
 ( قاعة ابن سينا  مبىن الفنية 63جلنة رقم )                            

 زراعة إنتاج حيواني   –الفرقة الرابعة                              

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي )                                  

 (١ ) 

 م  ٠١:١٥ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٤٥٥ ابتسام شعبان حسن احمد ١
 ٥٤٥٦ احمد عبدهللا بشندى عبدهللا ٢
 ٥٤٥٧ اسراء احمد سيف الدين سيد ٣
 ٥٤٥٨ ايه احمد ابراهيم محمد ٤
 ٥٤٥٩ ريم مجدى حامد عمر ٥
 ٥٤٦٠ محمد احمد مدنى محمد ٦
 ٥٤٦١ محمد حسين عبدهللا سيد ٧
 ٥٤٦٢ نورهان سعد خليفه سعيد ٨
 6485 شيماء عرابي عبدالحافظ خالد 9
 6486 محمد منصور احمد عبد النبى  10
 6487 محمود بدوى طه احمد 11

 



 ( قاعة الفريد نويل  مبىن الفنية 64جلنة رقم )                                   

 زراعة إنتاج نباتى وصناعات   –الفرقة الرابعة                              

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي )                                  

 (١ ) 

 م  ٠١:١٩ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠اريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بت

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٤٦٣ االء حسنى حسين على ١
 ٥٤٦٤ الشيماء حامد زكى قناوى  ٢
 ٥٤٦٥ ايمان احمد محمد سيد ٣
 ٥٤٦٦ حسناء حجاجى جادو احمد  ٤
 ٥٤٦٧ شيماء احمد حسن محمد ٥
 ٥٤٦٨ منى رمضان ادم محمد ٦
 5469 احمد فوزى محمد حافظ 7

 5470 محمد سيد اسراء سيد 8

 5471 اميره عمارى محمد سيد هوارى  9
 5472 ايه شحاته محروس شحاتة 10

 5473 ايه عثمان محمد عثمان 11
 



 

 قاعة الفريد نوبل مبىن الفنية   65جلنة  
 تابع الصناعات الغذائية  –التعليم الزراعى    -الفرقة رابعة 

   (   ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 رقم الجلوس  االسم م

 5474 ايه ياسر يونس سعد ١

 5475 دينا بشندى يونس منصور  ٢

 5476 راندا حسين احمد عوض ٣

 5477 رحمه محمد بديوى عبدهللا ٤

 5478 ريهام حسنى فتحى زكى ٥

 5479 سلوى حمدى عبدالصبور صابر  ٦

 5480 على عبدالعال محمد عثمان ٧

 5481 عمر اشرف محمد احمد ٨

 5482 نور الدين محمد محمدفاطمه  ٩

 5483 هدى خيرى محمد محمود ١٠



 الطرقة مبىن الفنية   71جلنة  

 بيولوجى    -الفرقة رابعة 
 ( ٢٠٢٠  –  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (١ ) 

 م  ٠١:٣٢ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٠٠٠ احمد شريف عبد القادر حسنين  ١
 ٦٠٠١ اسراء عالء أحمد عمر ٢
 ٦٠٠٢ اسالم صالح رياض محمود ٣
 ٦٠٠٣ اسماء توحيد أحمد عويس ٤
 ٦٠٠٤ اسماء سيد فرغلى سيد ٥
 ٦٠٠٥ اسماء عاطف عبد العظيم محمد  ٦
 ٦٠٠٦ اسماء محمد أحمد محمد ٧
 ٦٠٠٧ امانى سمير توفيق حنا ٨
 ٦٠٠٨ اميره خلف هللا جاد الكريم حسن  ٩
 ٦٠٠٩ اميره على عبد الصبور أيوب  ١٠



 

 

 نيوتن مبىن الفنية   72جلنة   كلية التربية

 بيولوجى    -الفرقة رابعة 
 ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٢ ) 

 م  ٠١:٣٢ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٠١٠ انجى مجدى قزمان ساويرس ١١
 ٦٠١١ اوجنيه نادى ثابت لبيب ١٢
 ٦٠١٢ ايه السيد كمال محمد ١٣
 ٦٠١٣ ايه خالد فهمى زكي  ١٤
 ٦٠١٤ ايه خالد قاسم سعيد  ١٥
 ٦٠١٥ ايه رمضان محمد علي ١٦
 ٦٠١٦ تغريد ياسين إبراهيم علي ١٧
 ٦٠١٧ حسام مصطفى رشدى ضاحي  ١٨
 ٦٠١٨ حسناء نادى محمد وحيد الدين  ١٩
 ٦٠١٩ رانا عادل شنوده رزق  ٢٠



 

 

  الفنية فاعة ب جابر بن حيان مبىن   73جلنة   كلية التربية

 بيولوجى    -الفرقة رابعة 
 ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٣ ) 

 م  ٠١:٣٢ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٠٢٠ رحاب خالد محمد عبد الرحمن ٢١
 ٦٠٢١ رحاب عاطف حسن عبد النبي  ٢٢
 ٦٠٢٢ رحاب ناصر على محمود ٢٣
 ٦٠٢٣ رضا عبد المحسن محمود رقيه ٢٤
 ٦٠٢٤ روجينا رأفت راشد توفيق ٢٥
 ٦٠٢٥ ساره ابو النجا محمد سيد ٢٦
 ٦٠٢٦ سهيله عامر محمد عبد هللا  ٢٧
 ٦٠٢٧ سهيله على منير عبد الجابر  ٢٨
 ٦٠٢٨ سيمون اشرف عازر داوبه ٢٩
 ٦٠٢٩ شنوده عادل عزيز عياد ٣٠



 

 

 ابر بن حيان مبىن الفنية فاعة ب ج   74جلنة   كلية التربية

 بيولوجى    -الفرقة رابعة 
 ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٤ ) 

 م  ٠١:٣٢ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٠٣٠ شيرين كمال زكى اليوس ٣١
 ٦٠٣١ شيماء بلعوط عبد الباقى محمد ٣٢
 ٦٠٣٢ شيماء فتحى السيد عبد العال  ٣٣
 ٦٠٣٣ صابرين أشرف محمد مخيمر  ٣٤
 ٦٠٣٤ عبدهللا حسن سعد عبدالعزيز ٣٥
 ٦٠٣٥ عبير خالد عبدالعظيم محمد ٣٦
 ٦٠٣٦ فيبى كارم وسمن حنين ٣٧
 ٦٠٣٧ فيبى ميالد محفوظ حبيب ٣٨
 ٦٠٣٨ كرستين مجدى اسحق قلينى  ٣٩
 ٦٠٣٩ لليان عاطف حليم شفيق  ٤٠



 

 

 معمل الصوتيات مبىن الفنية   75جلنة   كلية التربية

 بيولوجى    -الفرقة رابعة 
 ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٥ ) 

 م  ٠١:٣٢ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٠٤٠ ليلى فرج سالم عطية  ٤١
 ٦٠٤١ مارتينا جرجس لبيب سالمه ٤٢
 ٦٠٤٢ مارتينا خلف جرجس عبدهللا ٤٣
 ٦٠٤٣ مارلين جمال حبيب حنا ٤٤
 ٦٠٤٤ مارى نبيل عبده موسى ٤٥
 ٦٠٤٥ مارينا انور بشرى فهمى ٤٦
 ٦٠٤٦ ماهيتاب طارق محمد لملوم ٤٧
 ٦٠٤٧ محمد عبدالمنعم ابراهيم احمد ٤٨
 ٦٠٤٨ مروه عطا محمد عبدالحليم ٤٩
 ٦٠٤٩ مريان مجدى حبيب جيد ٥٠

 



 

 قاعة ج امحد زويل مبىن الفنية   76جلنة  

 بيولوجى    -الفرقة رابعة 
 ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٦ ) 

 م  ٠١:٣٢ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٠٥٠ منار ضاحى محمد على ٥١
 ٦٠٥١ مها حماده سعد عباس ٥٢
 ٦٠٥٢ كاملمها محمد مصطفى  ٥٣
 ٦٠٥٣ مى حسن بيومى محمد ٥٤
 ٦٠٥٤ مى عزت فتح الباب عثمان ٥٥
 ٦٠٥٥ مياده عاشور شعبان احمد  ٥٦
 ٦٠٥٦ ميرنا كمال نوناى حنا  ٥٧
 ٦٠٥٧ ميرنا مراد جونى زكى  ٥٨
 ٦٠٥٨ نانسى عادل جمال اسحق ٥٩
 ٦٠٥٩ هاجر اسماعيل عبدالقادر محمد ٦٠



 

 

 ة ه يوهان مندل مبىن الفنية قاع   77جلنة   كلية التربية

 بيولوجى    -الفرقة رابعة 
 ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٧ ) 

 م  ٠١:٣٢ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٠٦٠ هاجر شعبان عيسى محمد ٦١
 ٦٠٦١ هدى عوض فهمى كامل ٦٢
 ٦٠٦٢ هناء سعد محمد محمد ٦٣
 ٦٠٦٣ يوستينا فايز بشير شاكر ٦٤
 6064 ماعدا 65
 6065 لورا نادي نجيب كامل  66

 



 صيدلة  الرابع الدور    404( غرفة  31جلنة رقم )                           
 التاريخ   -رابعة  ال الفرقة                            

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي )                         

 

