -ت.ذ.االحتياجات الخاصة  -للمعوقين 

 -عليم مهنة الت -اللغة اإلنجليزية 

 م.اإلعاقة السمعية

 اسماء محمد سعد زغلول الفار  باق  ٨٠٢

تاريخ  -سيكلوجية اللعب  -اللغة العربية  

م.العلوم  -اللغة االنجليزية وآدابها 

االضطرابات  -التربية و النفسية 

 السلوكية

 -صوتيات  -علم نفس نمو  

 مهنة التعليم -ت.ذ.االحتياجات الخاصة 

 ايمن سمعان نصر عبد المالك اندرو  باق  ٨٠٣

تاريخ اللغة  -سيكلوجية اللعب  

االضطرابات  -االنجليزية وآدابها 

 السلوكية

 -علم نفس نمو  -اضطراب التوحد  

 -ت.ذ.االحتياجات الخاصة  -صوتيات 

مهنة  -اللغة اإلنجليزية  -مفهوم تربوى 

 م.اإلعاقة السمعية -التعليم 

 الشحات ابراهيم علىمنى ابراهيم   باق  ٨٠٤

تاريخ  -سيكلوجية اللعب  -اللغة العربية  

م.العلوم  -اللغة االنجليزية وآدابها 

االضطرابات  -التربية و النفسية 

 السلوكية

ت.رياضية  -صوتيات  -علم نفس نمو  

 ت.ذ.االحتياجات الخاصة -للمعوقين 

 يوسف حسام الشافعى عبد المنعم محمد  باق  ٨٠٥

تاريخ  -سيكلوجية اللعب  -ربية اللغة الع 

م.العلوم  -اللغة االنجليزية وآدابها 

االضطرابات  -التربية و النفسية 

 السلوكية

ت.رياضية  -صوتيات  -علم نفس نمو  

 ت.ذ.االحتياجات الخاصة -للمعوقين 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٥٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ابراهيم محمد ابراهيم الغنيمى احمد  مستجد  ٩٠١

     احالم ايمن فتحى امين ابو العال  مستجد  ٩٠٢

     احمد على على محمد شطا  مستجد  ٩٠٣

     احمد محمد احمد الفيشى  مستجد  ٩٠٤

     احمد محمد فؤاد يسن الخولى  مستجد  ٩٠٥

     الجويلىاحمد محمود محمد محمد على   مستجد  ٩٠٦

     ادهم نادر عبد الرحيم عبد الرحيم البدالي  مستجد  ٩٠٧

     اسراء احمد عبد الرازق احمد حجازى  مستجد  ٩٠٨

     اسراء الشحات حسن محمد نوفل  مستجد  ٩٠٩

     اسراء عصام حسن احمد العدل  مستجد  ٩١٠

     اسراء محمد عبد اهلل احمد عبد اهلل  مستجد  ٩١١

     اسماء اسامه على عبد الفتاح الجوهرى  مستجد  ٩١٢

     اسماء السيد فتحى نوفل  مستجد  ٩١٣

     االء عطيه رضا عطية رمضان  مستجد  ٩١٤

     امانى فتحى محمد عثمان الجندى  مستجد  ٩١٥

     امل احمد محمود عبد الوهاب  مستجد  ٩١٦

     ابو الخير مصطفىامنيه ابراهيم محمد   مستجد  ٩١٧

     امنيه عبد العال توفيق عبده على عبد العال  مستجد  ٩١٨

     امنيه محمد عبد الغفار محمد الشافعى  مستجد  ٩١٩

     امنيه ناصر االحمدى محمد عامر  مستجد  ٩٢٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٥٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اميره حمزه ابو االسعاد السيد قشوع  مستجد  ٩٢١

