
 م2019/2020 (نظام العام الواحدالعامة )طالب الدبلوم  بيان بأمساء

 {1} ( اجتماعيات3جمموعه )

 

 ( ظهرًا2( ص : )9الفرتة : من الساعة )  امحد يوسف /داسم احملاضر: 

 (78العدد : )  ( بكلية الرتبية3قاعة :  )

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     ابتسام جمال ابو العال عز الدين  1

     ابتسام رمزى عزيز عازر  2

     ابتسام صالح ابو الحمد دردير  3

     ابوالفضل محمود ابوالوفا محمود  4

     احالم اشرف فوزى احمد  5

     احالم على السيد صبره  6

     احالم على عبد الاله احمد  7

     احالم فوزي حسن السكوني  8

     ابراهيم  محمد احمد ابراهيماحمد   9

     احمد حمادة رياض فضل هللا  10

     احمد رشاد عبد الاله عبد اللطيف  11

     احمد عاشور يونس عطيه   12

     احمد عبد الحفيظ محمد يوسف  13

     احمد عبد الحكيم محمد محمد  14

     احمد عبدالرحيم احمد محمد  15

     احمد فتحى محمد حسين  16



     حمد ابراهيم محمداحمد م  17

     احمد محمد عبد العال احمد  18

     احمد محمد ناجى عبد الجابر  19

     ابوضيف محمد  احمد محمد  20

     احمد محمود احمد عيسى   21

     احمد محمود عبد اللطيف عثمان  22

     اروى احمد محسن عبد العزيز  23

     ازهار صالح علم الدين على  24

     ابوالحسناسامه مجدى محمد   25

     اسراء حسانين سيد على  26

     اسراء حسن فتوح عبدالعال  27

     اسراء حسين محمد حسين  28

     اسراء رجب محمود احمد  29

     اسراء عبد الاله حسن محمد  30

     اسراء عزالدين ابو الحمد عبد الواحد  31

     اسراء عزت السيد محمد  32

     اسراء فتحى احمد بطيخ  33

     ء محمد السيد محمداسرا  34

     اسراء محمد عبد هللا ياسين  35

     اسراء محمد علي عبدالرحيم  36

     اسراء محمود احمد محمود  37

     اسالم على سليم محمد  38



     اسالم عمر ابراهيم على   39

     اسالم ناصر صديق محمد  40

     اسماء ابو المجد عتريس عبد الرحيم  41

     ه سيداسماء احمد عبد الال  42

     اسماء احمد عبدالحافظ احمد   43

     اسماء ايمن محمد عبدالعليم   44

     اسماء جمال عبد الرحمن محمد  45

     اسماء حمدى احمد عجيب  46

     اسماء عبد الباسط محمود صابر  47

     اسماء عبد الرحيم عبد الغنى محمود  48

     اسماء عبد الرزاق عثمان عبد هللا  49

     بد الفتاح االمير هماماسماء ع  50

     اسماء عبدالرحيم رضوان عبدالنعيم   51

     اسماء عبدالعزيز عبدالشافى   52

     اسماء عالء الدين ابراهيم احمد   53

     اسماء عمر محمد عشرى محمود  54

     اسماء محمد احمد محمد   55

     اسماء محمد عوض احمد  56

     اسماء محمود الزيتونى محمد  57

     سماء ممدوح احمد محمدا  58

     اسماء ناصر محمد عبد العزيز احمد  59

     اسماء نجدى على محمد  60



     اعتماد حازم عبد الحميد احمد  61

     اغابى راضى عبد المسيح راضى  62

     االء ابو الحمد محمد غالب  63

     االء احمد محمد قاسم بدوى   64

     االء نصر احمد امبابى   65

     م احمد ماجداالء هاش  66

     االء والى حسن محمد   67

     الراعى السيد رجب صديق  68

     الزهراء عبد الفتاح عبد العال سليم  69

     الزهراء على محمد طلب  70

     السيد حسانين حنفي حسانين   71

     السيد عبده محمد على  72

     الهام جمال مصطفى هاشم    73

     يدامال عبد العليم عبد الظاهر مز   74

     امانى حسن محمد احمد  75

     امانى عادل ثابت محمد  76

     امانى محمد محمود موسى  77

     امانى محمود عبد السميع عبد الغفار  78

  
 
 
 
 



 م2019/2020 (نظام العام الواحدالعامة )طالب الدبلوم  بيان بأمساء 

 {2}اجتماعيات ( 3جمموعه )

 

 ( ظهرًا2( ص : )9لفرتة : من الساعة )ا منال على حسن /داسم احملاضر : 

 (91  العدد : ) ( بكلية الرتبية410:  )فصل 

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     اماني عاطف عمرعبدهللا  1

     امتثال جابر عبدالمنعم عبدالحميد   2

     امل حراز محمد زين الدين  3

     احمدامل عمران محمود   4

     امل نور شيبه الحمد بكر  5

     امنيه حسن محمد محمد   6

     اميرة معروف محمد احمد  7

     اميره ابو العزايم رجب عبد الموجود  8

     اميره احمد احمد السيد  9

     اميره النبوى صديق شنيشن  10

     اميره حافظ محمد السيد  11

     اميره سيف النصر سعد الدين احمد  12

     اميره عبد الحافظ عبد العال احمد  13

     اميره عبد الصبور عمر سهيل  14

     اميره عبد الظاهر عبد الوهاب محمد  15

     اميره فتحى عبد العال احمد  16

     اميره هشام احمد حافظ  17



     اميمه جابر محمود محمد هالوى   18

     انتصار عبدالعظيم عبدالباسط  حسن  19

     بدهللا اسكروسانجى اسكاروس ع  20

     انجى رجاء عبدالنعيم ملك   21

     انجى رومانى بساده بولس  22

     انجى عزت بطرس جاد  23

     انغام وهبه محمد الطيب  24

     ايرين فايز صابر سرور  25

     ايرينى حنا زكريا شنوده   26

     ايرينى عبد المسيح جابر يسى  27

     ايريني عبده عزيز رزق هللا  28

     مان تاج الدين محمد عثماناي  29

     ايمان حمدى هاشم ابراهيم  30

     ايمان راضى فهمى بكرى   31

     ايمان عبد العال احمد حمدى  32

     ايمان عبد المتجلى محمد محمود  33

     ايمان علي عبدالشافي محمود  34

     ايمان فهمى عبد السميع متولى  35

     ايمان محمد فواز اسماعيل  36

     محمود العجمى محمد ايمان  37

     ايمن محمود عبد القادر محمود  38

     ايناس على السيد مصطفى  39



     ايه ابو الفتوح مطاوع احمد  40

     ايه احمد محمد محمد  41

     عبدالعليم سيد ايه احمد  42

     ايه اكرام  محمد عمران   43

     ايه السيد احمد فراج  44

     ايه السيد حسن قنديل  45

     ه السيد محمد احمداي  46

     ايه عبد الراضي احمد عبد الغنى  47

     ايه عبد النبي تقى عليان  48

     ايه فوزى دردير عبد اللطيف  49

     ايه كمال محمود عبد الرحمن  50

     ايه محمد السيد احمد   51

     ايه محمد فاضل ابو شامه  52

     ايه محمود السيد احمد  53

     م مصطفىايه محمود عبد العظي  54

     بدور رفاعى ابو المجد ابو النصر  55

     بسمه شهاب الدين ضياء الدين محمد  56

     بسمه فتحى عبد اللطيف محمد   57

     بسمه ماهر محمد عبدالسالم  58

     بسمه محمد احمد عبد هللا  59

     بسمه محمد عبدالحافظ محمد  60

     بسمه محمود زكى محمود  61



     علىبسمه هديه نايل   62

     بشاير لطفى محمد عبد المجيد  63

     بوسى ابراهيم فؤاد ابراهيم   64

     بولس عياد سليم دوس  65

     بيتر بديع بطرس ابراهيم   66

     تامر عطيه اسكندر عبيد  67

     تغريد شعبان طه محمد  68

     تغريد عبدالاله خليل شاهين   69

     ثناء عباس فاروق عيد  70

     بر محمدجابر محمد جا  71

     جمال الدين احمد ابو رحاب محمود  72

     جمال سالمان على سند  73

     جمال عبدالناصر فهمى محمود   74

     جهاد احمد صبور احمد  75

     جهاد جمال عبد الحكيم عبد الوهاب  76

     جيالن موريس زكي مسعد  77

     جيهاد خلف احمد احمد  78

     اماني عاطف عمرعبدهللا  79

     متثال جابر عبدالمنعم عبدالحميد ا  80

     امل حراز محمد زين الدين  81

     امل عمران محمود احمد  82

     امل نور شيبه الحمد بكر  83



     امنيه حسن محمد محمد   84

     اميرة معروف محمد احمد  85

     اميره ابو العزايم رجب عبد الموجود  86

     اميره احمد احمد السيد  87

     بوى صديق شنيشناميره الن  88

     اميره حافظ محمد السيد  89

     اميره سيف النصر سعد الدين احمد  90

     اميره عبد الحافظ عبد العال احمد  91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2019/2020 (نظام العام الواحدالعامة )طالب الدبلوم  بيان بأمساء 