 ص  ١١:٤٠ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 لجلوس رقم ا االسم م
 ٥٤٨٥ احمد حسين محمد عبدالخالق ١
 ٥٤٨٦ اسراء محمد خلف ابراهيم ٢
 ٥٤٨٧ اصال محمد بكر فهمى ٣
 ٥٤٨٨ اميره عفيفى ناجى محمد ٤
 ٥٤٨٩ اميره محمد محمد سيف ٥
 ٥٤٩٠ باسنت فرج هللا سدراك فهمى  ٦
 ٥٤٩١ جهاد ايهاب محمد محمد ٧
 ٥٤٩٢ دعاء محمد فاضل عبدالوهاب ٨
 ٥٤٩٣ نعم محمدعبدالم مه طارق رح ٩
 ٥٤٩٤ ريهام محمود عبدالبصير جاد ١٠
 ٥٤٩٥ شيماء حمدى دسوقى عبدالسالم ١١
 ٥٤٩٦ عفاف نبيل شكرهللا يسى ١٢

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 صيدلة   الرابع الدور   404( غرفة 32جلنة رقم )

 التاريخ   -رابعة  ال الفرقة  
 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 ص  ١١:٤٠ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠ب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطال 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٤٩٧ لمياء محمد عبدالعليم السيد  ١٣
 ٥٤٩٨ محمد رجب محمد حسانين  ١٤
 ٥٤٩٩ محمد على محمد احمد  ١٥
 ٥٥٠٠ محمد محمد عبدهللا جاد الحق   ١٦
 ٥٥٠١ منال محمد رشدى شفيق   ١٧
 ٥٥٠٢ حى احمد عبدالوهابمها ي  ١٨
 ٥٥٠٣ نوره نبيل محمد خالد  ١٩
 ٥٥٠٤ هبه هللا ربيع على محمود  ٢٠
 ٥٥٠٥ والء احمد محمد عبداالرازق   ٢١
 6490 ايه جمال عبد هللا على 22
 6491 سهيله مصطفى احمد ماضى قطب 23
 6492 فاطمة محمد حسن مالك 24
 6493 مينا ايليا مرتكى ايليا 25

 



 فنية   501قاعة   79جلنة رقم  
  85(+زراعة1( + تربية فنية )7)   الرتبية اخلاصة   -الفرقة رابعة  

 ( 1)  85(+رياضة 1)
 (   ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٤٦٧ آالء احمد محمد عبد المجيد  ١
 ٦٤٦٨ جهاد ابو القاسم ابراهيم موسى ٢
 ٦٤٦٩ شيماء عمر احمد قاسم ٣
 ٦٤٧٠ عبد الرحمن طارق فاروق حسن  ٤
 ٦٤٧١ مروه ممدوح احمد عبد الشافى ٥
 ٦٤٧٢ منار مجدى جالل احمد ٦
 ٦٤٧٣ نورهان عبد المتجلى لطفى امين  ٧
 6480 ايه احمد صالح الدين عبد الحكيم  )فنية( 8
(                                85غادة محمد طلبه عبد الحميد ) زراعة تصنيع  9

 ماعدا
7000 

 7006 (2005سماح ناصر انور احمد )رياضيات الئحة   10
 



 قاعة احلسن ابن اهليثم مبىن الفنية   66جلنة  

 اجلغرافيا    -الفرقة رابعة 
 ( ٢٠٢٠  –  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (١ ) 

 م  ٠١:٢٩ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٥٠٧ اسراء خلف يسين عبدالحليم ١
 ٥٥٠٨ اسراء فتحى سعد أدريس ٢
 ٥٥٠٩ رمضان رجب عبدالحى  اسماء ٣
 ٥٥١٠ اسماء محمد عبدالرشيد محمد ٤
 ٥٥١١ اسماء مرعى سيد عبدالرحمن ٥
 ٥٥١٢ امنه محمد رشدى شفيق ٦
 ٥٥١٣ اميره جمعه احمد على ٧
 ٥٥١٤ ايفون وجيه متى بطرس ٨
 ٥٥١٥ ايمان مكرم مصطفى حسين ٩
 ٥٥١٦ ايه عبدالمنعم عبدالغفار محمد ١٠



 

 

 قاعة احلسن ابن اهليثم مبىن الفنية   67نة  جل  ربيةكلية الت

 اجلغرافيا    -الفرقة رابعة 
 ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٢ ) 

 م  ٠١:٢٩ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٥١٧ ايه محمد قاسم زهران  ١١
 ٥٥١٨ داليا عاطف لمعى سعيد ١٢
 ٥٥١٩ ا على عبدالجبار علىرش ١٣
 ٥٥٢٠ رشا يحيى اسماعيل عبدالسميع ١٤
 ٥٥٢١ روحيه ناجى عبدالحكيم مدكور ١٥
 ٥٥٢٢ ريهام محمد محمود على ١٦
 ٥٥٢٣ زينا فراج عمار عمران ١٧
 ٥٥٢٤ سلمى مصطفى ابراهيم الدسوقى ١٨
 ٥٥٢٥ سناء حسنى لوندى مشرف ١٩
 ٥٥٢٦ شيماء عادل محمود محمد ٢٠



 

 

 قاعة اينشتاين مبىن الفنية   68جلنة   كلية التربية

 اجلغرافيا    -الفرقة رابعة 
 ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٣ ) 

 م  ٠١:٢٩ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٥٢٧ عبدهللا احمد محمد احمد ٢١
 ٥٥٢٨ خالد محمود عبدالعظيم عبدهللا  ٢٢
 ٥٥٢٩ على حسن سعداوى عبدالمعين ٢٣
 ٥٥٣٠ علياء قطب عبده خير ٢٤
 ٥٥٣١ غاده جمال احمد احمد ٢٥
 ٥٥٣٢ فاطمه عبدالفتاح مدنى مهران  ٢٦
 ٥٥٣٣ فاطمه عبدهللا محمد عبدهللا ٢٧
 ٥٥٣٤ مايكل كامل وهبه عبدالمالك ٢٨
 ٥٥٣٥ مد محمد بهاء الدين عبدالحافظ اح ٢٩
 ٥٥٣٦ محمد رشوان رشاد احمد ٣٠



 

 

 قاعة اخلوارزمى مبىن الفنية   69جلنة   كلية التربية

 اجلغرافيا    -الفرقة رابعة 
 ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٤ ) 

 م  ٠١:٢٩ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٥٣٧ يفه مبروكمحمد عبدالبارى خل ٣١
 ٥٥٣٨ محمد على خليفه على ٣٢
 ٥٥٣٩ مرزق عدلى فرج سعيد ٣٣
 ٥٥٤٠ مروه أبوالهدى محمد بهى الدين ٣٤
 ٥٥٤١ مروه حسنى فتحى أبوزيد ٣٥
 ٥٥٤٢ مروه سامى عثمان بركات ٣٦
 ٥٥٤٣ مريم ابراهيم خلف ابراهيم ٣٧
 ٥٥٤٤ مصطفى محمد عبدالتواب خليل  ٣٨
 ٥٥٤٥ طفى طلبهمها ياسين مص ٣٩
 ٥٥٤٦ ميار احمد حمدى محمد ٤٠



 

 

 الطرقة مبىن الفنية   70جلنة   كلية التربية

 اجلغرافيا    -الفرقة رابعة 
 ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٥ ) 

 م  ٠١:٢٩ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٥٤٧ ل عبدالقادرناديه مصطفى عبدالجلي ٤١
 ٥٥٤٨ هبه هللا محمد طه بكر ٤٢
 ٥٥٤٩ وفاء حسن محمد اسماعيل ٤٣
 ٥٥٥٠ وفاء عبدالهادى رشدى بدر  ٤٤
 ٥٥٥١ والء حسن محمد حسن ٤٥
 5552 ايه شريف جبريل فراج 46

 



 ( غرفة السيمنار مبىن املكتبات 47جلنة رقم )

 الرياضيات   –الفرقة الرابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (١ ) 

 م  ١٢:١٤ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٢٩٠ ابراهيم مصطفى ابراهيم محمد عطوان   ١
 ٥٢٩١ حق ابسخرون اسحق يعقوب اس  ٢
 ٥٢٩٢ احمد السيد على محمد زغيب  ٣
 ٥٢٩٣ احمد شعبان صبحى محمد  ٤
 ٥٢٩٤ احمد عثمان على عثمان  ٥
 ٥٢٩٥ احمد فرج محمد حسن  ٦
 ٥٢٩٦ احمد هشام محمود عبد للا   ٧
 ٥٢٩٧ اسراء عاطف فكرى محمد  ٨
 ٥٢٩٨ اسراء محمد على ولى الدين   ٩
 ٥٢٩٩ ق اسراء محمد عمر عبد الراز  ١٠



 

 

 ( غرفة السيمنار مبىن املكتبات 48جلنة رقم ) كلية التربية

 الرياضيات   –الفرقة الرابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (٢ ) 

 م  ١٢:١٤ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٣٠٠ اسالم رمضان خلف عباس ١١
 ٥٣٠١ مود حسن خليل اسالم مح ١٢
 ٥٣٠٢ اسماء طه عبد العال عبد العليم ١٣
 ٥٣٠٣ الزهراء عادل فاروق صابر ١٤
 ٥٣٠٤ الهام عثمان جمال عثمان ١٥
 ٥٣٠٥ امال رمضان احمد عبد الحليم  ١٦
 ٥٣٠٦ امل جبر سيد محمود  ١٧
 ٥٣٠٧ اميره خالد محمد عبد الحليم  ١٨
 ٥٣٠٨ اميره محمد حفظى على ١٩
 ٥٣٠٩ يمه خلف سالم محمدام ٢٠