     اميره رضا احمد محمد ابوطبل  مستجد  ٩٢٢

     اميره صالح فتوح على على فتحى  مستجد  ٩٢٣

     اميره ياسر رزق سند شعبان  مستجد  ٩٢٤

     ايثار اسماعيل عبد الحميد محمد البهلول  مستجد  ٩٢٥

     السيد القطايمان فايد محمد   مستجد  ٩٢٦

     ايه ابو المجد صبرى محمد محمد الصعيدى  مستجد  ٩٢٧

     ايه عاطف زايد صبح عبد الحميد  مستجد  ٩٢٨

     ايه محمد البيومى على داود  مستجد  ٩٢٩

     بسمه اسامه محمد عبد الهادى سليمان  مستجد  ٩٣٠

     تسبيح ياسر رشاد محمود عامر  مستجد  ٩٣١

     تقى اشرف صابر المتولى  مستجد  ٩٣٢

     جهاد محفوظ حامد محمد سالم  مستجد  ٩٣٣

     حاتم عبد اهلل غريب مأمون  مستجد  ٩٣٤

     حنان محمد السعيد سيف  مستجد  ٩٣٥

     حنين محمد شكرى رجب علي  مستجد  ٩٣٦

     دعاء محمد عمر يوسف الشحبور  مستجد  ٩٣٧

     ديما تيسير ابراهيم السيد بدر  مستجد  ٩٣٨

     دينا ضياء عبد الفتاح على ابو الوفا  مستجد  ٩٣٩

     رحمه شعبان لطفى المتولى  مستجد  ٩٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 كشف توزيع المقررات على الطالب
 االجتماعيةالدراسات -التربية الخاصة -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٥٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     رضوى حسين محمد حسينى الغريب  مستجد  ٩٤١

     رضوى محمود البسطويسى حامد البسطويسى  مستجد  ٩٤٢

     رنا ياسر على عبد الفتاح المسعد  مستجد  ٩٤٣

     ريهام عبد الرازق شعراوى عبد الرازق شعراوى  مستجد  ٩٤٤

     زينب حسام الدين السيد محمد المغازى  مستجد  ٩٤٥

     ساره صبحى محمود رضوان  مستجد  ٩٤٦

     عبد القادر عبد القادر يوسف الباز ساره  مستجد  ٩٤٧

     سالى قدرى فتح اهلل بركات العدوى  مستجد  ٩٤٨

     سعاد وليد الديسطى عبد الكريم البلقاسى  مستجد  ٩٤٩

     سمر السيد محمد حسن بالل  مستجد  ٩٥٠

     سهير هانى احمد حسين  مستجد  ٩٥١

     شروق عالء احمد خليل  مستجد  ٩٥٢

     شيماء سعد رجب ابراهيم احمد  مستجد  ٩٥٣

     صفيه محمد رضا رزق رزق يوسف حامد  مستجد  ٩٥٤

     عبد اهلل محمد كامل على ناصر  مستجد  ٩٥٥

     عزيزه عيد محمد عيد العدوى  مستجد  ٩٥٦

     على عبد الفتاح السيد على يوسف  مستجد  ٩٥٧

     احمد شتا غاده احمد احمد  مستجد  ٩٥٨

     فارس خالد عبد المقصود عبد المقصود حسن  مستجد  ٩٥٩

     فاطمه السيد ابراهيم عبده ابو بيه  مستجد  ٩٦٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٥٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     فاطمه وحيد عبد السالم بالى  مستجد  ٩٦١