 {3} ( اجتماعيات3جمموعه )

 

 ( ظهرًا2( ص : )9الفرتة : من الساعة )  خليفة حممد وليد  /د:اسم احملاضر 

 (78  العدد : ) الدور الثالث اآلداب كلية الرتمجة. قاعة 

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     جيهان محمد محمد قاسم  1

     حاتم محمد مهنى احمد  2

     حازم ابو الوفا احمد على  3

     حسن محمود باقر  حسام  4

     حسانين محمد حسانين محمد  5

     حسناء امام احمد محمد  6

     حسناء حسنى حامد جوده  7

     حسناء عبد العزيز عبد النعيم   8

     حسين انس حسن عثمان  9

     حسين يوسف فؤاد منصور  10

     حماده راعى سيف النصر محمد  11

     حمدى كمال شيبه امين  12

     حمدى احمد عبد الرحمن حنان  13

     حنان عبدهللا محمد عبدالعال  14

     حنان محمود احمد السمان   15

     حنفى محمود حامد عبد هللا  16

     خالد محمد ابو المجد احمد  17



     داليا ابراهيم فرغلي ثابت  18

     داليا عبدالناصر هاشم محمد  19

     دريه سعد عزالدين عبدالرحيم  20

     والوفا عبدالرحيم عثماندعاء اب  21

     دعاء حسن خضير مخيمر  22

     دعاء رأفت محمد ابراهيم  23

     دعاء عبد العال احمد عثمان  24

     دعاء عصمت حجاب ابو رحاب  25

     دعاء علي محمد اسماعيل  26

     دعاء محمد محمد احمد  27

     دميانه نبيل فرح عبد المالك  28

     النبيدنيا اشرف عبدالعاطي عبد  29

     دنيا محمد احمد محمد   30

     دينا سليمان فايز سليمان  31

     دينا صبرى فراج على  32

     دينا عبد الرحمن احمد حسين  33

     دينا محمد احمد احمد  34

     دينا نبيل شوقى مجلع  35

     راعوث وليم ميخائيل سالمه  36

     راندا حسنين محمد عبدالعال  37

     علي راندا محمد سعيد  38

     راندا مكرم منير سعيد  39



     راندا ممدوح رياض سليمان  40

     رانيا رافت عبده عوض  41

     رانيا عاطف غبريال الياس  42

     رانيا عبدالحميد السيد عبدالحميد   43

     رانيا فتح هللا السيد العروسي  44

     رانيا فراج تمام فراج  45

     رانيا محمد ابو المجد حسن  46

     رانيا محمد احمد طايع  47

     رانيا محى الدين احمد محمد  48

     رانيا مراد مسعد متياس  49

     رحاب حسنى محمد امين  50

     رحاب محمود تركى عبد الاله  51

     رحمه نبيل محمد ابراهيم  52

     رضا خليفه محمد محمد  53

     رضه ممدوح عبدالرحمن عبدالموجود  54

     عبد الحميد رضوه ناصر عبد الاله  55

     رضوى السيد على  محمد على  56

     رضوى محمد رضوان عبد الرحمن  57

     رضى تاج الدين ياسين عبد البارى   58

     رفيده صبرى احمد محمد  59

     رمضان صابر احمد اسماعيل   60

     رندا ابو الحجاج خليف عبد السالم  61



     رندا عبد الرحمن السيد موسى  62

     امر عبد السيد حنارومانى ت  63

     رومانى مسعد جريسه جرجس  64

     ريحاب جمال عوض فراج  65

     ريموندا رشاد زكى جريس  66

     ريه جمال حسين احمد  67

     ريه عبد الاله احمد عبد القادر  68

     ريهام ثروت زهرى بدوى   69

     ريهام صبرى رجب عبدهللا  70

     ريهام عادل عبد العظيم رشدى  71

     دريهام غريب  مشوادى  محم  72

     زمزم عبد الرحيم سالم عبد الرحيم  73

     زينب الهامى يونس عطية  74

     زينب جعفر مختار احمد  75

     زينب جمال محمود عبد هللا  76

     زينب فؤاد جاد عبدالعال  77

     زينب محى الدين فاضل احمد  78

 

 

 

 

 

 

 



 م2019/2020 (نظام العام الواحدالعامة )طالب الدبلوم  بيان بأمساء 

 {4}( اجتماعيات3جمموعه )
 

 ( ظهرًا2( ص : )9لفرتة : من الساعة )ا زهران العظيم عبد أ.م.د/ اسم احملاضر : 

 (78العدد : ) ( بكلية الرتبية405:  ) فصل

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     سيدساره السيد ابو القاسم ال  1

     ساره ثروت عايد سفين   2

     ساره حمدى يسين السيد  3

     ساره زكريا استاين بسادة   4

     ساره طه عبد هللا محمد  5

     ساره عادل رمزى بولس  6

     ساره على حداد يونس  7

     ساره محمد ااحمد على رمضان  8

     ساره مشيل رشدى فهيم  9

     مدساميه جمال الدين فراج مح  10

     ساميه رشدي عبدالموجود محمود  11

     ساميه شهدى قديس روبيل   12

     ساميه غبرانيوس هوك غبرانيوس  13

     سحر امين عويس عبدالوهاب  14

     سحر حسين محمد شهاب الدين  15

     سلمى جمال محمد محمد  16

     سلوى سليمان محمد عبد هللا   17



     سلوى عزت الشافعى محمد  18

     اح حربى تمساح محمد سم  19

     سماح محمد احمد محمد   20

     سماح يوسف محمد عبد المعطى  21

     سمر جمال محمد السيد  22

     سمر خالد نصر جاد  23

     سمر صابر محمد فرغل  24

     سمر عبد الرحيم السيد عبد الرحيم  25

     سمر محمد على محمد  26

     سمر محى احمد حسن  27

     بخيت ميخائيلسمر ميخائيل   28

     سميه محمد احمد اسماعيل  29

     سهام صبرى محمود عبد الرحيم  30

     سهام عبد العزيز السيد احمد  31

     سهام محمود جادهللا احمد  32

     سهير على مهنى عمران  33

     سهير فؤاد زكى عادل   34

     سوزان رشدى ابو زيد محمود  35

     سوسن على الدين عبدالعال محمود  36

     سومه عاطف عبدالرحيم على   37

     سيد حسان مصطفى محمد  38

     شروق عبد المقصود احمد محمد  39



     شرين ربيع احمد ابوالحسن  40

     شريهان الجمل حامد احمد  41

     شعائر محمد محمود محمد  42

     شعبان عاطف محمود سليم  43

     شمس جابر ابراهيم احمد  44

     بد الجليلشيرين رافت جاد ع  45

     شيرين نشأت ابراهيم يوسف  46

     شيماء ابراهيم محمد ابراهيم  47

     شيماء احمد سيد احمد  48

     شيماء حماده عبد الفتاح طلبه  49

     شيماء خليل حمدى عبد الموجود  50

     شيماء رشاد محمد هاشم  51

     شيماء عاطف حموده عيسى  52

     شيماء محمد عاطف محمد  53

     يماء محمد محمود عبدالرحيم ش  54

     صابرين باهى حسين حمدون   55

     صابرين جمال نور الدين بطيخ  56

     صابرين عبد المنعم احمد عماره  57

     صابرين قدرى محمود شاهين  58

     صالح خليفه المصرى محمد  59

     صباح ابو الوفاء ابراهيم على  60

     صباح خيرى شهدى مشهد  61



     ين عبد الرؤوف السيدصفاء حس  62

     صفاء رمضان محمد محمد  63

     صفاء متولى عابدين عبدالرازق   64

     صالح سليمان محمود سليمان  65

     ضحى ربيع نجار مسلوب   66

     طارق على فهمى احمد  67

     عامر محمد احمد السيد  68

     عبد الحميد عبد الاله لبيب محمد  69

     عبد الكريم  عبد الكريم عبد الرحمن  70

     عبد هللا علوى حسين عبد هللا  71

     عبد هللا محمد دياب مرعى  72

     عبد الناصر جمال اسماعيل   73

     عبدالحكيم احمد احمد حسن   74

     عبدالرحمن ابراهيم احمد عبدالعال  75

     عبدالرحمن ممدوح السيد حسن   76

     عبير صابر ابراهيم الدردير  77

     ر عبد الرءوف احمد حسانينعبي  78

 