 

 

 مبىن املكتبات   206( غرفة 49جلنة رقم ) كلية التربية

 الرياضيات   –الفرقة الرابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (٣ ) 

 م  ١٢:١٤ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٣١٠ انجى مجدى توما جرجس  ٢١
 ٥٣١١ انس سالم عبد العزيز علوانى  ٢٢
 ٥٣١٢ ايمان جمال محمد محمد ٢٣
 ٥٣١٣ ايمان عنتر عبد الحميد حسن ٢٤
 ٥٣١٤ ايمان عيسى سليمان عيسى ٢٥
 ٥٣١٥ ايمان يوسف عبد الحميد حامد ٢٦
 ٥٣١٦ ايهاب عادل سالمه مرقص ٢٧
 ٥٣١٧ ايهاب عالء احمد محمد ٢٨
 ٥٣١٨ صر بسمه رمضان حسين عبد النا ٢٩
 ٥٣١٩ جاكلين اشتياق نجيب يوسف  ٣٠



 

 

 مبىن املكتبات   204( معمل 50جلنة رقم ) كلية التربية

 الرياضيات   –الفرقة الرابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (٤ ) 

 م  ١٢:١٤ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٣٢٠ عبد العزيز عبد المجيد  جهاد عامر ٣١
 ٥٣٢١ حسام مصطفى محمد عثمان ٣٢
 ٥٣٢٢ حنان محمد عزت عبد الحكيم  ٣٣
 ٥٣٢٣ خالد احمد ابراهيم مزيد ٣٤
 ٥٣٢٤ دينا مجدى حليم حنين ٣٥
 ٥٣٢٥ راندا شحاته عطيه عبد للا ٣٦
 ٥٣٢٦ ربيع حسن ربيع امين حسن محمود ٣٧
 ٥٣٢٧ رحاب محمد البكرى احمد ٣٨
 ٥٣٢٨ رغده فرج حسن محمد ٣٩
 ٥٣٢٩ زمزم عبد للا شحاته ابراهيم  ٤٠



 

 

 مبىن املكتبات   302(  51جلنة رقم ) كلية التربية

 الرياضيات   –الفرقة الرابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (٥ ) 

 م  ١٢:١٤ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 الجلوس رقم  االسم م
 ٥٣٣٠ ساره اشرف ميخائيل عياد ٤١
 ٥٣٣١ ساندى سيف صالح عبد السيد ٤٢
 ٥٣٣٢ سعاد محمد عبد الحكيم محمد ٤٣
 ٥٣٣٣ سعيد خالد مختار عبد الحليم  ٤٤
 ٥٣٣٤ سلمى مصطفى عبد الحكيم محمد ٤٥
 ٥٣٣٥ صابرين محمود عبد الرحمن عباس ٤٦
 ٥٣٣٦ صفاء ابو السعود احمد عثمان ٤٧
 ٥٣٣٧ عبد الرحمن مصطفى حسن احمد ٤٨
 5338 عبد المسيح صموئيل حنا يوسف  ٤٩
 5339 عبد المسيح عيد كامل عبد المسيح  ٥٠
 



 

 مبىن املكتبات   302(  52جلنة رقم )

 الرياضيات   –الفرقة الرابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (٦ ) 

 م  ١٢:١٧ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٣٤٠ عبدالرحمن عادل محمد محمد ٥١
 ٥٣٤١ عمر خالد احمد ابراهيم ٥٢
 ٥٣٤٢ عمر محمد دسوقى بدوى  ٥٣
 ٥٣٤٣ فاطمه جمال سامى على ٥٤
 ٥٣٤٤ فاطمه محمود معبد عبد الرازق  ٥٥
 ٥٣٤٥ فتحى حسين عبد الوهاب احمد ٥٦
 ٥٣٤٦ ماركو اشرف فاروق عازر ٥٧
 ٥٣٤٧ محمد توفيق ابراهيم ابراهيم  ٥٨
 ٥٣٤٨ محمد جمال محمد ليسى ٥٩
 ٥٣٤٩ محمد سعد حسين خلف ٦٠



 

 

 مبىن املكتبات   303(  53جلنة رقم ) كلية التربية

 الرياضيات   –الفرقة الرابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (٧ ) 

 م  ١٢:١٧ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٣٥٠ محمد سيد صالح حسن ٦١
 ٥٣٥١ محمد سيد محمود سيد ٦٢
 ٥٣٥٢ محمد عبد للا محمد عبد للا  ٦٣
 ٥٣٥٣ محمد عمر محمد عمر ٦٤
 ٥٣٥٤ محمد فاروق فتح الباب ابراهيم  ٦٥
 ٥٣٥٥ محمد وجيه عبد العظيم عبد الشافى  ٦٦
 ٥٣٥٦ ه السيدمحمود السيد جود ٦٧
 ٥٣٥٧ محمود جمال احمد عبد الرحيم  ٦٨
 ٥٣٥٨ محمود عصام احمد محمود ٦٩
 ٥٣٥٩ محمود ناصر محمود عطيه ٧٠



 

 

 مبىن املكتبات   303(  54جلنة رقم ) كلية التربية

 الرياضيات   –الفرقة الرابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (٨ ) 

 م  ١٢:١٧ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠طالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون ال 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٣٦٠ مروه خيرى حسن عبد الرحمن ٧١
 ٥٣٦١ مروه محمد مصطفى محمد توفيق  ٧٢
 ٥٣٦٢ مريم ابراهيم رمزى حنا ٧٣
 ٥٣٦٣ مصطفى احمد عبد الحكيم احمد ٧٤
 ٥٣٦٤ مصطفى اسماعيل حسن عبد الرحمن  ٧٥
 ٥٣٦٥ معتز منصور عبد التواب عيد ٧٦
 ٥٣٦٦ مها احمد محمود موسى ٧٧
 ٥٣٦٧ مى مدحت عبد التواب عبد الحميد ٧٨
 ٥٣٦٨ ميرنا ميالد لبيب عازر ٧٩
 ٥٣٦٩ مينا ابو النصر كمال كامل ٨٠



 

 

 مبىن املكتبات   304(  55جلنة رقم ) كلية التربية

 الرياضيات   –الفرقة الرابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (٩ ) 

 م  ١٢:١٧ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٣٧٠ مينا نادى عزيز غالى  ٨١
 ٥٣٧١ ناهد صالح عبد للا عطية ٨٢
 ٥٣٧٢ نجوى محمد خيرى عثمان زناتى ٨٣
 ٥٣٧٣ ندا حسن محمد حسن ٨٤
 ٥٣٧٤ نردين امين توفيق امين ٨٥
 ٥٣٧٥ باقى عبد الرحمننسمه سيد عبد ال ٨٦
 ٥٣٧٦ نهال احمد ماضى محمد ٨٧
 ٥٣٧٧ نورهان مصطفى نافع بركات ٨٨
 ٥٣٧٨ نيره عبد اللطيف محمد دريدى ٨٩
 ٥٣٧٩ هاجر زين فوزى معبد  ٩٠



 

 

 مبىن املكتبات  معمل الدور الثالث (  56جلنة رقم ) كلية التربية

 الرياضيات   –الفرقة الرابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (١٠ ) 

 م  ١٢:١٧ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٣٨٠ هاجر نجاح فنجرى عبد النعيم  ٩١
 ٥٣٨١ هناء خلف سيد حسانين ٩٢
 ٥٣٨٢ هند حسن حسين حسن ٩٣
 ٥٣٨٣ هند سيد عبد القادر احمد ٩٤
 ٥٣٨٤ وديع عادل زاهى كامل ٩٥
 ٥٣٨٥ ورده زكى زهان عزام ٩٦
 5386 يوسف عادل جابر عزيز ٩٧
 5387 ابانوب اشرف عادل ناشد ٩٨
 5388 ابانوب نشأت ثابت مسعد ٩٩
 5389 ابرام غطاس ضيف رشيد ١٠٠

 



 

 مبىن املكتبات   401(  57جلنة رقم )

 الرياضيات   –الفرقة الرابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (١١ ) 

 م  ١٢:١٩ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام 

 رقم الجلوس  االسم م
 5390 احمد ابراهيم عبدالسالم السيد  ١٠١
 5391 احمد سيد ابراهيم حامد 102
 5392 احمد سيد عابد عبدالقادر 103
 5393 احمد عبد الغنى نور محمد 104
 5394 احمد كمال جابر زكى 105
 5395 حمد مزيون ابوسته احمد م 106
 5396 احمد نبيل عبد العزيز محمود 107
 5397 اسراء اسامه ابراهيم ابو اليمين  108
 5398 ماعدا 109
 5399 اسراء مروان محمود موسى 110

 



 

 مبىن املكتبات   401(  58جلنة رقم )

 الرياضيات   –الفرقة الرابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (١١ ) 

 م  ١٢:١٩ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام 

 رقم الجلوس  االسم م
 5400 االء مصطفى احمد عبد الكافى 111
 5401 امل محمد هاشم السمان 112
 5402 ماعدا 113
 5403 ايرينى موريس لبيب خليل 114
 5404 ايمان علي عبد الصبور محمد 115
 5405 بالل صالح رمضان سيد  116
 5406 بيتر ايهاب وجيه اقالديوس 117
 5407 ماعدا 118
 5408 جوزيف حنا وديع جميان 119
 5409 حسام حسن دياب حماد 120

 



 