     احمد محمد دويب فتحى محمد فتحى  مستجد  ٩٦٢

     فيروز حسام احمد زكى القطاوى  مستجد  ٩٦٣

     كريم السيد عبد اللطيف محمد ابراهيم  مستجد  ٩٦٤

     محمد احمد سالم عبد الغنى  مستجد  ٩٦٥

     محمد اشرف موسى ابو العينين  مستجد  ٩٦٦

     محمد الباز ابراهيم عبد السالم النجار  مستجد  ٩٦٧

     محمد حمدى حسن زكى ابو الناس  مستجد  ٩٦٨

     محمد عبده ابراهيم عبده  مستجد  ٩٦٩

     محمد يحيى البيومى محمد الشناوى  مستجد  ٩٧٠

     مروه محمد محمود عبد الحميد  مستجد  ٩٧١

     مريم فؤاد احمد محمد عبد الوهاب  مستجد  ٩٧٢

     احمد السيد عيدمنه اهلل رشدى   مستجد  ٩٧٣

     منه اهلل محمد االمام حامد االمام  مستجد  ٩٧٤

     منه اهلل محمد عبد اهلل احمد  مستجد  ٩٧٥

     ميرنا محمد حسان متولى  مستجد  ٩٧٦

     نانسى السيد محمد سعدى عبد المولى  مستجد  ٩٧٧

     ندا السيد عبد الحليم الشربينى  مستجد  ٩٧٨

     ندى البكرى احمد ابراهيم المنسى  مستجد  ٩٧٩

     ندى السيد عبد الفتاح السعيد العدل  مستجد  ٩٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٥ ) 

 ص ٠٧:٥٠ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ندى ايمن محمد رشاد عبد الفتاح  مستجد  ٩٨١

     محمود محمد السيدندى عبد المنعم   مستجد  ٩٨٢

     نها احمد عبد الجواد عبد الوهاب الجوهرى  مستجد  ٩٨٣

     نورا محمد السيد محمد على عبد الوهاب  مستجد  ٩٨٤

     نورهان رضا محمد صبرى عبد الهادى  مستجد  ٩٨٥

     نورهان على ماهر على  مستجد  ٩٨٦

     نورهان وليد احمد حامد السيد  مستجد  ٩٨٧

     هاجر ابراهيم اسماعيل نور الدين  مستجد  ٩٨٨

     هاجر السعيد محمد ابراهيم محمد  مستجد  ٩٨٩

     هاجر فاضل سعيد فهيم مخيمر  مستجد  ٩٩٠

     هاجر محمد محمد سليم  مستجد  ٩٩١

     هبه عادل محمد ابو المعاطى  مستجد  ٩٩٢

     هدير احمد على السيد  مستجد  ٩٩٣

     ياسمين ابراهيم الشبراوى محمد  مستجد  ٩٩٤

     ياسمين حسن محمد السيد الشحات  مستجد  ٩٩٥

     ياسمين على السيد السيد السيد حسان  مستجد  ٩٩٦

     مريم السيد على محمد حسانين  مستجد  ٩٩٧

     غاده على محمد عبد الحافظ البغدادى  مستجد  ٩٩٨

 

 

 

 

 



 
 التربيةكلية 

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٥١ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد الجلوسرقم 