 

 

 

 

 

 



 م2019/2020 (نظام العام الواحدالعامة )طالب الدبلوم  بيان بأمساء 

 {5}( اجتماعيات3جمموعه )

 

 ( ظهرًا2( ص : )9الفرتة : من الساعة ) عاشور فاطمة أ.م.د/ اسم احملاضر : 

 (79العدد : ) ( بكلية الرتبية401فصل :  )

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     عدارى عسران عبد النبى مهران  1

     عزت خيرى محمد حسن  2

     عزه عزت بدر شحاته  3

     عزه محمود عبد الحميد محمد  4

     عصام حمدى عبد الراضي محمد  5

     عفاف سيد ابوزيد الصاوي   6

     عال الديب سعد عبدالكريم   7

     مود احمد عبدالحميدعال مح  8

     عالء ابو بكر احمد السيد  9

     على سليمان محمد عبد الرحمن  10

     على عبد الستار توفيق محمد  11

     على محمد محمد على   12

     علي محمد محمود محمد  13

     علياء خضرى حسن عبد اللطيف  14

     علياء عبد الجواد محمد سليم  15

     السيد عماد حمدى صالح عثمان  16

     عماد نبيل شفيق جريس   17



     عمار احمد سليم عبد اللطيف  18

     عمر احمد عبيد احمد  19

     عواطف جاد احمد الفاوى   20

     غاده احمد محمود عيسى  21

     غاده السيدد اسماعيل السيد  22

     غاده جابر مطاوع حفني   23

     غاده عاطف احمد محمد  24

     ال فوازغاده عبد الناصر كم  25

     غاده عبدالرازق عز الدين جودة   26

     غاده محمد على احمد  27

     غاده منصور احمد عبد الاله  28

     غيداء على احمد عبد الهادى  29

     فاتن عبد الرحيم عبد الحميد بهلول  30

     فاتن محمد احمد السيد  31

     فاديه كامل مسعود توفيق  32

     فرج فاطمه ابراهيم عبدهللا   33

     فاطمه ابو زاهر محمد احمد  34

     فاطمه احمد حسن حمدون   35

     فاطمه اشرف عبدالباسط عبد الحميد   36

     فاطمه الزهراء مختار على محمد  37

     فاطمه جمال محمد عبدالصمد   38

     فاطمه فؤاد محمد عبد العال  39



     فاطمه محمد سيد احمد  40

     رهفيوال نبيل جاد هللا بشا  41

     كاترين عاطف موريس حنا  42

     كرستين  جميل فايز توفيق  43

     كرستين روماني منير سليمان  44

     كرستينا سمير نعمان صموئيل  45

     كرستينا عهدي تامر سعد  46

     كرم على محمود عزباوى   47

     كرم عوض امين احمد   48

     كريمان عبد الهادى محمد مرسى  49

     شعبان عبدالالهلمياء عادل   50

     ليلى جمال ناصر ابوزيد  51

     مارتينا  فؤاد سمير يعقوب  52

     مارتينا اسامه صبحى توفليس  53

     مارتينا رسمى مشرقى فرج  54

     مارلى هانى نافع جاد  55

     مارلين عدلى جرجس بخيت  56

     مارى جمال رمزى دانيال  57

     مارى حنا مريد دميان  58

     تب جبره مرقصماري را  59

     ماريان الراهب ابراهيم توفيق  60

     مارينا رفعت محروس ديب  61



     مارينا ماهر عزيز شحاته  62

     ماريه محمد عبدالرحمن سليمان  63

     ماريهان نبيل توفيق مسعود  64

     مايسه عصام جاد عبد هللا  65

     محمد السيد احمد عبد العزيز  66

     حمد محمد السيد عاشور م  67

     محمد القرشى محمد حسب  68

     محمد ايمن كامل ظهرى   69

     محمد جمال حامد درويش  70

     محمد حسن محمد عبد القادر  71

     محمد رفعت مرسي احمد  72

     محمد رمضان  جابر احمد  73

     محمد صابر بركات حسين   74

     محمد عبد الباسط محمد حسن  75

     حسانينمحمد عبدالمنعم جابر   76

     محمد على حسين امام   77

     محمد فاروق محمد حفنى  78

     محمد فرج علي ابراهيم  79

 

 

 

 

 

 



 م2019/2020 (نظام العام الواحدالعامة )طالب الدبلوم  بيان بأمساء 

 {6} ( اجتماعيات3جمموعه )

 

 ( ظهرًا2( ص : )9لفرتة : من الساعة )ا كريم على /.م.داسم احملاضر : أ

 (57العدد : ) ( بكلية الرتبية501ل:  )فص

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     محمد محمد الفاتح متولى  1

     محمود احمد فؤاد خليفه  2

     محمود انور جاد عبدالحميد  3

     محمود خالد عبد ربه محمود  4

     محمود طلعت محمد همام  5

     ه على عبد المقصودمحمود عبد  6

     محمود محمد احمد عبدالحميد   7

     محمود محمد محمود احمد  8

     مرفت احمد عبد السالم عبد الرحيم  9

     مرفت ثروت خيرى ابراهيم  10

     مرفت صالح فؤادي فاوي   11

     مرفت فكتر شفيق عبيد  12

     مروه احمد محمد احمد  13

      مروه السيد محمود عبدالاله  14

     مروه حمدى موسى عبدالمغيث  15

     مروه شعبان محمد عبدهللا   16

     مروه محمد موسى سعيد  17



     مروه محمود محمد احمد  18

     مريانا  ثروت لطفى عطا هللا  19

     مريم اسحاق حكيم عزيز  20

     مريم اشرف ملك سيف  21

     مريم بخيت رزق نخله  22

     مريم ثروت حلمى لوندى  23

     مريم حربى جرجس جاد هللا  24

     مريم خلف تادرس عوض  25

     مريم سامى عطيه عبد المالك  26

     مريم طلعت اميل فرنسيس  27

     مريم عادل رمزى بولس   28

     مريم عادل كامل جندي  29

     مريم على جاد الكريم عليو  30

     مريم فيصل عدلى حبيب  31

     مريم موريس حاضر حكيم  32

     رينا ناجح توماس سكر م  33

     مشيره البدرى فهمى سليم  34

     مصطفى احمد ابو زيد عرابى  35

     مصطفى احمد فواز عبداللطيف   36

     مصطفى احمد محمد احمد  37

     مصطفى عبد اللطيف السيد احمد  38

     مصطفى محمد عبدالحفيظ حساسين  39



     مصطفى محمود حافظ عبد اال  40

     محمد محمدينمعتز فتحي   41

     معتز منصور عبداللطيف احمد   42

     مقار اسحاق عبد المالك مسعد  43

     منار اشرف احمد مازن   44

     منار عبد الرحمن محمد عبد الرحيم  45

     منار عبدالبديع عبدهللا خالد  46

     منار مجدى عبد الرحمن عبد العال  47

     منار محمد كامل حامد  48

     مال الدين عبدالالهمنار نبيل ج  49

     منال جرجس طانيوس لوقا  50

     منال محمود عبدالباسط محمد  51

     منتصر محروص محمد بريقى   52

     منه هللا فوزى احمد عبد هللا  53

     منى صابر محمود عبدالموجود  54

     منى عبدالعزيز نعمان السيد  55

     منى عالءالدين محمد علي   56

     د محمد منى محمد السي  57

     منى محمد محمد عبدالحليم   58

     منى نور الدين صادق نور الدين  59

     مها احمد السمان محمد   60

     مها احمد حسين عبد الرحيم  61



     مها حسن حسين محمد  62

     مها عبد الغنى يوسف احمد  63

     مها محمد عبد العال محمد  64

     مهديه محمد احمد محمد  65

     بد الرحيم احمد خميسمؤمن ع  66

     مياده عادل عبد العظيم رشدى  67

     ميرا عطيه جورجى اسطفانوس   68

     ميرنا اشرف اسعد توفيق  69

     ميرنا عدلي مسعد بولس  70

     ميرنا فؤاد ظرفى شاكر  71

     ميرنا ناجي خليل عبيدهللا  72

     مينا  ثروت منقريوس عبد المسيح  73

     زق مينا مالك فوزى ر   74

     نادين صالح انور امبابى  75

     نجاح نشأت محمد عبدالرحيم  76

     نجالء صبري يعقوب جابر  77

     نجالء فتحى فهمى عبدالموجود   78

 