 مبىن املكتبات   402(  59جلنة رقم )

 الرياضيات   –الفرقة الرابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (١١ ) 

 م  ١٢:١٩ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠يخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتار

 رقم الجلوس  االسم م
 5410 حسناء عمر محمود محمد 121
 5411 خالد مسعود محمد انس 122
 5412 دميانه مجدي عياد حنا 123
 5413 دينا خلف وليم سامى 124
 5414 رانيا عالء دسوقى عبدالعزيز 125
 5415 راويه حمادى احمد على 126
 5416 البرضا محمد جمعه ابو ط 127
 5417 رغده خالد سيد على  128
 5418 ماعدا 129
 5419 ساندي ناثان بشري عوض 130

 



 

 مبىن املكتبات   402(  60جلنة رقم )

 الرياضيات   –الفرقة الرابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (١١ ) 

 م  ١٢:١٩ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 5420 سندس محمد حسن محمد 131
 5421 شذى رفعت عبد اللطيف عبد الحق 132
 5422 صفاء محمد رجب أحمد 133
 5423 طه حمدي عبدالغني محمد 134
 5424 عبدهللا شعبان فؤاد سيد 135
 5425 عالء طه احمد محمد 136
 5426 عالء مفتاح محمود على 137
 5427 جواد محمدعلى الحسينى عبد ال  138
 5428 ماعدا 139
 5429 عمر حسن تونى عبدالعزيز 140

 



 

 مبىن املكتبات   403(  61جلنة رقم )

 الرياضيات   –الفرقة الرابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (١١ ) 

 م  ١٢:١٩ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 5430 عبد المنعم عامر عمران  فرج 141
 5431 ماعدا 142
 5432 ماعدا 143
 5433 محمد ابراهيم احمد عثمان 144
 5434 محمد احمد محمد عبد العليم  145
 5435 محمد سيد احمد علي  146
 5436 محمد فولي رجائي احمد 147
 5437 محمود محمد عبد الحكيم ابراهيم  148
 5438 مروة محمد دمرداش محمد 149
 5439 مصطفى سعد محمد احمد 150

 



 

 مبىن املكتبات   404(  62جلنة رقم )

 الرياضيات   –الفرقة الرابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (١١ ) 

 م  ١٢:١٩ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس االسم  م
 5440 لغنىمصطفى عبد الغني عبد الوالي عبد ا 151
 5441 ميرنا مجيد موسى فانوس 152
 5442 ميالد نظمى عزيز عياد 153
 5443 نورهان رجب عبدالعزيز شحاته 154
 5444 نورهان سيد رجب خالد 155
 5445 د محمد صقر إبراهيم  156
 5446 وفاء بهجت نجاح أحمد 157
 5447 ياسين يوسف احمد شمس الدين  158
 5448 حمدىيونس رمضان محمد   159
 5449 محمد احمد ابراهيم فريد 160
 5450 هانى عيسى عبد هللا ميخائيل 161

 



 9جلنة رقم  
 صيدلة الدور الثانى   201غرفة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) ء  الفيزيا   –الفرقة رابعة  

١ ) 

 ص  ١٠:٥٧ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٧٠٥ احمد سعيد محمد سرور ١
 ٥٧٠٦ احمد سيد عبد العظيم حسن ٢
 ٥٧٠٧ ين عثمانايه عمر حسان  ٣
 ٥٧٠٨ زينب موسى عبدالفتاح ابراهيم  ٤
 ٥٧٠٩ سهام محمد عبدالاله عبد الجواد ٥
 ٥٧١٠ شيماء مصطفى عبد المجيد عبد العزيز  ٦
 ٥٧١١ محمد سمير عبدالفتاح عبدالحكم  ٧
 ٥٧١٢ محمد عبد الجواد قاسم عبد الجواد  ٨
 ٥٧١٣ نورهان ايمن محمد عبد الوهاب ٩
 ٥٧١٤ هاجر عبد العزيز محمود محمد ١٠
 ٥٧15 اسماء صالح احمد حافظ  11
 ٥٧16 اشتياق فتحي علي محمد 12
 ٥٧17 عمر احمد سعد محمد 13
 ٥٧18 محمد حسين محمد سليمان 14
 ٥٧19 ندا حماد عبدالنعيم احمد 15

 

 

 



 ملسرح الغربى ( ا 33جلنة رقم )                                
 الكيمياء   -رابعة  ال الفرقة                            

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي )                              

 (١ ) 

 ص  ١١:٤٦ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 س رقم الجلو  االسم م
 ٥٦٠٥ احالم محسن صاوى على ١
 ٥٦٠٦ احمد امجد ناجى محمد ٢
 ٥٦٠٧ اروى حسانين عبدالاله عبدالموجود ٣
 ٥٦٠٨ استير كمال فوزى موريس ٤
 ٥٦٠٩ اسراء احمد محمد صالح الدين محمد  ٥
 ٥٦١٠ اسراء عبدالرحيم محمد أحمد ٦
 ٥٦١١ اسراء عزت فتحى عبدالحكيم  ٧
 ٥٦١٢ داسالم رضا احمد مرا ٨
 ٥٦١٣ اسماء احمد شوكت عابد ٩
 ٥٦١٤ االء جمال السيد احمد ١٠

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (٢ ) 



 ملسرح الغربى ( ا34جلنة رقم )
 الكيمياء   –رابعة  ال الفرقة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام  

 ص  ١١:٤٦ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 م الجلوس رق االسم م
 ٥٦١٥ االء شعبان عبدهللا محمود ١١
 ٥٦١٦ االء عرفات عبدالوهاب محمد ١٢
 ٥٦١٧ االء محمد ربيع على  ١٣
 ٥٦١٨ الشيماء أبوبكر طلبه عباس ١٤
 ٥٦١٩ الشيماء رضا سباق ابراهيم  ١٥
 ٥٦٢٠ امانى محمود محمد شاذلى ١٦
 ٥٦٢١ امل خلف طه احمد ١٧
 ٥٦٢٢ ن عبدالغنىاميره عبدالناصر سليما ١٨
 ٥٦٢٣ اميره مجدى سعد موسى ١٩
 ٥٦٢٤ امينه عبدالحميد محمد عيد ٢٠

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (٣ ) 



 ملسرح الغربى ( ا35جلنة رقم )
 الكيمياء   –رابعة  ال الفرقة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام  

 ص  ١١:٤٦ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٦٢٥ امينه على ظريف محمد ٢١
 ٥٦٢٦ انطونيوس ايمن عاطف ميخائيل  ٢٢
 ٥٦٢٧ انوار محمد يونس عمر ٢٣
 ٥٦٢٨ ايرينى سعد فوزى جرجس  ٢٤
 ٥٦٢٩ ايمان سيد محمود محمد ٢٥
 ٥٦٣٠ ايمان شعبان على عبدالرازق  ٢٦
 ٥٦٣١ ايناس جمال احمد محمود ٢٧
 ٥٦٣٢ حلمى حسنايه جالل  ٢٨
 ٥٦٣٣ ايه جمال فكرى عبدالوهاب ٢٩
 ٥٦٣٤ ايه طه ظهران ابراهيم ٣٠

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (٤ ) 



 ملسرح الغربى ( ا36جلنة رقم )
 الكيمياء   –رابعة  ال الفرقة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام  

 ص  ١١:٤٦ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٦٣٥ ايه محمد عبدهللا تونى ٣١
 ٥٦٣٦ جهاد احمد محمد محمود ٣٢
 ٥٦٣٧ حسن شحاتةداليا محمد  ٣٣
 ٥٦٣٨ احمد عبدالعليم معبد العليدعاء  ٣٤
 ٥٦٣٩ دعاء محمد سويلم احمد ٣٥
 ٥٦٤٠ رحمه محمد عبدالسالم مرسى ٣٦
 ٥٦٤١ رنا متولى سليم حسين ٣٧
 ٥٦٤٢ لد احمد ابراهيمرندا خا ٣٨
 ٥٦٤٣ روضه رضا فتحى احمد ٣٩
 ٥٦٤٤ روفيدا عبدالسالم عبدالكريم على  ٤٠

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (٥ ) 



 ملسرح الغربى ( ا37جلنة رقم )
 الكيمياء   –رابعة  ال الفرقة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام  

 ص  ١١:٤٦ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٦٤٥ زهره عيد محمد صادق ٤١
 ٥٦٤٦ ساره على محمد داخلى ٤٢
 ٥٦٤٧ سامر عاطف منسى صليب ٤٣
 ٥٦٤٨ سحر عبدالتواب عبدالحميد عبدالحكيم  ٤٤
 ٥٦٤٩ سماح صالح حسن طلب ٤٥
 ٥٦٥٠ سمر سيد صالح محمد ٤٦
 ٥٦٥١ شروق عطا خضر خضر ٤٧
 ٥٦٥٢ وظ محمد احمدصابرين محف ٤٨
 ٥٦٥٣ على وفدى محمد عبدالغنى  ٤٩
 ٥٦٥٤ فاطمه بدر محرم عبدالحافظ  ٥٠

 

 



 

 ملسرح الغربى ( ا38جلنة رقم )
 الكيمياء   –رابعة  ال الفرقة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام  

 (٦ ) 

