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  رابعاجللوس التأهيل الرتبوي املستوي ال وأرقامأمساء 

 )شعبة العلوم( ثانىفصل دراسً 

 م1010-1029للعام اجلامعً 

رقن  م
 اجللوس

 هالحظات اسن الطالب

ل الكرٌم عبد حسانٌن احمد 631 1
ـــ

ــ
ج

ـــ
ـــ

ـ
ن

ـــ
ـ

ه
2

6
 

 محمود السعود أبو أمل 632 2

 تاٌب عبده إٌمان 633 3

 هللا حماٌة الصبور عبد حمدٌة 634 4

 الغفار عبد أحمد عاطف 635 5

 حنا إبراهٌم سلٌمان عاطف 636 6

 حسٌن خلٌفة القاسم أبو السالم عبد 637 7

 رسالن حامد السٌد الفتاح عبد 638 8

 السمان أحمد عفاف 639 9

 العزٌز عبد علً محمد علً 640 11

 أحمد علً السٌد فاتن 641 11

 علً عباس محمد محمود 642 12

 شاكر مورٌس فوزي مدحت 643 13

 الموجود عبد أحمد عبدالناصر مروة 644 14

 عازر خلف منٌر مرٌم 645 15

 واصف الشهٌد عبد حسنً ممدوح 646 16

 الشوٌخ محمد محمود منتصر 647 17

 العال عبد مجاهد سعد منً 648 18

 عباس الهادي عبد هدي 649 19

 عبداللطٌف سٌد هوٌدا 650 21

 علً سٌد شوقً والء 651 21
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 أسماء وأرقام الجلوس التأهيل التربوي المستوي الرابع           

 )شعبة الرياضيات( ثانىدراسي  فصل                  

 م9191-9109للعام الجامعي                      

رقم  م
 الجلوس

 مالحظات اسم الطالب

 علً أحمد علً أمانً 611 1

ل
ـــ

ــ
ج

ـــ
ـــ

ـ
ن

ـــ
ـ

ه
2

6
 

 احمد السٌد السٌد انشراح 612 2

 شنودة رزق منصور اٌزٌس 613 3

 شنودة سلٌم مدحت بسمه 614 4

 محمود شعبان حنان 615 5

 رٌاض ممدوح رحاب 616 6

 إبراهٌم إسماعٌل محمود رضوان 617 7

 لمجٌد عبدا عشري فاروق رضوي 618 8

 عفٌفً محمد سنٌة 619 9

 عبدهللا إبراهٌم عاطف سوسن 611 11

 أحمد دروٌش احمد شادٌة 611 11

 محمود الرب جاد صابر 612 12

 محمد حسٌن صابرٌن 613 13

 ابوالحسن السٌد عبلة 614 14

 إسماعٌل محمد عبٌر 615 15

 اللطٌف عبد السٌد عمر 616 16

 أحمد دروٌش احمد منال 617 17

 الرحٌم عبد محمد منً 618 18

 حسن أحمد نورالدٌن نصرة 619 19

 محمد العزٌز عبد هناء 621 21

 داود مجلع سلٌمان جمٌل ق 621  21
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  رابعال المستوي التربوي التأهيل الجلوسوأرقام  أسماء

 (مواد اجتماعية)ثانى دراسيي  فصل

 م9191-9109الجامعي  للعام 
 مالحظات اسم الطالب الجلوسرقم  م

ل إبراهٌم ابو الٌزٌد محمد مرسً 730 0
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـ

ج
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ـــ
ـ

ن
ـــ

ـ
ه

2
5

 