 

 

 

 

 

 



 م2019/2020 (نظام العام الواحدالعامة )طالب الدبلوم  بيان بأمساء 

 {7} ( اجتماعيات3جمموعه )

 

 ( ظهرًا2( ص : )9لفرتة : من الساعة )ا حافظ حلمى شعبان :أ.م.د/اسم احملاضر 

 (78العدد : ) ( بكلية الرتبية412:  )فصل

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     نجوى ابراهيم عبد الحميد ابراهيم  1

     ندا عبد المنعم حسين عبد الحميد  2

     ندى سيد بدرى محمد  3

     صالح صبحى نرمين ماهر   4

     نسرين سامى شنوده ميخائيل  5

     نسمه احمد حمدى مختار  6

     نسمه االمير السيد محمد  7

     نسمه محمود قبيصى احمد  8

     نصره احمد علي مهران  9

     نعمه محمد علي احمد  10

     نها رجب احمد حسان  11

     نهال االدهم محمد محمود  12

     حمدنهله محمود ابو ضيف ا  13

     نهله ناجح السيد محمد  14

     نهى حسن محمد احمد  15

     نهى يسرى العربى حسين   16

     نور حماد القطري عتمان  17



     نور رافت احمد محمد  18

     نورا محمد عبد العزيز السيد  19

     نوره خليفه محمد محمود  20

     نوره سالم يونس عثمان  21

     نوره عادل وليم لبيب  22

     نوره محروص صبره يوسف  23

     نورهان  فتحى عبد الظاهر حنفى  24

     نورهان رجب محمد السيد  25

     نورهان منصور عبد الرحيم محمود  26

     هاجر جمال عبد الجليل احمد  27

     هاجر حمادة احمد متولى  28

     هاجر محمد احمد عمر عوض  29

     هاجر محمد خليل ابراهيم   30

     بدالرحمن السيد هاجر محمد ع  31

     هاجر محمد عطيه محمد   32

     هاله السيد هاشم عبد الواحد  33

     هاله خلف محمد امين  34

     هاله رفعت ابو المجد احمد  35

     هاله شعبان عبدالرحمن محمد  36

     هاله قبيصى السيد خليل  37

     هانى جمال راغب هاشم  38

     هبه احمد محمد احمد  39



     س عبده جبره هبه بول  40

     هبه سيد محمود عبد الرؤوف  41

     هبه صبرى صابر توفيق   42

     هبه عبد العال محمد عبد الحميد  43

     هبه كليب محمد على  44

     هدى اسماعيل عيد احمد  45

     هدى عبد هللا احمد يونس  46

     هدير ابو اليزيد محمد ابو المجد  47

     هدير عادل احمد احمد   48

     هشام اسامه احمد على  49

     همت حسن فهمى حفنى  50

     هناء عبد الرحمن عبد المنعم محمد  51

     هناء عبد الظاهر قناوى عبد الرحيم  52

     هناء ناصر ابوالري حكيم  53

     هند رشاد عبد المنعم مصطفى  54

     هند صابر محمد فرغل  55

     هويدا بغدادى احمد بغدادى  56

     احمد حسانهويدا عامر   57

     هيالنه صفوت فوزى كامل  58

     وائل عبدالحكيم محمد عبدالرحيم   59

     والء احمد عبد الموجود على  60

     والء حسين احمد عبد العال  61



     والء خلف احمد عبد الوهاب  62

     والء خليفه محمد محمود  63

     والء شعبان على احمد  64

     دوالء عبد الغنى ابراهيم محمو   65

     والء عبد المنعم احمد محمد  66

     والء كامل دسوقى احمد  67

     والء كرم محمد عبد العال  68

     والء محمد عبد الحميد عبد الرحيم  69

     والء محمد نعمان محمد  70

     والء ناصر جاد هللا عبد العال  71

     ياسمين حسن محمد عبد ربه  72

     ياسمين سليمان عرب سليمان  73

     ياسمين سيد صالح محمد  74

     ياسمين صبري ابوالقاسم احمد   75

     ياسمين عبد الرحيم على احمد  76

     ياسمين عنتر عبد الهادى سليمان  77

     يسرا حسنى احمد عبد هللا  78

 

 

 

 

 

 

 



 م2019/2020 (نظام العام الواحدالعامة )طالب الدبلوم  بيان بأمساء 

 {1}(حاسب اىل3جمموعه )

 ( ظهرًا2( ص : )9الفرتة : من الساعة ) الصابر عبد حشمت/ م احملاضر : داس

 (91العدد : ) بكلية الرتبية( ج:  ) مدرج

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     ابانوب بهجت نجيب قالده   1

     ابانوب جرجس وهيب سعد  2

     ابانوب رفعت شوقى فهمى   3

     حنا فرج بساده فلسطين  ابانوب  4

     ابتسام على احمد على   5

     احالم فوزى محمد عبد اللطيف  6

     احمد جمال الدين خلف مرسى رشوان   7

     احمد علم الدين احمد عبد النعيم  8

     احمد فتحى احمد كتانه  9

     اسراء سالم عمر احمد  10

     اسماء  مروان لبيب محمود  11

     سماء عبد العال احمد محمدا  12

     اسماء فريد خليل على  13

     اسماء محمود محمد حجازى حسين  14

     اسماء هانى محمد يوسف  15

     اسيا احمد السيد رضوان  16

     اشرف نصحي كامل وهبة  17



     اكرامي فتحي اسماعيل عبدالمقصود   18

     الحسين هارون محمود حسانين  19

     محمود  امانى عاطف على  20

     امنه خيري كامل قاسم عثمان  21

     امنيه حاتم حسين اسماعيل  22

     انجى عطيه صمور رميس   23

     انطونيوس صفوت نصيف واصف  24

     اوليفيا  وجدى  وهيب  جرجس  25

     ايه عطا هللا حسين محمد  26

     ايه محى الدين فؤاد محمد  27

     ايه مدحت محمد احمد  28

     صايغ جوده خليلبسام ال  29

     بهيه احمد امام فضلون   30

     توماس طلعت ابراهيم خليل   31

     توماس عيسى شحاته سليمان جيد  32

     جينا عاطف فتحى سيفين   33

     حاتم احمد محمد احمد   34

     خطاب محمد نجيب محمود  35

     دعاء احمد موسى السنوسي  36

     دعاء بخيت العارف على   37

     محمد احمد ابوزيد دعاء  38

     دميانه وصفى حليم سيف   39



     دينا عصام احمد تمام  40

     رانيا جمال محمد حسين  41

     رانيا خالد محمد البدرى محمد   42

     رومانى جندى عبود بقطر   43

     رومانى محفوظ جورجى عبد المالك  44

     رويداء محمد ابراهيم احمد   45

     ى محمدساره محمد احمد مصطف  46

     سماح عوض احمد محمد  47

     سمر مرغنى طه قاسم  48

     شنوده بولس سعيد سعد   49

     شيماء فوزى احمد عبد المغيث  50

     شيماء يحيى عبد الحفيظ على  51

     عاشور محمد عاشور عبد الاله  52

     عبد الرحمن رجب محمود   53

     عبد الاله ابو الحجاج عبد الحميد   54

     اف حسن محمد عبد العالعف  55

     عال صالح الدين السيد عز العرب  56

     عالء محمد محمد عيد حزين  57

     كرستينا سمير صبحي بدوي   58

     لبنه صديق عالم صديق  59

     مارينا حكيم نصير شنوده   60

     ماريو ناصر مقار جورجي  61



     مايكل حنا امين غطاس  62

     مايكل نان عزيز عطا هللا  63

     مايكل وليم عبد المالك جاد  64

     محمد احمد رفاعى حسب النبى  65

     محمد احمد عبد اللطيف عبد الحميد  66

     محمد خليل فرغلي زيد   67

     محمد شعبان السيد رضوان  68

     محمد كامل مدكور هاشم  69

     محمد محمود احمد مهران رشوان   70

     محمود عبدالرحيم محمود محمد   71

     محمود محمد محمد على  72

     مدحت عزت وفقى فانوس  73

     مروه عالء امين احمد   74

     منار حسين خلف حسين   75

     منه هللا عاطف محمد اسماعيل  76

     مها عبد السميع محمد عبد المجيد  77

     ميشيل مكرم مشرقي عبدالشهيد  78

     نانسى عاطف ولسن اسحق  79

     الوفا عبد الالهنهال زكريا ابو   80

     نهى فتحى ابراهيم عنتر  81

     نورهان عبد الرحمن احمد   82

     نورهان محمد احمد قاسم  83



     نيفين اديب لبيب نجيب  84

     هاله محمود خلف سليمان عبد هللا   85

     هبه هللا مظهر محمد اسماعيل فراج  86

     هدرا موريس صليب يسى  87

     هند سعد على محمد  88

     وسام صالح جداوى جوده  89

     والء احمد محمد عبد المولى  90

     يونان بهجت سدراك سعيد  91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2019/2020 (نظام العام الواحدالعامة )طالب الدبلوم  بيان بأمساء 