 ايمان فاضل احمد العرابى فرج  باق  ١٠١١

 -سيكلوجية اللعب  -اللغة العربية  

م.العلوم التربية و  -جغرافيا طبيعية 

 االضطرابات السلوكية -النفسية 

 -تاريخ قديم  -علم نفس نمو  

 -التعليم مهنة  -ت.ذ.االحتياجات الخاصة 

 م.اإلعاقة السمعية

 محمد بشير العوضى محمد الديب  باق  ١٠١٢

 -مقرر اختيارى  -اللغة العربية  

 -سيكلوجية اللعب  -م.التربية الخاصة 

 -جغرافيا طبيعية  -م.اإلعاقة البصرية 

 -م.العلوم التربية و النفسية 

 االضطرابات السلوكية

يخ تار -علم نفس نمو  -اضطراب التوحد  

 -ت.رياضية للمعوقين  -قديم 

 -مفهوم تربوى  -ت.ذ.االحتياجات الخاصة 

م.اإلعاقة  -مهنة التعليم  -اللغة اإلنجليزية 

 السمعية

 منه اهلل ياسر احمد عبد العزيز كشك  باق  ١٠١٣

 -م.التربية الخاصة  -اللغة العربية  

 -جغرافيا طبيعية  -سيكلوجية اللعب 

 -النفسية م.العلوم التربية و 

 االضطرابات السلوكية

تاريخ  -علم نفس نمو  -اضطراب التوحد  

 -ت.رياضية للمعوقين  -قديم 

 ت.ذ.االحتياجات الخاصة

 جغرافيا طبيعية  ندى عزت السيد الشربينى يوسف  باق  ١٠١٤

 -تاريخ قديم  -علم نفس نمو  

 -مفهوم تربوى  -ت.ذ.االحتياجات الخاصة 

 م.اإلعاقة السمعية

 هبه عرفات بركات عرفات  باق  ١٠١٥

 -م.التربية الخاصة  -مقرر اختيارى  

 -جغرافيا طبيعية  -سيكلوجية اللعب 

 -م.العلوم التربية و النفسية 

 االضطرابات السلوكية

تاريخ  -علم نفس نمو  -اضطراب التوحد  

 -ت.رياضية للمعوقين  -قديم 

 - اللغة اإلنجليزية -ت.ذ.االحتياجات الخاصة 

 م.اإلعاقة السمعية -مهنة التعليم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٥٢ ٢٠١٩/١٢/١١شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     اثار احمد ابراهيم محمد ابراهيم  مستجد  ١٠٢١

     احالم على حسن عبد الفتاح  مستجد  ١٠٢٢

     احمد ابراهيم عبده عبده العدوى  مستجد  ١٠٢٣

     اسراء زنيهم مسعد حشيش جاد  مستجد  ١٠٢٤

     اسراء صالح محمد رمضان رمضان  مستجد  ١٠٢٥

     اسراء مديح ابراهيم عبد الحى غزاله  مستجد  ١٠٢٦

     اسراء مصطفى محمد يوسف عيطه  مستجد  ١٠٢٧

     اسراء نبيل جمال حلمى متولى  مستجد  ١٠٢٨

     مصطفى حسيناسراء ياسر سعد محمود   مستجد  ١٠٢٩

     اسماء طارق عبد الرحمن محمد سيد احمد  مستجد  ١٠٣٠

     اكرام صبح احمد ابراهيم عطيه  مستجد  ١٠٣١

     االء اشرف عبد العزيز ابو المعاطى محمد  مستجد  ١٠٣٢

     االء حمدى اسماعيل محمد  مستجد  ١٠٣٣

     امانى عبده اسماعيل محمد  مستجد  ١٠٣٤

     امل احمد فوزى احمد هندام  مستجد  ١٠٣٥

     اميره ايمن محمد السيد صقر  مستجد  ١٠٣٦

     ايمان ابراهيم محمد ابراهيم رزق  مستجد  ١٠٣٧

     ايمان البيلى محمد محمد هاشم  مستجد  ١٠٣٨

     ايمان الرفاعى ابراهيم محمد الرفاعى  مستجد  ١٠٣٩

     حمدى عطيه محمود بدرايناس   مستجد  ١٠٤٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٥٢ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     ايه احمد محمد عبد الحميد وهبه  مستجد  ١٠٤١