 ص  ١١:٥٠ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٦٥٥ فاطمه محمد قرشى عبدالمجيد ٥١
 ٥٦٥٦ لمياء أبوالعباس على أحمد  ٥٢
 ٥٦٥٧ مادونا هشام ممدوح رياض ٥٣
 ٥٦٥٨ مارينا سامى رياض عبده ٥٤
 ٥٦٥٩ محمد طه محمد حسن ٥٥
 ٥٦٦٠ محمود جمعه عبدالحكيم سليم ٥٦
 ٥٦٦١ مروه اسامه عبدالبديع موسى ٥٧
 ٥٦٦٢ حسين مروه حامد حسن ٥٨
 ٥٦٦٣ مروه شحاته عبدالعظيم عبدالمنعم  ٥٩
 ٥٦٦٤ مريم شحات عياد غطاس ٦٠

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (٧ ) 



 ملسرح الغربى ( ا39جلنة رقم )
 الكيمياء   –رابعة  ال الفرقة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام  

 ص  ١١:٥٠ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٦٦٥ مريم ممدوح فوزى زكى ٦١
 ٥٦٦٦ مصطفى ناجح محمود شعراوى  ٦٢
 ٥٦٦٧ منار خالد نجاح ماهر ٦٣
 ٥٦٦٨ مى مصطفى محمد نصر ٦٤
 ٥٦٦٩ مياده مرتضى محمد احمد ٦٥
 ٥٦٧٠ ميار سالم كامل سعيد ٦٦
 ٥٦٧١ ميرنا تيتو شحاته بشارة ٦٧
 ٥٦٧٢ ب هللاميرنا رمزى مزارع جا ٦٨
 ٥٦٧٣ ميرنا عادل فتحى بركه ٦٩
 ٥٦٧٤ هدى جمعه أبوالسعد سليم ٧٠



 

 

 ملسرح الشرقى ( ا40جلنة رقم ) كلية التربية
 الكيمياء   –رابعة  ال الفرقة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام  

 (٨ ) 

 ص  ١١:٥٠ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 قم الجلوس ر  االسم م
 ٥٦٧٥ هدير شحاته تونى عبدالحكيم  ٧١
 ٥٦٧٦ هدير ناصر محمود محمد ٧٢
 ٥٦٧٧ وفاء حسن فهمى حسن ٧٣
 5678 دا ــــــــــــــــ ماع  74
 5679 دا ــــــــــــــــ ماع  75
 5680 احالم ابراهيم عبد العظيم احمد 76
 5681 اسماء السيد إسماعيل حمدهللا  77
 5682 اصر محمد قاسماسماء عبدالن 78
 5683 اندرو شحاته غايس خليل  79
 5684 أية عثمان حسن محمد 80

 



 

 

 ملسرح الشرقى ( ا41جلنة رقم ) كلية التربية
 الكيمياء   –رابعة  ال الفرقة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام  

 (٨ ) 

 ص  ١١:٥٠ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  سماال م
 5685 ايه كمال الدين عبدالغنى دردير 79
 5686 بيشوى ناصر عبدالمالك جيد 80
 5687 جهاد عبدالمنعم سيد عبدالغنى ٧٣
 5688 ديفيد عاطف عزيز تاوضروس 74
 5689 زينب عالء محمد محمود 75
 5690 سحر مكرم عطيه موسى 76
 5691 عمار احمد على عثمان 77
 5692 دا ـــــــــــ ـــــ ماع  78
 5693 محمد طارق سيد جمعة 79
 5694 محمد عالء الدين عبد الرحمن احمد حسانين 80

 



 

 

 ملسرح الشرقى ( ا42جلنة رقم ) كلية التربية
 الكيمياء   –رابعة  ال الفرقة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام  

 (٨ ) 

 ص  ١١:٥٠ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 5695 دا ــــــــــــــــــــــ ماع  79
 5696 ناهد حسين حامد كيالنى 80
 5697 دا ــــــــــــــــــــــ ماع  ٧٣
 5698 هالة ناصر جمال احمد 74
 5699 هبه محمد احمد محمد 75
 5700 دا ــــــــــــــــــــــ ماع  76
 5701 وفاء محمد محمود محمد 77
 5702 يثرب احمد رجب اسماعيل 78

 



 الدور الثاني صيدلة   201( غرفة 10جلنة رقم )                     
 اللغة االجنليزية   -الفرقة رابعة                       
 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي )                           

 

 ص   ١١:١٤ ٢٠٢٠/٠٦/١٤

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٠٨٠ ابراهيم داود يونان جاد ١
 ٥٠٨١ يم مرعى ابراهيماحمد ابراه ٢
 ٥٠٨٢ احمد رجب شحاته عبد الرسول ٣
 ٥٠٨٣ احمد رجب على العريان عبد العزيز  ٤
 ٥٠٨٤ احمد صاوى زيدا ن محمد ٥
 ٥٠٨٥ ازهار عويس عيد صابر ٦
 ٥٠٨٦ اسراء صالح عباس محمد ٧
 ٥٠٨٧ اسراء صالح محمد عبد النبى  ٨
 ٥٠٨٨ اسراء صالح محمود ابراهيم  ٩
 ٥٠٨٩ اء عبد العال سيد يوسف اسر  ١٠

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 الدور الثاني صيدلة   202( غرفة 11جلنة رقم )
 اللغة االجنليزية   -الفرقة رابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي )        

 ص  ١١:١٤ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٠٩٠ د عبد الظاهراسراء محمد احم ١١
 ٥٠٩١ اسالم امين صاوى امين ١٢
 ٥٠٩٢ اسماء رضا عبد الحميد محمد ١٣
 ٥٠٩٣ اسماء عصام احمد ابراهيم ١٤
 ٥٠٩٤ اسماء كمال احمد ابراهيم ١٥
 ٥٠٩٥ اسماء محمد السيد محمد ١٦
 ٥٠٩٦ اسماء محمد عبد الحفيظ محمد  ١٧
 ٥٠٩٧ اسماء محى الدين محمد حسن ١٨
 ٥٠٩٨ ماء نبيل راتب طهاس ١٩
 ٥٠٩٩ االء جمال عنتر محمد رضا ٢٠

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 الدور الثاني صيدلة   202( غرفة 12جلنة رقم )
 اللغة االجنليزية   -الفرقة رابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي )        

 ص  ١١:١٤ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 الجلوس  رقم االسم م
 ٥١٠٠ الزهراء هشام على محمد ٢١
 ٥١٠١ امانى ربيعى فؤاد عمر ٢٢
 ٥١٠٢ اميره بعزاقه فايز عبدالجواد  ٢٣
 ٥١٠٣ اميره محمد عبد المالك فهمى  ٢٤
 ٥١٠٤ انجى صدقى شفيق ابراهيم ٢٥
 ٥١٠٥ انس لطفى على محروس ٢٦
 ٥١٠٦ انهار حمدى حسين عبد الرحمن  ٢٧
 ٥١٠٧ عيل امامايات خالف اسما ٢٨
 ٥١٠٨ ايرينى رضا رياض مهنى  ٢٩
 ٥١٠٩ ايرينى عزره ابراهيم صالح ٣٠

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٤ ) 



 

 الدور الثاني صيدلة   203( غرفة 13جلنة رقم )
 اللغة االجنليزية   -الفرقة رابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي )        

 ص  ١١:١٤ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠بتاريخ  نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥١١٠ ايمان ناصر عمر صالح ٣١
 ٥١١١ ايه رجب احمد عبدالوهاب ٣٢
 ٥١١٢ ايه سامى عبدهللا محمد ٣٣
 ٥١١٣ ايه صالح الدين احمد محمود ٣٤
 ٥١١٤ ايه صالح خالد صالح ٣٥
 ٥١١٥ بسمه ربيع عبدالمنعم حميده ٣٦
 ٥١١٦ جبالى  تفيده على حسين ٣٧
 ٥١١٧ جبريل عبد الكريم صالح فرج  ٣٨
 ٥١١٨ جوانا مشيل رشدى فريد ٣٩
 ٥١١٩ جيهان ناصر شعبان رفعت ٤٠

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٥ ) 



 

 الدور الثاني صيدلة   203( غرفة 14جلنة رقم )
 اللغة االجنليزية   -الفرقة رابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي )        

 ص  ١١:١٤ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠م ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظا

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥١٢٠ حنان حمدى تونى عبد المحسن ٤١
 ٥١٢١ خلود حسين صادق احمد ٤٢
 ٥١٢٢ داليا ابو بكر مصطفى سيد ٤٣
 ٥١٢٣ داليا رضا على بردهونى ٤٤
 ٥١٢٤ دعاء رجب شوقى محمد ٤٥
 ٥١٢٥ ابسخيرون دميانه نصحى فهيم  ٤٦
 ٥١٢٦ دينا اسحق مكرم هللا اسحق  ٤٧
 ٥١٢٧ دينا نشات ذكرى عبد المالك ٤٨
 ٥١٢٨ رانيا جمال امين محمد ٤٩
 ٥١٢٩ رانيا حمدى سيد عبد الرحيم  ٥٠

 



 

 الدور الثاني صيدلة   204( غرفة 15جلنة رقم )
 اللغة االجنليزية   -الفرقة رابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي )        

 (٦ ) 

 ص  ١١:١٦ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥١٣٠ رانيا خالف محمد عبدالرحمن ٥١
 ٥١٣١ رباب عادل سطوحى محمد ٥٢
 ٥١٣٢ روان وائل احمد احمد ٥٣
 ٥١٣٣ ريموندا ماجد فرنسيس فيلبس  ٥٤
 ٥١٣٤ زينب احمد قضابى محمود ٥٥
 ٥١٣٥ زينب انور محمد على ٥٦
 ٥١٣٦ زينب بدران عبد الرشيد عبد الموجود ٥٧
 ٥١٣٧ زينب عبد الحميد محمد سيد ٥٨
 ٥١٣٨ ساره ياسر مرتجى محمد ٥٩
 ٥١٣٩ سحر يوثام حناوى عزيز ٦٠