 {1}علوم (3جمموعه )

 

 ( ظهرًا2)( ص : 9الفرتة : من الساعة )  اسم احملاضر :د/  عثمان عبد الراضى

 (48العدد : ) ( بكلية الرتبية206:  ) فصل

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     احمد ظريف محمد عقل  1

     احمد عبد الستار تغيان عالم  2

     احمد قبيصى احمد عبد العال  3

     احمد محمد محمد محمد  4

     احمد وصفى احمد ابو السعود  5

     ارتقاء كمال على حسن   6

     اسراء احمد محمد قبيصى  7

     اسراء اشرف ابو الوفا عبد الرحمن  8

     اسراء عبد الراضي عبد الحميد محمد  9

     اسالم محمد ابو الوفا امام   10

     اسماء اسماعيل احمد السكي  11

     اسماء السيد محمود عبدالاله  12

     اسماء بدوى حسن محمد  13

     اسماء بهجن سليمان طه   14

     اسماء محمد محمود مهران  15

     اشواق محمد احمد عبد المبدى  16

     االء ناصر خليل عبدالمحسن احمد  17



     االء ناصر محمد القرشي  18

     الزهراء عبد الرحيم حسن محمد  19

     الزهراء مهران محمد مهران  20

     الشيماء فتحى محمد احمد  21

     انى عاطف ابو المجد عبد اللطيفام  22

     امانى محمود رسالن محمود  23

     اماني مكرم نظير بقطر  24

     امل جمال ونيس مكاري   25

     امل محمد عبدالحافظ رضوان  26

     امنيه عبد الحليم السيد محمود  27

     اميره محمود عبدالقادر محمود   28

     آن جبره نعيم جبره   29

     لفار عويضهانجى صابر ا  30

     انجي روماني عياد عطاهللا  31

     انجيلوس رافت زكى اسكاروس  32

     ايات عبدالمحسن فتحي حسين  33

     ايرين حسنى سيداروس جرجس  34

     ايمان احمد بهلول على   35

     ايمان سيد محمد احمد  36

     ايمان عبدالرحيم عليش عمر  37

     ايمان عبدالرحيم محمد عبدالحميد  38

     ايمان علي عزيز مهران   39



     ايمان محمود محمد احمد  40

     ايمن رجب محمود عبد الغنى  41

     ايه فتحى عبد الجليل السمان  42

     ايه محمد ابواليزيد عليان   43

     باسيليوس مقبل شاكر عبد الملك  44

     برباره ممدوح البدرى انيس  45

     بسمه كمال بخيت حسن  46

     حمد ابراهيم نجم الدينتيسير م  47

     جاكلين فوزي داود زكي  48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2019/2020 (نظام العام الواحدالعامة )طالب الدبلوم  بيان بأمساء 

 {2}علوم (3جمموعه )

 

 ( ظهرًا2( ص : )9الفرتة : من الساعة ) كوثر الشريف /د0أ اسم احملاضر : 

 (48لعدد : )ا ( بكلية الرتبية201فصل  :  )

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     جهاد يوسف محمد محمود  1

     حازم رجب حمدان دسوقى  2

     حسن احمد حسن على   3

     حنان لطفى محمد احمد   4

     داله احمد مصطفى كمال سليم  5

     دعاء االمير حسان عبدالسميع  6

     بد القوى حسندعاء بكر ع  7

     دعاء فريد عبدالستارسلمان  8

     رابعه خلف محمد ادم  9

     راندا احمد عزوز عبد اللطيف  10

     راندا حربى عثمان عبد النعيم  11

     رجاء البدرى احمد محمد  12

     رجب عبد العليم حميد ابراهيم  13

     رضا فتحى محمد احمد  14

     رنا وجدى الفرد استاورو  15

     رندا محمد حسن السايح  16



     رندا ميشيل وديع مقروفه  17

     زينب احمد مرعى محمود  18

     زينب اسعد عبداللطيف محمد  19

     زينب السيد طه محمد  20

     زينب على طه قريشى  21

     زينب محمد ابو اليزيد عبد هللا  22

     ساره السيد محمد محمود  23

     ساره جميل لمعى زكى  24

     ره عادل صادق جرجسسا  25

     ساره محمد بهجت محمود  26

     سماح شعبان محمد البسيونى  27

     سمر حمدى عبدالنعيم عبدالرحمن  28

     سمر عبيد محمد عبد هللا  29

     سيفين ارميا سعد سفين  30

     شيماء الشربينى على محمد  31

     شيماء طلعت احمد عطيه   32

     صفاء فراج احمد فراج   33

     صالح منازع توفيق حمدهللا  34

     عبد الرحمن محمد عز عبد الرحيم  35

     عبدالحميد السيد عبدالحميد محمد   36

     عبدالكبير ابراهيم محمد ابراهيم   37

     عفاف محمد كامل احمد  38



     عماد لبيب عزيز يوسف  39

     عمرو عبد الاله هريدى   40

     عمرو محمود عبد المطلب   41

     ده احمد محمد احمدغا  42

     فاطمه احمد عبدهللا باكير  43

     فاطمه جاد السيد همام  44

     فاطمه حسن السيد عبدالفتاح  45

     فاطمه حسن عبدالرحيم سيد  46

     فاطمه يوسف عبد الرحمن محمد  47

     فتحى محمد احمد عبد السالم  48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2019/2020 (نظام العام الواحدمة )العاطالب الدبلوم  بيان بأمساء 

 {3}علوم (3جمموعه )

 

 

 ( ظهرًا2( ص : )9الفرتة : من الساعة ) بدرية حممد حممد /د 0اسم احملاضر : ا

 (50العدد : ) ( بكلية الرتبية203:  ) فصل

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     كارولين جمال سكر قلد 1

     كرستين وصفى عياد حكيم  2

     كرستينا رزق صابر مسعود 3

     كريستين حسنى فكرى بدروس  4

     ليماء عبدالنعيم عبدالاله احمد 5

     ماجي اميل عوض عبدالنور 6

     مارتينا رمسيس ولسن زكى 7

     مارتينا رومانى عبده عبد المالك 8

     مارتينا ظريف وهيب حنا 9

     ماريا مجدي دانيال رياض 10

     ماريانا أميل فتحى جورجى 11

     ماريانا مجدى عشم سعد 12

     مارينا اشرف لطفى عبد الشهيد 13

     محمد جمال البدرى محمد  14

     محمد رزق احمد حسين 15

     محمد زكريا هاشم عبد الحميد 16

     محمد عبدالخالق حسني  17



     محمد علوي محمد صديق 18

     محمد على احمد سالمة 19

     محمد فؤاد اسماعيل حميد 20

     محمد محمود السيد حسن 21

     محمود جمال محمود محمد 22

     محمود رفعت خليل سليم  23

     مروه صالح محمود محمد 24

     مريت سامح شفيق زكى 25

     مريم سمير جورج روفائيل 26

     مريم عطا اسرائيل سوريال  27

     مصطفى اسماعيل عوض  28

     مصطفى محمد محمد متولى 29

     منال عاطف شاكر احمد 30

     منال وائل احمد همام 31

     منى فتح هللا محمود الخضيرى  32

     مينا جورج لمعى لبيب 33

     مينا فكتور نعيم بطرس 34

     حسن محمدناصر احمد  35

     نعمه احمد طه محمد  36

     نعمه محمد عبد الحميد ابراهيم 37

     نهله عبد الرحيم صابر  38

     هاجر احمد جمال الدين محمد  39



     هاجر عبدالرحمن محمد  40

     هبه صبرى محمود على 41

     هبه فرغل قنديل محمد 42

     هدير عبد الكريم عدلى حجازى  43

     هناء ابو الحمد عبد اللطيف  44

     هناء جمال كمال النمكي 45

     هيام على محمود محمد 46

     هيلين نشأت وديع عازر 47

     ياسمين خليفه محمود احمد 48

     ياسمين رجب صبره احمد 49

     يوستينه انيس رزق جورجى 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2019/2020 (نظام العام الواحدالعامة )دبلوم طالب ال بيان بأمساء 

 {1}جتارى (3جمموعه )

 