     ايه اسامة عبد العزيز صديق حامد  مستجد  ١٠٤٢

     ايه خالد محمد المتولى احمد  مستجد  ١٠٤٣

     الصىايه طارق السيد على   مستجد  ١٠٤٤

     ايه عاطف محمد حسن  مستجد  ١٠٤٥

     ايه عمر عبد الحميد المرشدى  مستجد  ١٠٤٦

     بثينه ابراهيم احمد مشالى  مستجد  ١٠٤٧

     تهانى مصباح على عباس  مستجد  ١٠٤٨

     دعاء عبد الحميد سيد محمد على احمد  مستجد  ١٠٤٩

     الجندىدنيا احمد ابراهيم   مستجد  ١٠٥٠

     ربيع ناصر محمد محمد احمد طه جاب اهلل  مستجد  ١٠٥١

     رحمه عادل احمد على ابراهيم  مستجد  ١٠٥٢

     رميساء عالءالدين احمد عبد الحميد  مستجد  ١٠٥٣

     رنا احمد السعيد احمد  مستجد  ١٠٥٤

     روان هانئ حسن حسن عبد اهلل  مستجد  ١٠٥٥

     زينب سعد قطب الرجال االباصيرى  مستجد  ١٠٥٦

     ساره ضياء كمال محمد عمر سعيد  مستجد  ١٠٥٧

     ساره عصام احمد غنيم احمد القزاز  مستجد  ١٠٥٨

     ساره على حامد محمد  مستجد  ١٠٥٩

     ساره محمد عبد الحليم محمود  مستجد  ١٠٦٠

 



 
 كلية التربية

 واالمتحاناتشئون التعليم 

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٣ ) 

 ص ٠٧:٥٢ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني اولمقرارات فصل  االسم حالة القيد رقم الجلوس

     سمر السيد شاكر مطاوع خلف  مستجد  ١٠٦١

     شروق حاتم عبد السالم يوسف على  مستجد  ١٠٦٢

     شيماء السعيد احمد زكى  مستجد  ١٠٦٣

     صفاء عاطف توفيق السيد بندق  مستجد  ١٠٦٤

     ضحى شبل محمد السيد  مستجد  ١٠٦٥

     الرحمن نبيل احمد الشبراويعبد   مستجد  ١٠٦٦

     عزه جمال بيومى حمزه  مستجد  ١٠٦٧

     عصماء شعبان ابو مسلم عليوه  مستجد  ١٠٦٨

     غاده ابراهيم حامد يسن سعفان  مستجد  ١٠٦٩

     فاطمه احمد محمد ابراهيم محمد  مستجد  ١٠٧٠

     فاطمه سالمة شوقى موافى  مستجد  ١٠٧١

     فاطمه محمد عبد العزيز يوسف  مستجد  ١٠٧٢

     فاطمه مصطفى اسماعيل عبدة بدوى  مستجد  ١٠٧٣

     محمد عادل عبد الحميد محمد شحاته  مستجد  ١٠٧٤

     مروه احمد محمد محمد عيد  مستجد  ١٠٧٥

     مروه محمد محمد المنجى  مستجد  ١٠٧٦

     احمد علىمروه نزيه شحاته محمد   مستجد  ١٠٧٧

     مريم شعبان عبد العزيز عبد العزيز الحداد  مستجد  ١٠٧٨

     مريم ياسر ابراهيم ابو المجد  مستجد  ١٠٧٩

     منار السيد محمد محمد عبد العال  مستجد  ١٠٨٠

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٤ ) 

 ص ٠٧:٥٢ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

     محمدمنه اهلل فكرى محمود   مستجد  ١٠٨١

     مى محمد محمد محمود الباز  مستجد  ١٠٨٢

     ناديه خليفه خليفه السيد على  مستجد  ١٠٨٣

     ندا خالد بكر على ابراهيم الجمل  مستجد  ١٠٨٤

     ندا مصطفى ادم حسن محمد  مستجد  ١٠٨٥

     نشوى السيد رياض ابراهيم الشافعى  مستجد  ١٠٨٦

     عاطف ابراهيم محمد السايح هاجر  مستجد  ١٠٨٧

     هاجر ياسر ابراهيم ابو المجد  مستجد  ١٠٨٨

     هبه يوسف السيد محمد يوسف زرد  مستجد  ١٠٨٩

     هدير عبد اهلل ذكى احمد الشين  مستجد  ١٠٩٠

     وعد محمد وجيه احمد عبده  مستجد  ١٠٩١

     وفاء متولى شبانه متولى كشك  مستجد  ١٠٩٢

     ياسمين صالح الدين عبد النبى احمد الصعيدى  مستجد  ١٠٩٣

     ياسمين محمد السيد غريب  مستجد  ١٠٩٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

