
 صيدلة  201( غرفة  9جلنة ) 

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (١ ) 

 ص  ٠١:٥٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٨٠٠ ابتهال نجيب عبد المعبود محمد ١
 ٥٨٠١ احالم منير بركات سايح ٢
 ٥٨٠٢ رجب طه احمداحمد  ٣
 ٥٨٠٣ احمد صابر سيد عبد الباقى  ٤
 ٥٨٠٤ اسحق مرزوق اسحق يوسف  ٥
 ٥٨٠٥ اسراء احمد حامد محمد ٦
 ٥٨٠٦ اسراء اسماعيل مختار احمد  ٧
 ٥٨٠٧ اسراء محمد صالح عبد للا  ٨
 ٥٨٠٨ اسراء محمد محمد رسمى ابو العال  ٩
 ٥٨٠٩ اسالم حماده ابراهيم عبد الرازق  ١٠



 

 

 صيدلة   201( غرفة 10جلنة )  كلية التربية

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٢ ) 

 ص  ٠١:٥٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٨١٠ اسالم فتح للا احمد نصر ١١
 ٥٨١١ اسماء جمال محمد سيد ١٢
 ٥٨١٢ اسماء خالد فكرى عبد العزيز  ١٣
 ٥٨١٣ اسماء على رجب على ١٤
 ٥٨١٤ اسماء محمد احمد عبد الصبور  ١٥
 ٥٨١٥ اسماء مصطفى محمد متولى محمد ١٦
 ٥٨١٦ اشرف سعد ناجح عبد الغنى  ١٧
 ٥٨١٧ االء شعبان عبد الرحيم عبد اللطيف  ١٨
 ٥٨١٨ الشيماء احمد حسن محمود ١٩
 ٥٨١٩ حمد عبد الغنى عبد المجيد امال م ٢٠



 

 

 صيدلة   202( غرفة 11جلنة )  كلية التربية

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٣ ) 

 ص  ٠١:٥٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٨٢٠ يل عبد العزيز امانى عبد العزيز اسماع ٢١
 ٥٨٢١ امل مسعود عبد الفضيل عبد العليم  ٢٢
 ٥٨٢٢ امنيه اشرف عبد اللطيف جابر  ٢٣
 ٥٨٢٣ اميره صابر علوانى عبد النعيم  ٢٤
 ٥٨٢٤ اميره محمد محمد عبد القادر ٢٥
 ٥٨٢٥ امينه نبيل على ابو العال ٢٦
 ٥٨٢٦ انجى بهاء لبيب فهيم  ٢٧
 ٥٨٢٧ انجى نادى بطرس بولس ٢٨
 ٥٨٢٨ ايرينى نبيل صبرى ابراهيم ٢٩
 ٥٨٢٩ ايفت عصمت عيد امين ٣٠



 

 

 صيدلة   202( غرفة 12جلنة )  كلية التربية

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٤ ) 

 ص  ٠١:٥٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٨٣٠ ايمان جمال احمد جنوى  ٣١
 ٥٨٣١ ايمان عبد العاطى سالم على ٣٢
 ٥٨٣٢ ايمان كامل خفاجى محمد ٣٣
 ٥٨٣٣ ايه خالد احمد عثمان ٣٤
 ٥٨٣٤ ايه رجاء معيقل احمد ٣٥
 ٥٨٣٥ ايه زناتى عيد محمد ٣٦
 ٥٨٣٦ ايه سلطان احمد عثمان ٣٧
 ٥٨٣٧ ايه طارق ابو كريشه احمد  ٣٨
 ٥٨٣٨ ايه فارس محمد حسن ٣٩
 ٥٨٣٩ باسم عطا للا يوسف كامل ٤٠



 

 

 صيدلة   203( غرفة 13جلنة )  كلية التربية

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٥ ) 