 ( ظهرًا2( ص : )9لفرتة : من الساعة )ا شعبان أبو محادى /د:اسم احملاضر 

 (68العدد : ) ( بكلية الرتبية303:  ) فصل

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     عوض هللا علىابتسام محمد على   1

     احسان ابو المجد احمد هباب  2

     احمد صبرى عبد هللا جاب هللا  3

     احمد عبدالفتاح احمد مصطفى   4

     احمد فوزى عبد الاله احمد  5

     ارميا نادى الفريد ايوب  6

     اسامه عطا احمد عويس  7

     اسراء جمال الدين فؤاد محمد  8

     داسراء نادى احمد محم  9

     اسالم محمد الصغير اسماعيل  10

     اسماء احمد محمد احمد  11

     اسماء جمال عطيه احمد   12

     اسماء محمود احمد محمود  13

     اسمهان جاب هللا حسن جاب هللا  14

     اشواق حسن ابو المجد محمود  15

     االء محمد عبد الراضى ابراهيم  16

     االمير على السنجق عبد العال  17



     الهام صديق احمد صديق   18

     الهام عبد الرحيم محمد عبد الرحيم  19

     الهام محمد عبد اللطيف محمد  20

     امجد ماهر رياض شنوده  21

     اميره احمد حافظ احمد   22

     اميره القذافى طلب محمد   23

     اميره علم الدين عبدالحق   24

     اميمه فؤاد فرغلى رشوان  25

     عبد المعطى عبد هللا انتصار   26

     انوار الفارس فرغلى بوبح  27

     ايات عثمان عبد العزيز قناوى   28

     ايمان  احمد فهمى عبد الغفار  29

     ايمان السيد همام محمد  30

     ايمان سعد احمد السيد  31

     ايمان عبد الراضى السمان   32

     ايمان محارب ابراهيم محارب  33

     ل احمدايمن عاطف شلي  34

     ايه رجب سيد حسين  35

     ايه عبد الحميد نور الدين رضوان  36

     ايه محمد احمد محمد  37

     بضابا وجيه شوقي راغب  38

     جاكلين بخيت عيسى رزق   39



     جهاد خليل سعيد محمد   40

     جهاد طه احمد عبدالرحيم   41

     جهاد عبدالرحيم محمد محمود  42

     اح احمد معوضجيهاد عبد الفت  43

     جيهاد عطا توفيق على  44

     حسام الدين احمد بكر بخيت  45

     حسام الدين محمد عبدالرؤوف   46

     حسام محمد السيد محمد  47

     حسناء عصام الدين رشدى سليمان  48

     حمديه البيومى على البيومى  49

     حنان حسن علي حسن  50

     حنان ناصر منصور حسين  51

     د عبد الصبور محمود حسينخلو   52

     داليا زكريا محمود على   53

     دعاء ابراهيم محمد غالندى  54

     دعاء عبد الراضى السمان   55

     دعاء عبد العال محمد محمود  56

     دعاء محمد على محمد   57

     دعاء هاشم على جاد الكريم  58

     دميانه جميل سمرى توفيق  59

     بطرسدميانه شكرى شحاته   60

     دميانه عيد جاب هللا ميخائيل   61



     رانيا نور الدين محمد على  62

     رحاب احمد محمود على  63

     رحاب رفعت وزيرى احمد  64

     رحاب سنوسى حمدان عبد الحميد  65

     رشا حسين داود احمد  66

     رشا قدرى عوض على  67

     رضوى محمد ابراهيم صالح   68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م2019/2020 (نظام العام الواحدالعامة )طالب الدبلوم  بيان بأمساء 

 {2}جتارى  (3جمموعه )
 

 ( ظهرًا2( ص : )9لفرتة : من الساعة )ا فتحى حممد امحد القرن /اسم احملاضر : د

 (68العدد : ) اثار  الدور الثالث  2قاعة 

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     وف فؤاد يوسفؤ رنا را 1

     رندا اشرف صابر ابراهيم 2

     رندا خلف ادريس عبد الاله 3

     رنيا حسام الدين حمدى زكى 4

     روضه عويس احمد محمود  5

     ريهام جمال عبد الحفيظ عبد العال 6

     ريهام محمد احمد احمد 7

     ريهان محمد السيد احمد 8

     زهره محمود حسن دياب 9

     زينب سيد محمد عبد الحليم 10

     زينب عبد البديع محمد على 11

     زينب محمود احمد عبد هللا 12

     ساره ابوالفتوح محمد عوض 13

     ساره عبد الحميد محمود عبد الكريم 14

     ساره محمود سالمان محمود 15

     تعلبساره ممدوح احمد  16



     ساره نعيم لمعى سرجيوس 17

     سالي صفوت عبدالقادر محمد 18

     سلمى عاصم عبد الرحيم ابراهيم 19

     سلوى محمود على سيد 20

     سماح سعد هرنى جرس 21

     سماح عبد الرحيم امين موسى 22

     سماح على عبدالرحمن محمد  23

     سماح قناوى محمد خليفه 24

     سمر ابو بكر احمد محمد 25

     شريفه احمد جاد حسين  26

     شريهان فتح هللا جاد محمد 27

     شيرين وديع كامل عبدالمسيح  28

     شيماء احمد عمران محمد 29

     شيماء جبريل عبد اللطيف عرفه 30

     شيماء عز محمد بدوى  31

     شيماء على محمد علي  32

     شيماء محمود احمد محمود 33

     شيماء مصطفى خليفه محمود 34

     شيماء مصطفى محمد عبد الرحمن 35

     صباح سمير لبيب قريصه 36

     صباح محمد حسن ابو الحمد 37

     صفاء رمضان السيد ابراهيم  38



     عبدالرحمن محمد محمود جميل  39

     عزه محمود محمد احمد 40

     عالء محمد حسن عبدالحميد 41

     علياء فوزى على صالح 42

     عمر عبد هللا حسن عبد المجيد 43

     عمرو احمد السمنجى السيد 44

     عمرو فتحى همام عبد هللا 45

     عيسى صافي محمد يوسف 46

     غاده محمد حداد عمران 47

     فاتن سعد حسين سعد 48

     لى احمدفاطمه احمد ع 49

     فاطمه عبدالعال سليمان عبدالموجود  50

     فاطمه عدلى امين احمد محمود  51

     فاطمه يونس امين على 52

     فايزه عبدالفتاح عابدين عبدهللا  53

     كامليا صفوت عز الدين طايع 54

     كترينه كرومل تامر كرلس 55

     كرتسينا سمير رزق طانيوس 56

     كرستينا خله اسكندر غالى 57

     كريستينا كميل خلف مسعد 58

     كريمه محمد سليمان محمد 59

     كريمه مختار عبدالعال حسن  60



     كيرلس روحى شكرى لبيب 61

     كيرلس عماد فؤاد عزيز  62

     لوسى فاضل تامر اسكندر 63

     ليله خليفه عابدين على 64

     حمد ابوالحسن احمدليلى م 65

     ليلى محمد محمد محمد 66

     لينا عبدالرحيم نورالدين السيد 67

     مارتينا ماهر حشمت مريد 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2019/2020 (نظام العام الواحدالعامة )طالب الدبلوم  بيان بأمساء 

 {3} جتارى (3جمموعه )

 

 ( ظهرًا2( ص : )9لفرتة : من الساعة )ا روسمدحت السيد حم /د.اسم احملاضر : أ

 (73العدد : ) ( بكلية الرتبية1قاعة :  )

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     مارلين فكتور شكرى مشمش  1