 إبراهٌم حباشً إبراهٌم محمد 739 9

 أحمد السٌد توفٌق 733 3

 أحمد بخٌت بكري 734 4

 أسماء محمد محمود أحمد 735 5

 أمل سمٌر ٌوسف سالمة 736 6

 احمدأمل محمد حجازي  737 7

 أمٌرة رشاد جابر عبد العال 738 8

 بالل مرعً فتحً الشٌماء 739 9

 علٌو الفتاح عبد الهام 741 01

 األمٌرة محمود جاد 740 00

 اٌفون وهٌب لمعً 749 09

 بسمة محمد توفٌق 743 03

 ترٌزا سامً سٌداروس 744 04

 جاكلٌن ناجً دمٌان بشاي 745 05

 رجائً عبدالستارجمٌلة  746 06

 حلمً أحمد صالح الجمل 747 07

 حمادة حسٌن بكري مهران 748 08

 حنان عبد الحمٌد ابراهٌم حسن 749 09

 حنان عبد الراضً أحمد عبد الرحٌم 751 91

 حنان محمد محمود 750 90

 دعاء رفاعً محمد احمد 759 99

 رباب أحمد عاطف عبدا لغنً 753 93

 رمضان حجازي خلف هللا الشرقاوي 754 94
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 مالحظات اسم الطالب الجلوسرقم  م

ل رٌسا روحً لبٌب 755 95
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـ

ج
ـــ

ـــ
ـ
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ـــ
ــ

ه
2
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 زمزم ناصر عبد الرحٌم  صدٌق 756 96

 زٌنب جابر عبد العاطً عبد هللا 757 97

 زٌنب جمال محمد إبراهٌم 758 98

 زٌنب محمد حسن 759 99

 سحر حلمً عبد اللطٌف 761 31

 سعاد محمود عبد الرحمن 760 30

 سالم محمد محمد مصطفً 769 39

 سلوى السٌد عطٌة 763 33

 سهام السٌد الصدٌق 764 34

 سهام عبد الرحمن محمد 765 35

 سوزان عبد الحلٌم أحمد 766 36

 سوزان محمد عبد الرحمن ابو العال 767 37

 شٌماء محمد أحمد عبد الرحٌم 768 38

 صبحً لوندي عبد المسٌح 769 39

 صبرٌن كامل علً خلٌل 771 41

 صفٌة محمد أحمد محمد 770 40

 عائشة محمد حسن 779 49

 عرفة ٌوسف محمد خلٌل الضبع 773 43

 عالء عبد هللا عبد المجٌد عبد هللا 774 44

 علً السٌد علً علً 775 45

 علً عبد الرازق ابو المجد محمد 776 46

 عنتر صدقً مطاوع محمد 777 47

 فاٌزة أحمد محمد عمرو 778 48

 كرم صبره حسٌن صبرت  ابو الخٌر 779 49

 كوثر إبراهٌم محمد عبد الوهاب 781 51

 محسن محمود أحمد محمد 780 50

 محمد عنتر عبدهللا 789 59

 مرفت عبد المسٌح بنوب عبٌد 783 53

 مروة الدسوقً راضً محمد 784 54
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 مالحظات اسم الطالب الجلوسرقم  م

ل مروة محمود مصطفً 785 55
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـ
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ـ
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ـــ
ـــ

ه
2
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 مرٌانا عاطف بشري 786 56

 منار خلف السٌد عبد الحلٌم 787 57

 منال لطفً شاكر جرجس 788 58

 منال محمود أحمد عبدا لعال 789 59

 منال معروف سامً 791 61

 منال وهٌب لمعً 790 60

 زٌن العابدٌن حسٌن زرزور نادٌة 799 69

 نجاح عبد الرحٌم احمد 793 63

 نجالء مورٌس جوهر 794 64

 نجوي خلف عبد القوي 795 65

 نهً نصر الدٌن قناوي 796 66

 نورة محمد هاشم عبد الاله 797 67

 هبه محمود مرسً 798 68

 هناء عبد النبً حمد هللا ٌوسف 799 69

 جرجس عطا هناء 811 71

 وائل محمد أحمد محمد 810 70

 وفاء سمٌر عطا هللا 819 79

 ٌوسف كمال صبره 813 73

 جمالت السٌد على على ق 814 74

 راوٌة عمر احمد كمال ق 815 75

 شٌماء عطا محمد الراوى ق 816 76

 صبحٌة محمود محمد عوض ق 817 77

 لواحظ على محمود صبره ق 818 78

 عمر عماره شحات محمد ق 819 79

 مرفت جاد حشمت مهران ق 801 81

 مرفت زكرٌا زاٌد عاٌد ق 800 80

 منتصر ظرٌف فاٌز عبد الشهٌد ق 809 89

 منى فؤاد احمد محمود ق 803 83

 مها شهدى جاب هللا اسخرون ق 804 84
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 مالحظات اسم الطالب الجلوسرقم  م