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

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  الجامعيللعام 
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (١ ) 

 ص ٠٧:٥٣ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 اسراء محمود عبدالسميع محمد عبداهلل  باق  ١١١١

م.التربية  -مقرر اختيارى  -اللغة العربية  

م.اإلعاقة  -سيكلوجية اللعب  -الخاصة 

م.العلوم التربية و  -علوم بيئية  -البصرية 

االضطرابات  -حقوق االنسان  -النفسية 

 السلوكية

علوم  -علم نفس نمو  -اضطراب التوحد  

ت.رياضية  -( ١بيولوجية وجيولوجية)

مفهوم  -ت.ذ.االحتياجات الخاصة  -للمعوقين 

 -مهنة التعليم  -غة اإلنجليزية الل -تربوى 

 م.اإلعاقة السمعية

 اميره عبد النبى عبد النبى ابو الوفا  باق  ١١١٢

م.التربية  -مقرر اختيارى  -اللغة العربية  

م.اإلعاقة  -سيكلوجية اللعب  -الخاصة 

م.العلوم التربية و  -علوم بيئية  -البصرية 

االضطرابات  -حقوق االنسان  -النفسية 

 السلوكية

علوم  -علم نفس نمو  -اضطراب التوحد  

ت.رياضية  -( ١بيولوجية وجيولوجية)

مفهوم  -ت.ذ.االحتياجات الخاصة  -للمعوقين 

 -مهنة التعليم  -اللغة اإلنجليزية  -تربوى 

 م.اإلعاقة السمعية

 ايمان احمد محمد السطوحى  باق  ١١١٣

 -م.التربية الخاصة  -مقرر اختيارى  

 -م.اإلعاقة البصرية  -سيكلوجية اللعب 

االضطرابات  -م.العلوم التربية و النفسية 

 السلوكية

علوم بيولوجية  -اضطراب التوحد  

 -ت.رياضية للمعوقين  -( ١وجيولوجية)

 -مفهوم تربوى  -ت.ذ.االحتياجات الخاصة 

 م.اإلعاقة السمعية

 ايه ناجى محمد الحديدى  باق  ١١١٤

 -سيكلوجية اللعب  -اصة م.التربية الخ 

 -م.العلوم التربية و النفسية  -علوم بيئية 

 االضطرابات السلوكية

ت.رياضية  -علم نفس نمو  -اضطراب التوحد  

 ت.ذ.االحتياجات الخاصة -للمعوقين 

 خلود طارق عبد الغفار ابراهيم شحاته  باق  ١١١٥

م.التربية  -مقرر اختيارى  -اللغة العربية  

م.اإلعاقة  -سيكلوجية اللعب  -الخاصة 

 -م.العلوم التربية و النفسية  -البصرية 

 االضطرابات السلوكية

علوم  -علم نفس نمو  -اضطراب التوحد  

ت.رياضية  -( ١بيولوجية وجيولوجية)

مفهوم  -ت.ذ.االحتياجات الخاصة  -للمعوقين 

 م.اإلعاقة السمعية -مهنة التعليم  -تربوى 

 محمد سليمان هالل سليمانرهف   باق  ١١١٦

 -م.التربية الخاصة  -مقرر اختيارى  

 -م.اإلعاقة البصرية  -سيكلوجية اللعب 

 -م.العلوم التربية و النفسية  -علوم بيئية 

 االضطرابات السلوكية

علوم  -علم نفس نمو  -اضطراب التوحد  

ت.رياضية  -( ١بيولوجية وجيولوجية)