     مارينا مجدى نجيب جوهر 2

     مارينا منير نجيب عطا هللا 3

     جوده مايكل صدقى عويضه 4

     محمد ابو ضيف حسن عثمان  5

     محمد احمد خليفه عثمان 6

     محمد السيد عبد العال طليبه 7

     محمد جمال محمد السيد 8

     محمد صالح السيد احمد 9

     محمد عبد الجليل محمد على 10

     محمد عبدالقادر احمد محمد  11

     محمد غريب جاد ابو زيد 12

     محمد محمود احمد الخولى 13

     محمود احمد سليمان محمد 14

     محمود على فراج ابوالحسن  15

     مرزوق احمد خلف هللا على 16

     مرقس نشأت توفيق بشاره 17



     مروه الدكرونى عبد الفتاح  18

     مروه محمود عبد الرحيم احمد 19

     مريم جمال جرجس حنا 20

     مريم رافت نصرى عبد المسيح 21

     مشيره انور عبداللطيف احمد 22

     مشيره فتحى عبد الهادى فرج 23

     مصطفى محمد خلف محمد 24

     مصطفى محمود سنجق عبد العال 25

     منار محمد امين محمد عبد العال 26

     منه هللا كمال عبد العال محمد 27

     ي احمدمؤمن احمد دسوق 28

     مى جمال علي السيد  29

     ميرنا ممدوح جاد هللا ابو اليمين 30

     مينا عياد ثابت ميخائيل 31

     ناديه عبد الفتاح خلف عبد الرحمن 32

     ناصر خديوى مندى مهنى 33

     نانيس حمدي جالل الليثي 34

     ناهد مصطفى محمد ابو الحمد  35

     ر حسان سعدنجفه جاب 36

     نجالء حلمى مصطفى عبدالرحمن 37

     نجالء محمود عبد المنعم حسانين 38

     ندا جمال حسانين حسن 39



     ندى خالد محمود احمد  40

     نرمين علي عبدالاله عبدالمجيد 41

     نريمان عنتر محمد محمود 42

     نسمه عالء احمد اسماعيل 43

     ود على سليمنعمه محم 44

     نعيمه عبد الرحيم السمان عبد الرحيم 45

     نهاد حسام امين محمد 46

     نور جميل فايز نخيل  47

     نوره عصام مهدى ابوالحسن  48

     نيفين زكريا قلدس فريج 49

     هايدي محمود حامد محمد 50

     هبه جمال عبد اللطيف على 51

     يح فارس هارون هناء عبدالمس 52

     هناء كرم توفيق سعد 53

     هيثم محمد السيد احمد 54

     ورده السيد عبد اللطيف احمد 55

     وفاء سالم محمد محمد 56

     والء انور البدري عبدالرحيم 57

     والء عربى عبد العال عثمان 58

     والء ناصر احمد حفنى 59

     محمدياسمين السيد محمد  60

     ياسمين جمال حسين محمد 61



     ياسمين كامل حارس سليمان 62

     يوستينا فتحي عطا لوندي 63

     يوسف نشأت وسيلى عازر 64

     ابتهال عرفان احمد علي  65

     احمد صابر سليم على 66

     ايمن حنا سالمه سمعان 67

     ايه فتحى عبدالمولى عبدالراضى  68

     شيماء احمد محمد محمد 69

     مارينا عادل عزيز كراس 70

     مينا جميل عازر عبد هللا 71

     يامنه ابو النجا ابراهيم ابو النجا 72

     يوستينا عاطف فرج هللا سرجيوس 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2019/2020 (نظام العام الواحدالعامة )طالب الدبلوم  بيان بأمساء 

 {1} إجنليزي( 3) جمموعه

 

 ( ظهرًا2( ص : )9لفرتة : من الساعة )ا فايزة مصطفى /د .اسم احملاضر : :أ

 (89العدد : ) ( بكلية الرتبية507فصل:  )

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     ابتسام حمدان ثابت عبدالرحمن  1

     ابتسام خالد هابيل عبد اللطيف 2

     احمد حمدان احمد حسب 3

     احمد حمدى حسان محمد 4

     احمد شعبان طايع ابراهيم 5

     احمد عبد الخالد محمد حسن 6

     احمد عبد الرؤف محمد جاد الكريم 7

     احمد عنتر السيد محمود 8

     احمد محمد صادق عبدالكريم 9

     احمد محمد طه عبد التواب 10

     احمد محمود محمد نور الدين 11

     احمد ممدوح سليم على  12

     احمد مهران محمود احمد 13

     ازهار كمال احمد جيالنى 14

     اسراء ابوزيد محمد عز الدين  15

     اسراء سليمان عبد الحميد رضوان 16

     اسراء عبد المنعم عبد الرحيم حسين 17



     د عبدالعليماسراء عبدهللا محم 18

     اسراء محمد احمد محمد 19

     اسراء مصطفى عبد العزيز محمود 20

     اسماء اسماعيل على حامد 21

     اسماء صبرى محمود محمد  22

     اسماء محمد كامل مصطفى 23

     اشرقت اشرف احمد احمد 24

     اكرستينا العربى وهيب حبيب 25

     لراضى عبد المغيثاالء احمد عبد ا 26

     الزهراء احمد خليفه علي 27

     الشيماء عاطف محمد هاشم  28

     الشيماء غريب عبد الجواد عمر 29

     الهام امين عباس امين 30

     اليصابات  ناصر نصيف بشارة 31

     امانى خالد محمود فرغل 32

     امانى كامل العربى فراج 33

     محمد عبد الرحمن امل جالل 34

     امل عبد هللا محمد رضوان 35

     اميره احمد عبدالعال محمد 36

     اميره عباس عبدالرحيم احمد  37

     اميره مجدى محمود عبد الرحمن 38

     ايمان احمد فكرى عباس  39



     ايمان السيد ابو الفتح اسماعيل 40

     ايه افكار احمد همام 41

     ايه السيد عبد الحميد محمد 42

     ايه جابر عبد العظيم محمد 43

     ايه حازم عثمان مصطفى 44

     ايه حجاج كامل محمد 45

     ايه حسام الدين احمد محمد 46

     ايهاب عادل عدوى ابو الحجاج 47

     ايوب خلف مراد ايوب 48

     بثينه  منتصر سعد الدين عبد العال 49

     بدور ممدوح احمد بخيت 50

     بركسام صبرى موسى لمعى 51

     بسمه جمال السيد مغربي 52

     توماس سمير عطيه نخله 53

     تيسير عبد هللا محمد نور الدين 54

     جهاد عبدالوارث احمد محمد 55

     جهاد عالء احمد ابراهيم 56

     جيهان عبدالراضى عبدالاله احمد 57

     حسام حسن حسانين محمد 58

     حنان احمد محمود حسن  59

     خلود صابر على محمد 60

     خلود محمد عبدالرحيم عيسى 61



     دنيا محمد عابدين ابو زيد 62

     راندا ماهر هريدى مسلم 63

     رانيا ابو الدهب محمد خليفه 64

     رانيا احمد محمد عمران 65

     ا رأفت نصرى اخنوخراني 66

     رانيا محمد بسيونى احمد 67

     رجاء محمد عابدين ابو زيد 68

     رحاب احمد علي البدري  69

     رحاب محمد عليو عبد العال 70

     رحمه كمال فتوح حسين 71

     رحمه ماهر احمد محمد 72

     رضوى احمد عماد محمد البدرى  73

     ل علىرضوى صالح جال  74

     رقيه السيد البكرى احمد 75

     رمضان كامل احمد عبد العال 76

     رنا احمد محمد عطيه 77

     روئ حازم سيف النصر محمود علي  78

     ريم على عمر احمد 79

     زينب اسماعيل احمد السكى 80

     زينب محمد انور ابراهيم  81

     ساره رشاد اسماعيل محمد 82

     ساره محمد احمد عبد المولى 83



     سحر يوسف فؤاد منصور 84

     سعاد احمد صبري عبداللطيف 85

     سلمى عالء قبيص السيد  86

     سلوى كمال كمال الدين ابو زيد 87

     سماح صديق حمدان عبد الكريم 88

     سماح عادل خليفة على  89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2019/2020 (نظام العام الواحدالعامة )طالب الدبلوم  بيان بأمساء 

 {2}إجنليزي( 3جمموعه )

 

 ( ظهرًا2( ص : )9لفرتة : من الساعة )ا هناء السيد  /اسم احملاضر :  د

 (90العدد : ) 3جممع املدرجات 

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     لزوكى مرسى حسينشريهان ا 1