 نادٌة على حسن محمد ق 805 85

 
 
 
 

 للجنه ل95لجنه 
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  رابعال المستوي التربوي التأهيل الجلوس وارقام أسماء

 ( اللغة العربية) ثانى دراسي فصل

 م9191-9109الجامعي  للعام

 مالحظات اسم الطالب رقم الجلوس م

ل أبو العال محمود أبو العال 660 0
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ــ

ج
ـــ

ـــ
ـ

ن
ـــ

ــ
ه

2
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 عزت مختار احالم 669 9

 أحمد أمٌن علً محمد 663 3

 حسن اسماعٌل أحمد 664 4

 أحمد شعبان رضوان 665 5

 أحمد محمد أحمد 666 6

 احمد بدوي اسماء 667 7

 أمال كامل عبدالعال أحمد 668 8

 أمانى بسٌونى معروف 669 9

 أمل عبدالوهاب محمد أحمد 671 01

 اٌمان محمد محمد محمود 670 00

 جٌهان عبد هللا محمد محرم 679 09

 محروس السٌد توغان جٌهان 673 03

 حسن عزت حسن محمد 674 04

 حمادة خالف أحمد عبدالظاهر 675 05

 خالد محمد محمد 676 06

 دعاء عبد الرحٌم عبد البر 677 07

 سامٌة قاسم أحمد قاسم 678 08

 سامٌه محمد عبدالاله أحمد 679 09

 سحر ابراهٌم عبدالرحمن 681 91

 مهرانسحر مضان محمد  680 90



                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

         8 
 

 مالحظات اسم الطالب رقم الجلوس م

ل سلوي عبدالاله أحمد راجح 689 99
ـــ

ـــ
ـــ
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ـ

ه
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 سماح منصور أحمد عبد الرحٌم 683 93

 سمر محمد سٌد محمد 684 94

 سناء محمد سلٌمان عبد هللا 685 95

 سهام صابر علً حسٌن 686 96

 سهٌر محمد عثمان عبد الرحٌم 687 97

 محمود أحمدسوسن  688 98

 صفاء كمال أحمد علً 689 99

 صالح فؤادعبد الحمٌد 691 31

 عادل السٌد محمد عبد الرحٌم 690 30

 عبد الناصر علً طاٌع 699 39

 عبٌر محمود إبراهٌم على 693 33

 عصام عبد الحافظ اسماعٌل 694 34

 عطٌه صبري محمد 695 35

 علً قبٌصً علً عوض 696 36

 عنتر عبد الحلٌم السٌد عبدالمجٌد 697 37

 غادة أحمد عبد الرازق محمود 698 38

 فاتن أحمد محمد خلٌفة 699 39

 فدوي محمود رضوان أحمد 711 41

 فوزٌة كمال عبد الحكٌم عامر 710 40

 قدرٌة رمضان مرسً 719 49

 لٌلً محمد إسماعٌل عبدالمنعم 713 43

عبد الموجود  محروس عبد الاله 714 44
 محمد

 محمد حبشً إبراهٌم ٌوسف 715 45

 محمد عبد المنعم محمد مرسً 716 46

 محمد محروص علً فراج 717 47
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 مالحظات اسم الطالب رقم الجلوس م

ل محمد هاشم عبد الحمٌد عبد الرحٌم 718 48
ـــ

ـــ
ـ

ج
ـــ

ـ
هـن

2
4

 

 مدٌحة محمد السٌد 719 49

 مرفت  عبد الاله محمد 701 51

 الفتاحمؤمن محمد عبد  700 50

 ناجحه منصور محمد 709 59

 نسمه حسنً أحمد 703 53

 هاله مختار عبد العزٌز جودة 704 54

 هبه جمال إسماعٌل ابراهٌم 705 55

 هبه محمد حسن 706 56

 هدي رمضان احمد 707 57

 هدي محمد حامد عثمان 708 58

 واصل محمد أحمد عبد اللطٌف 709 59

 المحسن عبد الحلٌموفاء عبد  791 61

 هللا خلف أحمد ثابت وليد 790 60

 بخيته  عبد الرحمن اسماعيل ق 799 69
 