مفهوم  -اصة ت.ذ.االحتياجات الخ -للمعوقين 

 -مهنة التعليم  -اللغة اإلنجليزية  -تربوى 

 م.اإلعاقة السمعية

 ريهام عماد حمدى فهمى داود  باق  ١١١٧

م.التربية  -مقرر اختيارى  -اللغة العربية  

م.اإلعاقة  -سيكلوجية اللعب  -الخاصة 

 -م.العلوم التربية و النفسية  -البصرية 

 االضطرابات السلوكية

علوم بيولوجية  -لتوحد اضطراب ا 

 -ت.رياضية للمعوقين  -( ١وجيولوجية)

مهنة  -مفهوم تربوى  -ت.ذ.االحتياجات الخاصة 

 م.اإلعاقة السمعية -التعليم 

 ساره عطااهلل فتحى محمد البيومى  باق  ١١١٨

علوم  -سيكلوجية اللعب  -اللغة العربية  

 -م.العلوم التربية و النفسية  -بيئية 

 االضطرابات السلوكية

علوم بيولوجية  -علم نفس نمو  

 -ت.رياضية للمعوقين  -( ١وجيولوجية)

 -مهنة التعليم  -ت.ذ.االحتياجات الخاصة 

 م.اإلعاقة السمعية

 شيماء ثروت يوسف يوسف  باق  ١١١٩

علوم  -سيكلوجية اللعب  -اللغة العربية  

 -م.العلوم التربية و النفسية  -بيئية 

 االضطرابات السلوكية

علوم  -علم نفس نمو  -اضطراب التوحد  

ت.رياضية  -( ١بيولوجية وجيولوجية)

مهنة  -ت.ذ.االحتياجات الخاصة  -للمعوقين 

 التعليم

 فاطمه الشحات اسماعيل سليمان السروجى  باق  ١١٢٠

م.التربية  -مقرر اختيارى  -اللغة العربية  

إلعاقة م.ا -سيكلوجية اللعب  -الخاصة 

 -م.العلوم التربية و النفسية  -البصرية 

 االضطرابات السلوكية

علوم بيولوجية  -اضطراب التوحد  

 -ت.رياضية للمعوقين  -( ١وجيولوجية)

 -مفهوم تربوى  -ت.ذ.االحتياجات الخاصة 

 م.اإلعاقة السمعية

 



 
 كلية التربية

 شئون التعليم واالمتحانات

 الطالبكشف توزيع المقررات على 
 العلوم-التربية الخاصة -المتحان طالب الفرقة أولى 

 /الدور األول٢٠٢٠-٢٠١٩  للعام الجامعي
 ٢٠١٩ - ٢٠١٨الئحة 

 (٢ ) 

 ص ٠٧:٥٣ ٢٠١٩/١٢/١١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 مقرارت فصل ثاني مقرارات فصل اول االسم حالة القيد رقم الجلوس

 ممدوح حمدى محمد يوسف ندا  باق  ١١٢١

 -مقرر اختيارى  -اللغة العربية  

سيكلوجية اللعب  -م.التربية الخاصة 

م.العلوم  -م.اإلعاقة البصرية  -

االضطرابات  -التربية و النفسية 

 السلوكية

علوم  -علم نفس نمو  -اضطراب التوحد  

ت.رياضية  -( ١بيولوجية وجيولوجية)

 -خاصة ت.ذ.االحتياجات ال -للمعوقين 

 م.اإلعاقة السمعية -مفهوم تربوى 

 نسرين محمد عبد الروؤف مرعى السيد  باق  ١١٢٢

 -مقرر اختيارى  -اللغة العربية  

سيكلوجية اللعب  -م.التربية الخاصة 

م.العلوم  -م.اإلعاقة البصرية  -

االضطرابات  -التربية و النفسية 

 السلوكية

 علوم -علم نفس نمو  -اضطراب التوحد  

ت.رياضية  -( ١بيولوجية وجيولوجية)

 -ت.ذ.االحتياجات الخاصة  -للمعوقين 

م.اإلعاقة  -مهنة التعليم  -مفهوم تربوى 

 السمعية

 
 

 

 