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 الدور الثاني صيدلة   204( غرفة 16جلنة رقم )
 اللغة االجنليزية   -الفرقة رابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي )         

 ص  ١١:١٦ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥١٤٠ سعد صابر عمر سعد ٦١
 ٥١٤١ سلمى بهاء عطاهللا عطا ٦٢
 ٥١٤٢ سماح سعيد فكرى زكى ٦٣
 ٥١٤٣ شذا محمد ابراهيم محمد ٦٤
 ٥١٤٤ العزيز صاوى شيماء اسماعيل عبد  ٦٥
 ٥١٤٥ شيماء خيرى عبد الغنى محمد ٦٦
 ٥١٤٦ شيماء ربيع محمد محمد ٦٧
 ٥١٤٧ شيماء صالح عبد الكافى محمد ٦٨
 ٥١٤٨ شيماء قدرى محمد عبدالوهاب ٦٩
 ٥١٤٩ صفاء صالح عبد النبى امين احمد  ٧٠

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٨ ) 



 

 يدلة ص  الثالث الدور   301( غرفة 17جلنة رقم )
 اللغة االجنليزية   -الفرقة رابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام         

 ص  ١١:١٦ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥١٥٠ صفوت محمد عبد الرازق سيد ٧١
 ٥١٥١ عبد الرحمن عبد الباقى متولى جمعه  ٧٢
 ٥١٥٢ حامد عبد هللا  عبد هللا حسين ٧٣
 ٥١٥٣ عبد هللا درويش جالل احمد  ٧٤
 ٥١٥٤ علياء جمال محمود ابوستة ٧٥
 ٥١٥٥ علياء يوسف حسين عبد الصمد ٧٦
 ٥١٥٦ عمر احمد عبدالرحيم احمد  ٧٧
 ٥١٥٧ غاده رجب حسين محمد ٧٨
 ٥١٥٨ غاده شعبان عبد الجواد شعراوى  ٧٩
 ٥١٥٩ فاطمه الزهراء محمد عبدهللا احمد ٨٠

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٩ ) 



 صيدلة  الثالث الدور   301( غرفة 18جلنة رقم )
 اللغة االجنليزية   -الفرقة رابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام         

 ص  ١١:١٦ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥١٦٠ فاطمه بكرى محمد محمد ٨١
 ٥١٦١ فاطمه سمير على ابو العال  ٨٢
 ٥١٦٢ فاطمه عمر مرزوق ابو اليزيد ٨٣
 ٥١٦٣ فاطمه محمد محمد اسماعيل ٨٤
 ٥١٦٤ كرستين فايز وديع يوسف ٨٥
 ٥١٦٥ كرستينا رضا سيد صادق ٨٦
 ٥١٦٦ كريمه صالح عبدالكريم عبد هللا  ٨٧
 ٥١٦٧ كيرلس جرجس نعيم مرزوق  ٨٨
 ٥١٦٨ سماعيل عبد الحكيم لمياء محمد ا ٨٩
 ٥١٦٩ لميس يوسف عبدالظاهر أبوالليل  ٩٠

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (١٠ ) 



 

 صيدلة  الثالث الدور   302( غرفة 19جلنة رقم )
 اللغة االجنليزية   -الفرقة رابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام         

 ص  ١١:١٦ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥١٧٠ ليديا موريس كامل وهبه ٩١
 ٥١٧١ ماريا مالك حنا سلوانس ٩٢
 ٥١٧٢ مارينا عزت ابراهيم جريس ٩٣
 ٥١٧٣ مارينا عماد جورجى سامى ٩٤
 ٥١٧٤ مايار سعيد فتحى محمد ٩٥
 ٥١٧٥ محمد حماده احمد على ٩٦
 ٥١٧٦ محمد عاطف زهنى محمد ٩٧
 ٥١٧٧ د عالء محمد البدرى عثمانمحم ٩٨
 ٥١٧٨ محمد كامل حسن كامل ٩٩
 ٥١٧٩ محمود اشرف منصور محمد ١٠٠

 



 

 صيدلة  الثالث الدور   302( غرفة 20جلنة رقم )
 اللغة االجنليزية   -الفرقة رابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام         

 (١١ ) 

 ص  ١١:١٧ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥١٨٠ محمود رجب حيدر تونى  ١٠١
 ٥١٨١ محمود طلعت محمد ابراهيم   ١٠٢
 ٥١٨٢ محمود هشام محمد فتحى موسى  ١٠٣
 ٥١٨٣ مروه عبد العزيز على السيد  ١٠٤
 ٥١٨٤ مريانه صبحى وهبه يوسف   ١٠٥
 ٥١٨٥ مريم عبد الباقى عبدالنعيم عثمان  ١٠٦
 ٥١٨٦ مريم مجدى اسحق تاوضروس  ١٠٧
 ٥١٨٧ مريم ميالد زخارى حكيم  ١٠٨
 ٥١٨٨ مصطفى محمود رفاعى محمد  ١٠٩
 ٥١٨٩ منال حسن عبد الفتاح احمد  ١١٠



 

 

 صيدلة  الثالث الدور   303( غرفة 21جلنة رقم ) كلية التربية
 اللغة االجنليزية   -الفرقة رابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام         

 (١٢ ) 

 ص  ١١:١٧ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥١٩٠ منى ابراهيم محمد ابراهيم ١١١
 ٥١٩١ منى على احمد عبد المنعم ١١٢
 ٥١٩٢ مها صالح عبد الرحمن عبد الرزاق  ١١٣
 ٥١٩٣ مها محمد عبدالمنعم صالح ١١٤
 ٥١٩٤ مد فوزى محمدمها مح ١١٥
 ٥١٩٥ مينا مدحت ادوارد اديب ١١٦
 ٥١٩٦ ناديه رضا عمر عبد الرحمن ١١٧
 ٥١٩٧ ناديه محمد حامد محمد ١١٨
 ٥١٩٨ ندا رضا حسن محمد  ١١٩
 ٥١٩٩ نرمين حماده عبد المجيد حسن  ١٢٠

 

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 

 (١٣ ) 



 صيدلة  الثالث الدور   303( غرفة 22جلنة رقم )
 اللغة االجنليزية   -بعة  الفرقة را 

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام         

 ص  ١١:١٧ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٢٠٠ نسمه احمد رضا انور عبدالباقى  ١٢١
 ٥٢٠١ نسمه احمد عبد العزيز يوسف  ١٢٢
 ٥٢٠٢ نعيمه سمير صبره محمد ١٢٣
 ٥٢٠٣ نواره خليفه عبدالهادى محمد ١٢٤
 ٥٢٠٤ نورا احمد مأمون عبد العال  ١٢٥
 ٥٢٠٥ نورهان جمعه شبيب عبد الجليل  ١٢٦
 ٥٢٠٦ نورهان خالد عبد الحميد شحاته ١٢٧
 ٥٢٠٧ نورهان ربيع ابراهيم فضل  ١٢٨
 ٥٢٠٨ نورهان مخلوف عبد المجيد شاهين ١٢٩
 ٥٢٠٩ نيرمين ابراهيم منير ملك ١٣٠

 

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (١٤ ) 



 صيدلة  الثالث الدور   304( غرفة 23جلنة رقم )
 اللغة االجنليزية   -الفرقة رابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام         

 ص  ١١:١٧ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٢١٠ نيفين رمسيس شاكر توفيق  ١٣١
 ٥٢١١ هاجر محمد اسماعيل جبريل  ١٣٢
 ٥٢١٢ هاجر محمود حسين حسن ١٣٣
 ٥٢١٣ هدير مصطفى عبد الغنى عبد السالم  ١٣٤
 ٥٢١٤ ورده اسماعيل كامل مصطفى  ١٣٥
 ٥٢١٥ والء صالح احمد عبد العال  ١٣٦
 ٥٢١٦ ياسمين احمد اسماعيل ابراهيم  ١٣٧
 ٥٢١٧ ياسمين احمد محمد على ١٣٨
 ٥٢١٨ اسمين على فؤاد فهمىي ١٣٩
 5219 اسماء عادل الحسينى عبد العظيم  140

 



 

 صيدلة  الثالث الدور   304( غرفة 24جلنة رقم ) 
 اللغة االجنليزية   -الفرقة رابعة  

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام         

 (١٤ ) 

 ص  ١١:١٧ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  سماال م
 5220 اشرف سعداوي عبد العزيز  إشجان ١٣١
 5221 عماد مرزوق عياد أميره ١٣٢
 5223 سيده هاشم خليفة علي ١٣٣
 5224 شلقامي ثروت شلقامي نجيب ١٣٤
 5225 شيرين عزت عزمى شحاته ١٣٥
 5226 عبد الوهاب خالد سيد عبد الوهاب ١٣٦
 5228 عفاف موسى رياض ذكى ١٣٧
 5229 ياسمين محمود سليم محمود ١٣٨

 



 

 ( 1جلنة رقم )  كلية التربية
 اللغة العربية   -الفرقة رابعة 

 صيدلة   101غرفة   (   ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

) 