     شيماء حسن عبدالجواد احمد  2

     شيماء خضيرى عبد الراضى  3

     شيماء رافت محمد غانم 4

     صالح ابراهيم محمد مهدي 5

     صبرين محمد يوسف عبدالرحيم  6

     صفاء حنفى محمود ابو زيد 7

     ضحى عبد العظيم عبد الحميد خليل 8

     عود جاد هللا عبادىعبادى قا 9

     عبد هللا محمود محمد االمير محمود 10

     عبدالرحمن السيد محمد علي 11

     عزه علي احمد اسماعيل  12

     عال بركات مصطفى نور الدين 13

     عالء محمد عبدالاله محمد  14

     علياء المازنى محمد ابراهيم 15

     علياء حمدان احمد على 16



     علياء خالد عبدالعال محمد  17

     عمرو عبد اللطيف محمد محمد 18

     فاطمه الزهراء احمد يوسف حسن 19

     كيرلس جميل زاكى ويصا 20

     لبنه احمد عمر صدقى 21

     لمياء حمدى على اسماعيل 22

     مادونا عماد موريس عبيد 23

     مارتين مؤمن عياد عزيز 24

     مارينا فنى روبيل حنا 25

     مارينا لبيب رزق بخيت 26

     محمد ثروت حافظ محمد 27

     محمد عبدالحفيظ خضيري  28

     محمد عصام سعد الدين محمد 29

     محمد كحول حسن حسانين 30

     محمد ممدوح ابوزيد عبدالجليل 31

     محمود احمد محمد حسين 32

     اكر حسينمحمود حسين ش 33

     محمود خالد على صابر 34

     محمود ممدوح عبد البارى محمد 35

     مرسا جيد ناشد مجلع  36

     مروه السيد رضوان احمد عبدالرحمن 37

     مروه جمال البدرى محمد 38



     مروه عبد الرازق محمد عبد الرازق  39

     مروه محمد عليو عبد العال 40

     امين جاد عبد الشهيد مريم 41

     مريم رفعت صبرى فلتس 42

     مريم روميل وصفى بشاره  43

     مريم طلعت قديس فاخورى  44

     مصطفى احمد نور الدين  45

     مصطفى عبد الفتاح محمد محمد 46

     مصطفى محمد عبدالرحمن احمد  47

     مصطفى نجيب عبد المجيد حمايه 48

     ه هللا عادل عبدالرازق السمانمن 49

     منه هللا محى الدين عبدالموجود  50

     منى احمد عثمان عبد الرحيم 51

     منى احمد هاشم محمود 52

     منى جبر الديب احمد 53

     منى عبدالغنى محمد سليمان  54

     منى يوسف حكيم يوسف  55

     مها صبحى شوقى ايوب 56

     سى محمد موسى امينمو  57

     مى موريس صموئيل جبرائيل 58

     ميرفت السيد عبد السميع السيد 59

     ميرنا صفوت صبحى مرقس 60



     نانسي رزق امين ايوب 61

     نجوى احمد ابو ضيف محمد 62

     نرمين محمود رفعت  محمد علي 63

     نهى احمد عبد الفضيل جبريل 64

     عبد الرحمن محمد عبد القادرنهى  65

     نورا احمد عبد المحسن سليمان 66

     نورا السيد زهرى السيد 67

     نورهان جمال محمد احمد 68

     نورهان صابر محمد احمد  69

     نورهان صالح محمد بيومى محمد 70

     هاجر عبد الرحمن محمد امين محمد 71

     الغفار هاله محمد مجاهد عبد 72

     هبه السمرى حسين محمد 73

     هبه هللا ابراهيم صابر احمد 74

     هبه حمدى عثمان محمد  75

     هبه عبدالجابر محمد محمد 76

     هدير صالح محمود عبدالرحيم 77

     هشام  رمضان عبد الحميد توفيق 78

     هناء الزين احمد حموده 79

     لحفيظ عبد الحليمهند طلعت عبد ا 80

     هيالنه عاطف صبحى قرياقس 81

     وفاء البدرى جابر احمد 82



     وفاء محمد عبدالوهاب محمد 83

     وفاء مرزوق حافظ على 84

     يارا السيد عبدالعزيز ابودهب 85

     ياسر لطفى احمد تقى  86

     ياسمين حافظ كامل على 87

     مراني ابوضيفياسمين ناصر الض 88

     ياسمين يحيى احمد عيسى 89

     ياسمين يسرى عبد الفتاح مصطفى 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2019/2020 (نظام العام الواحدالعامة )طالب الدبلوم  بيان بأمساء 

 {1} فرنسي( 3جمموعه )
 

 ( ظهرًا2( ص : )9لفرتة : من الساعة )ا طه حسني / د0أاسم احملاضر :

 (47العدد : ) ( بكلية الرتبية504فصل :  )

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     ابتسام حسنى هاشم الخضيرى  1

     احالم عبد الناصر فراج السيد 2

     استير عادل بشاره ابراهيم 3

     اسراء حسين علي منصور 4

     اسماء امام عارف متولى 5

     اسماء سيد محمد محمود 6

     اسماء عادل محمود احمد  7

     اسماء محمد كامل محمد 8

     اسمه محمد حميد محمد 9

     السيد محمد السيد عبد الرحيم 10

     امانى نصر الدين جاد الكريم جابر 11

     امل السيد محمد عبدالعال  12

     امل محمد بخيت عبد هللا  13

     امنيه احمد محمود مطاوع  14

     اميره انور رشوان عارف 15

     اميره رجب كمال ابوزيد 16

     اميره صالح الدين جبريل ناصر 17



     اميره عادل حلمي عوض 18

     ايفا حسنى داود ميخائيل 19

     ايمان اشرف خلف محمد 20

     ايمان على عبد الكريم محمد 21

     مان ماهر سالمه سعيداي 22

     ايمان محمد سنجاب محمود 23

     بسنت نبيل رمزى جاد  24

     تيسير القرشي نورالدين حسين 25

     جاكلين عطا جلع سيحه 26

     حسنه طلعت احمد عبدالمحسن 27

     حمدى الصغير احمد علي  28

     دعاء احمد عبد المنعم عبد الجواد 29

     ء صالح عبد الاله عامردعا 30

     دعاء محمد السيد مقدام 31

     دعاء محمد مجاهد عبد الغفار 32

     دميانه جمال غالى مليكه 33

     دميانه عبد النور خلف عطيه 34

     رانا عاطف عبد هللا توفيق عبد هللا 35

     رانيا ثروت رزق اسكاروس 36

     راويه محمود جاد محمود 37

     رحاب انور رزق مطاوع  38

     رشا كمال احمد ابراهيم 39



     رشا محمد حامد اسماعيل 40

     رغده جمال عبد المعز عبد الرحمن 41

     ريمون ناصر داود سليمان  42

     زينب احمد عالم عبد المتجلى 43

     ساره عبد الرحيم عبد العال محمد 44

     لىسحر سامى احمد ع 45

     سهام عصام محمود ابراهيم 46

     سهام كمال الدين حسين احمد 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2019/2020 (نظام العام الواحدالعامة )طالب الدبلوم  بيان بأمساء 

 {2}( فرنسى3جمموعه )

 

 ( ظهرًا2( ص : )9لفرتة : من الساعة )ا اميان أبو خليل /اسم احملاضر : د

 (47العدد : ) اثار الدور الثالث  قاعة :

 االثنني االسم م
27/1 

 ءالثالثا
28/1 

 األربعاء
29/1 

 اخلميس
30/1 

     ابتسام حسنى هاشم الخضيرى  1

     احالم عبد الناصر فراج السيد 2

     استير عادل بشاره ابراهيم 3

     اسراء حسين علي منصور 4

     اسماء امام عارف متولى 5

     ماء سيد محمد محموداس 6

     اسماء عادل محمود احمد  7

     اسماء محمد كامل محمد 8

     اسمه محمد حميد محمد 9

     السيد محمد السيد عبد الرحيم 10

     امانى نصر الدين جاد الكريم جابر 11

     امل السيد محمد عبدالعال  12

     امل محمد بخيت عبد هللا  13

     يه احمد محمود مطاوع امن 14

     اميره انور رشوان عارف 15

     اميره رجب كمال ابوزيد 16



     اميره صالح الدين جبريل ناصر 17

     اميره عادل حلمي عوض 18

     ايفا حسنى داود ميخائيل 19

     ايمان اشرف خلف محمد 20

     ايمان على عبد الكريم محمد 21

     سالمه سعيد ايمان ماهر 22

     ايمان محمد سنجاب محمود 23

     بسنت نبيل رمزى جاد  24

     تيسير القرشي نورالدين حسين 25

     جاكلين عطا جلع سيحه 26

     حسنه طلعت احمد عبدالمحسن 27

     حمدى الصغير احمد علي  28

     دعاء احمد عبد المنعم عبد الجواد 29

     بد الاله عامردعاء صالح ع 30

     دعاء محمد السيد مقدام 31

     دعاء محمد مجاهد عبد الغفار 32

     دميانه جمال غالى مليكه 33

     دميانه عبد النور خلف عطيه 34

     رانا عاطف عبد هللا توفيق عبد هللا 35

     رانيا ثروت رزق اسكاروس 36

     راويه محمود جاد محمود 37

     حاب انور رزق مطاوع ر  38



     رشا كمال احمد ابراهيم 39

     رشا محمد حامد اسماعيل 40

     رغده جمال عبد المعز عبد الرحمن 41

     ريمون ناصر داود سليمان  42

     زينب احمد عالم عبد المتجلى 43

     ساره عبد الرحيم عبد العال محمد 44

     سحر سامى احمد على 45

     سهام عصام محمود ابراهيم 46

     سهام كمال الدين حسين احمد 47

 