 ص   ١٠:٤٥ ٢٠٢٠/٠٦/١٤

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٠٠٠ ابرار ماهر صادق محمد ١
 ٥٠٠١ اسراء حسين صالح رشدى ٢
 ٥٠٠٢ اسراء سمهان شعراوى عبدالرحمن  ٣
 ٥٠٠٣ محمد عبدالشافىاسماء أبوبكر  ٤
 ٥٠٠٤ اسماء سيد عامر علوان ٥
 ٥٠٠٥ اسماء عاشور عبدالعزيز فتح الباب  ٦
 ٥٠٠٦ اسماء عبدالعظيم كامل عبدالعظيم  ٧
 ٥٠٠٧ اسماء فوزى محمد عطا ٨
 ٥٠٠٨ اسماء محفوظ معتمد عبدالعزيز  ٩
 ٥٠٠٩ اسماء محمد حسانين أحمد  ١٠

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٢ ) 



 
 

 ( 2ة رقم ) جلن 
 اللغة العربية   -الفرقة رابعة 

 صيدلة   101غرفة   (   ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 ص  ١٠:٤٥ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٠١٠ اسماء مخلوف محمد عبدالسالم ١١
 ٥٠١١ افنان على السيد محمد ١٢
 ٥٠١٢ مد اسماعيلاالء عادل مح ١٣
 ٥٠١٣ االء مخلوف على عبدهللا ١٤
 ٥٠١٤ الزهراء مكادى سيد محمد ١٥
 ٥٠١٥ الشيماء حسين رشاد محمد ١٦
 ٥٠١٦ امانى رمضان حسين محمد ١٧
 ٥٠١٧ امانى صالح الدين ابو الحسن السيد ١٨
 ٥٠١٨ امانى محمد على محمد ١٩
 ٥٠١٩ اميره مجدى عبدالهادى خلف  ٢٠

 

 التربيةكلية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٣ ) 



 
 
 

 ( 3جلنة رقم ) 
 اللغة العربية   -الفرقة رابعة 

 صيدلة   102غرفة   (   ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 ص  ١٠:٤٥ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٠٢٠ ايات عمر عبدالوارث على ٢١
 ٥٠٢١ ايمان رضا جمال السيد ٢٢
 ٥٠٢٢ ايمن سعيد محمد ناجى ٢٣
 ٥٠٢٣ ايه جمال محمد ابراهيم ٢٤
 ٥٠٢٤ ايه حمدى ناصر سليم ٢٥
 ٥٠٢٥ ايه عباس محمود عباس ٢٦
 ٥٠٢٦ ايه عيد عبدهللا مشاضى ٢٧
 ٥٠٢٧ ايه محمد طلعت امين ٢٨
 ٥٠٢٨ ايه محمد على سعد ٢٩
 ٥٠٢٩ ايه يسرى شحاته مرسى ٣٠

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٤ ) 



 
 
 

 ( 4جلنة رقم ) 
 اللغة العربية   -الفرقة رابعة 

 صيدلة   102غرفة   (   ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 ص  ١٠:٤٥ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٠٣٠ تسنيم ابراهيم راضى ابراهيم  ٣١
 ٥٠٣١ تهانى شعبان محمود محمد ٣٢
 ٥٠٣٢ سير رضا صافى ذكرى تي ٣٣
 ٥٠٣٣ خالد عاطف حامد حسن ٣٤
 ٥٠٣٤ خلود جمال محمد عبدالجواد  ٣٥
 ٥٠٣٥ دعاء ربيع راضى نايل  ٣٦
 ٥٠٣٦ راندا على محمد فرحات ٣٧
 ٥٠٣٧ رزق يونس رزق عبدالسالم ٣٨
 ٥٠٣٨ شاهنده شحاته ابراهيم عبدالحفيظ  ٣٩
 ٥٠٣٩ شيماء طه حسن محمد ٤٠

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٥ ) 



 
 
 

 ( 5جلنة رقم ) 
 اللغة العربية   -الفرقة رابعة 

 صيدلة   103غرفة   (   ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 ص  ١٠:٤٦ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٠٤٠ شيماء عاشور محمد احمد  ٤١
 ٥٠٤١ العليم السيدعبد العليم ناصر عبد  ٤٢
 ٥٠٤٢ عال شعبان عبدالباسط عبدالحميد  ٤٣
 ٥٠٤٣ غاده عبدالجواد محمد احمد  44
 ٥٠٤٤ غاده عمرو خليفه محمود ٤٥
 ٥٠٤٥ فاطمه سيد عبدالعليم قناوى  ٤٦
 ٥٠٤٦ فاطمه صفوت توفيق عبدالغنى ٤٧
 ٥٠٤٧ فاطمه عاشور هاشم محمد ٤٨
 ٥٠٤٨ مؤمن عبد النبى عمار عرابى  ٤٩
 5049 محمد احمد جمال على 50

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 (  6جلنة ) 

 اللغة العربية   -الفرقة رابعة 
 صيدلة   103غرفة   (   ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٠٥٠ محمد سيد جابر السيد 51
 ٥٠٥١ محمود عبدالحميد عثمان عبدالحميد 52
 ٥٠٥٢ محمود مخلوف محمود اسماعيل ٥٣
 ٥٠٥٣ مروه عالء عبدالحميد عبدالحميد ٥٤
 ٥٠٥٤ مصطفى سمير حسين محمد ٥٥
 ٥٠٥٥ منال فتحى شحاته محمد ٥٦
 ٥٠٥٦ منى حسن عبد الحميد محمود ٥٧
 ٥٠٥٧ نجوى محمد محى الدين شحاتة  ٥٨
 ٥٠٥٨ ندى عباس عدلى عباس ٥٩
 ٥٠٥٩ نيبال هانى حلمى محمد ٦٠

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٧ ) 



 
 
 

 ( 7جلنة ) 
 اللغة العربية   -الفرقة رابعة 

 صيدلة   104غرفة   (   ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 ص  ١٠:٤٨ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٠٦٠ هاله طه حسن محمد 61
 ٥٠٦١ هاله معروف امين عبد الحسيب  ٦٢
 ٥٠٦٢ ايم هبه ناجى عبدهللا عبد الد ٦٣
 ٥٠٦٣ هشام صالح حسن اسماعيل ٦٤
 ٥٠٦٤ هناء محمد عبدالكريم رضوان  ٦٥
 ٥٠٦٥ وفاء حجازى أحمد حميده ٦٦
 ٥٠٦٦ وفاء محمود طه محمد ٦٧
 ٥٠٦٧ والء خاطر عبدالتواب محمد ٦٨
 ٥٠٦٨ والء محمد عواد على ٦٩
 ٥٠٦٩ والء محمود السيد حسين ٧١

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٨ ) 



 
 

 ( 8نة ) جل 
 اللغة العربية   -الفرقة رابعة 

 صيدلة   104غرفة   (   ٢٠٢٠  - ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 ص  ١٠:٤٨ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٠٧٠ ياسمين يحيى احمد محمد ٧٢
 5072 ابراهيم احمد طه عبدالكريم 73
 5073 نور عبدالجيد امل جمال محمد ا 74
 5074 ايه احمد السيد عباس 75
 5075 بوسى وحيد ابوغنيمه محمد 76
 5076 دعاء خالد جمال ابراهيم 77
 5077 زينب محمد فايز محمد 78
 5078 محمود شعبان سعداوى عيد 79
   



 صيدلة  الرابع الدور    401( غرفة  25جلنة رقم )                
 لفرنسية ا اللغة    -رابعة  ال الفرقة                       

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي )                           

 (١ ) 

 ص  ١١:٣٣ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٢٣٠ ابانوب ميشيل يوسف ذكى ١
 ٥٢٣١ احمد فتحى احمد محمد ٢
 ٥٢٣٢ احمد مصطفى قرشى احمد جالل  ٣
 ٥٢٣٣ اسراء سامى عمار عبد الرازق  ٤
 ٥٢٣٤ اسماء عبد اللطيف ابراهيم محمد ٥
 ٥٢٣٥ االء فتحى محمد عبد العال  ٦
 ٥٢٣٦ الين بولس يسى معوض ٧
 ٥٢٣٧ امانى عبد العظيم كريم سيد ٨
 ٥٢٣٨ اميره احمد حسن على ٩
 ٥٢٣٩ انجى اسامه جميل فوكيه ١٠

 

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٢ ) 



 صيدلة   الرابع الدور   401( غرفة 26جلنة رقم )
 لفرنسية ا اللغة    -رابعة  ال الفرقة    
 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي )   

 ص  ١١:٣٣ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٢٤٠ انجى وجيه صبرى حنين ١١
 ٥٢٤١ ايمن رجب عبد الفتاح طلب  ١٢
 ٥٢٤٢ ايه دردير احمد اسماعيل ١٣
 ٥٢٤٣ ايهاب خالد صالح علوانى  ١٤
 ٥٢٤٤ بسمه عادل جميل مهدى ١٥
 ٥٢٤٥ بسنت ناصر سعيد عبد المالك ١٦
 ٥٢٤٦ بسنت ناصف يوسف عبد السيد ١٧
 ٥٢٤٧ ية عثمان احمد حسينجوير  ١٨
 ٥٢٤٨ حسام محمد نبوت موسى ١٩
 ٥٢٤٩ حسناء محفوظ عبد الرحمن عبد الفتاح  ٢٠

 

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٣ ) 



 صيدلة   الرابع الدور   402( غرفة 27جلنة رقم )
 لفرنسية ا اللغة    -رابعة  ال الفرقة    
 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي )   

 ص  ١١:٣٣ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠رة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدا

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٢٥٠ خالد شحاته محمود احمد ٢١
 ٥٢٥١ دعاء محمد محمود مصطفى  ٢٢
 ٥٢٥٢ دينا خالد تونى عبيد  ٢٣
 ٥٢٥٣ رانيا سعودى عبد التواب عتريس  ٢٤
 ٥٢٥٤ رانيا وهبه حنا وهبه  ٢٥
 ٥٢٥٥ ادرشا عبد الجواد عبد هللا عبد الجو  ٢٦
 ٥٢٥٦ ريهام كمال سيد كامل  ٢٧
 ٥٢٥٧ زينب احمد جاد محمد ٢٨
 ٥٢٥٨ سامح احمد عباس محمد ٢٩
 ٥٢٥٩ ساميه نادى وهيب عطية ٣٠

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٤ ) 



 صيدلة   الرابع الدور   402( غرفة 28جلنة رقم )
 لفرنسية ا اللغة    -رابعة  ال الفرقة    
 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي )   

 ص  ١١:٣٣ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٢٦٠ سلمى صبرى محمد ربيع عبد الخالق ٣١
 ٥٢٦١ شرين احمد سعيد احمد ٣٢
 ٥٢٦٢ صفاء خالد جمال احمد ٣٣
 ٥٢٦٣ عمرو محمد فايز على ٣٤
 ٥٢٦٤ فاتن احمد عبد الصبور جمعة  ٣٥
 ٥٢٦٥ ريال طارق فهمى ذكىف ٣٦
 ٥٢٦٦ ليلى احمد عوض احمد ٣٧
 ٥٢٦٧ مارى ناجح رمزى وهبه ٣٨
 ٥٢٦٨ محمود شريعى عبد الحميد سيد ٣٩
 ٥٢٦٩ محمود عبد العظيم احمد عبد العظيم  ٤٠

 

 

 

 كلية التربية
 
 
 
 
 
 
 
 

 (٥ ) 



 صيدلة   الرابع الدور   403( غرفة 29جلنة رقم )
 سية لفرن ا اللغة    -رابعة  ال الفرقة    
 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي )   

 ص  ١١:٣٣ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٢٧٠ محمود ممدوح محمد العباس ابراهيم  ٤١
 ٥٢٧١ مرفت محمد احمد عبد العظيم  ٤٢
 ٥٢٧٢ مريم جرجس رؤوف اسحاق ٤٣
 ٥٢٧٣ مريم عاطف مكرم سعيد ٤٤
 ٥٢٧٤ منه هللا محمد يحيى الجارحى  ٤٥
 ٥٢٧٥ نسرين طلعت محمد عبد السالم ٤٦
 ٥٢٧٦ نوره غرباوى عازر ميخائيل  ٤٧
 ٥٢٧٧ نورين عماد دياب احمد ٤٨
 ٥٢٧٨ هاله حامد رمضان حسن ٤٩
 ٥٢٧٩ هاله مصطفى حامد فولى ٥٠

 



 

 صيدلة   رابع ال الدور   403( غرفة 30جلنة رقم )                       
 لفرنسية ا اللغة    -رابعة  ال الفرقة                           

 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي )                          

٦ ) 

 ص  ١١:٣٤ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٢٨٠ هبه زرعى حليم حنا ٥١
 ٥٢٨١ هدير رضا صافى ذكرى  ٥٢
 5282 ابانوب صفوت شكري حلمي  53
 5283 بسمه سمير سيد حافظ 54
 5284 راضي محمد موسى عبد الجواد 55
 5285 عبد الغنى محمد عبد الحميد عبد الغنى  56
 5286 عبير حسام حمدي احمد حسن 57
 5287 علي ابراهيم توفيق عبدالمقصود 58
 5288 محمد فاروق عبدالمحسن موسى 59

 



 قاعة )د( مبىن الفنية   78جلنة  

 رياضيات باللغة االجنليزية   –الفرقة رابعة  
 ( ٢٠٢٠  –  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (١ ) 

 م  ٠١:٣٥ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٤٥٥ امنه محمد نورالدين محمد فهمى ١
 ٦٤٥٦ ايه نبيل سعد عبدالغنى ٢
 ٦٤٥٧ بشوى ايوب بشاى يوسف ٣
 ٦٤٥٨ بيشوى يعقوب جرجس فيض  ٤
 ٦٤٥٩ سالى كرلس جورجى كرلس ٥
 ٦٤٦٠ سامى مالك صدقى عزيز ٦
 ٦٤٦١ عبدالرحمن محمد عبدالرحيم محمد  ٧
 ٦٤٦٢ كرستين بولس نجيب جندى  ٨
 ٦٤٦٣ مايكل انطونى عادل شفيق  ٩
 ٦٤٦٤ محمد حمدى محمد جالل ١٠
 ٦٤٦٥ محمد رجب محمد مهنى ١١

 



 ( املسرح الشرقى 43جلنة رقم )

 علم النفس   –الفرقة الرابعة  
 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 

 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٥٥٤ اسماء بكر عبد الجواد فنجرى  ١
 ٥٥٥٥ اسماء رضا خليفه على ٢
 ٥٥٥٦ اسماء محمد احمد عبد الوهاب ٣
 ٥٥٥٧ اسماء محمد عبد الحميد محمد ٤
 ٥٥٥٨ حمد حسيناالء حسن م ٥
 ٥٥٥٩ امال محمد نبيل محمد زين الدين ٦
 ٥٥٦٠ اميره عبد هللا صابر محمد ٧
 ٥٥٦١ اميره عماد عاشور خليفة ٨
 ٥٥٦٢ اميره عيد عياد ضيف ٩
 ٥٥٦٣ اميمه مدحت محمد على ١٠
 ٥٥٦٤ ايمان محمود سعداوى راوى  ١١
 ٥٥٦٥ ايمان نادى ذكى خلف ١٢



 

 

 ( املسرح الشرقى 44رقم )جلنة   كلية التربية

 علم النفس   –الفرقة الرابعة  
 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (٢ ) 

 م  ١٢:٠٨ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٥٦٦ ايه امام ابراهيم مقبول ١٣
 ٥٥٦٧ ايه كامل سيد موسى  ١٤
 ٥٥٦٨ راندا سعيد محمد شحاتة ١٥
 ٥٥٦٩ رحاب محمد زكى علم الدين ١٦
 ٥٥٧٠ رحاب مصطفى فهيم تهامى ١٧
 ٥٥٧١ رحمه ابراهيم محمد عبدهللا ١٨
 ٥٥٧٢ رفيده جمال احمد ابو زيد ١٩
 ٥٥٧٣ ساره ممدوح صابر قلدس ٢٠
 ٥٥٧٤ سامر ثروت مكرم ملقة ٢١
 ٥٥٧٥ سلفانا عماد ذكى عبده ٢٢
 ٥٥٧٦ حد سمر حسن عبد الرحيم عبد الوا ٢٣
 ٥٥٧٧ سمر مصطفى رمضان احمد  ٢٤



 

 

 ( املسرح الشرقى 45جلنة رقم ) كلية التربية

 علم النفس   –الفرقة الرابعة  
 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (٣ ) 

 م  ١٢:٠٨ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٥٧٨ سمر نبيل كامل عبد الرحمن   ٢٥
 ٥٥٧٩ شيماء طارق عرفان محمود  ٢٦
 ٥٥٨٠ عبد هللا  شحاتةشيماء محمد   ٢٧
 ٥٥٨١ شيماء محمود عبد العزيز محمد  ٢٨
 ٥٥٨٢ علياء احمد اسماعيل مرسى  ٢٩
 ٥٥٨٣ غاده مدحت محمد عبد الحفيظ   ٣٠
 ٥٥٨٤ فاطمه محمد سعد شحاتة  ٣١
 ٥٥٨٥ بد الجابر ابو الليل فاطمه نبيل ع   ٣٢
 ٥٥٨٦ لبنى عبد العزيز عربى خلف   ٣٣
 ٥٥٨٧ مروه رمضان فخرى عبد اللطيف   ٣٤
 ٥٥٨٨ منه هللا محمود محمد مهران   ٣٥
 ٥٥٨٩ مى حمزه سعد محمد  ٣٦



 

 

 ( املسرح الشرقى 46جلنة رقم ) كلية التربية

 علم النفس   –الفرقة الرابعة  
 (   ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (٤ ) 

 م  ١٢:٠٨ ٠٦/١٤/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٥٩٠ ميرنا خليل مهنى خليل ٣٧
 ٥٥٩١ نجالء حسين محمد احمد ٣٨
 ٥٥٩٢ نجالء وصفى محمد ادم ٣٩
 ٥٥٩٣ نجوى عبد السالم ابراهيم حسين ٤٠
 ٥٥٩٤ ندا عالء نور الدين محمد ٤١
 ٥٥٩٥ نرمين محمد احمد محمد ٤٢
 ٥٥٩٦ هدى نبيل عبد الرحمن حسن ٤٣
 ٥٥٩٧ هشام جمال محمد احمد ٤٤
 ٥٥٩٨ والء محمد عبد الحميد البرنسى ٤٥
 ٥٥٩٩ يارا ثروت سامى حسن ٤٦
 ٥٦٠٠ يمنى محمود رضا عبد الرحمن ٤٧
 5601 فاطمه على احمد عثمان 48
 5602 د نور الهدى يحى عبد الباسط محم 49
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