 ص  ٠١:٥٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 جلوس رقم ال االسم م
 ٥٨٤٠ بدريه محمد سليم شعبان ٤١
 ٥٨٤١ بسنت ابراهيم حسين ابراهيم  ٤٢
 ٥٨٤٢ بطرس تاوضروس ضيف حنين  ٤٣
 ٥٨٤٣ بكر ناجح زكى عبد الحكيم  ٤٤
 ٥٨٤٤ تهانى رمضان محمد هاشم ٤٥
 ٥٨٤٥ تيسير حشمت محمد عبد الجواد ٤٦
 ٥٨٤٦ حسناء شعبان حسن احمد ٤٧
 ٥٨٤٧ حنان عمار حسن محمد ٤٨
 ٥٨٤٨ حنان محمد فتحى عبد الرسول ٤٩
 ٥٨٤٩ داليا عبد الرحمن سليمان عبد السالم ٥٠

 



 

 صيدلة   203( غرفة 14جلنة ) 

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٦ ) 

 ص  ٠٢:٠١ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  ماالس م
 ٥٨٥٠ دعاء شوريف محمد شحاتة ٥١
 ٥٨٥١ رانيا سيد ايوب شنودة ٥٢
 ٥٨٥٢ رانيا محمد توفيق اسماعيل ٥٣
 ٥٨٥٣ رحاب حمدى صالح ابراهيم  ٥٤
 ٥٨٥٤ رحاب شعبان عباس سيد ٥٥
 ٥٨٥٥ رحاب صالح محمد عبد للا  ٥٦
 ٥٨٥٦ رحاب نصر حسين حسن ٥٧
 ٥٨٥٧ رضوى خليل عبد للا خليل  ٥٨
 ٥٨٥٨ رغده بدر عبد الحميد حسين  ٥٩
 ٥٨٥٩ رغده حسن عبد الباسط على  ٦٠



 

 

 صيدلة   204( غرفة 15جلنة )  كلية التربية

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٧ ) 

 ص  ٠٢:٠١ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٨٦٠ رفيق جمال شوقى جرجس  ٦١
 ٥٨٦١ رنا فوزى عويضه جندى ٦٢
 ٥٨٦٢ روبير اسامه اسحاق شاكر ٦٣
 ٥٨٦٣ روجينا عبد المسيح عويضه شنودة ٦٤
 ٥٨٦٤ روفيده نصر حلمى عبد العليم  ٦٥
 ٥٨٦٥ زهراء على عيد حسان ٦٦
 ٥٨٦٦ زينب احمد محمد احمد ٦٧
 ٥٨٦٧ ف عبد النبى زينب احمد يوس ٦٨
 ٥٨٦٨ زينب مصطفى محمد سيف ٦٩
 ٥٨٦٩ ساره عبد المالك عطيه عبد المالك ٧٠



 

 

 صيدلة   204( غرفة 16جلنة )  كلية التربية

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٨ ) 

 ص  ٠٢:٠١ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٨٧٠ سالومه منتصر عدلى كيرلس ٧١
 ٥٨٧١ ساميه ابراهيم كامل مليكة ٧٢
 ٥٨٧٢ سحر رجب ابو غنيمه شحاتة ٧٣
 ٥٨٧٣ سحر فوزى كامل صالح ٧٤
 ٥٨٧٤ سلوى بشرى عزيز زاخر  ٧٥
 ٥٨٧٥ سماء طه حسين سطوحى  ٧٦
 ٥٨٧٦ سماح حسن محمد محمد ٧٧
 ٥٨٧٧ ء عمر علىسماح عال ٧٨
 ٥٨٧٨ سمر حسن عبد المجيد عثمان ٧٩
 ٥٨٧٩ سمر مدحت حسنى محمد ٨٠



 

 

 صيدلة   301( غرفة 17جلنة )  كلية التربية

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٩ ) 

 ص  ٠٢:٠١ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس االسم م
 ٥٨٨٠ سها جمال محمد محمد ٨١
 ٥٨٨١ سهيله سيد فتحى سيد ٨٢
 ٥٨٨٢ شيماء اشرف رجب جابر ٨٣
 ٥٨٨٣ شيماء خالد محمد احمد ٨٤
 ٥٨٨٤ شيماء عيد جمعه محمد ٨٥
 ٥٨٨٥ صابرين صالح عبد التواب صالح ٨٦
 ٥٨٨٦ صفاء خلف توفيق محفوظ ٨٧
 ٥٨٨٧ عبد الناصر طارق عمر ابو الحمايد ٨٨
 ٥٨٨٨ عباس حسن خلف عباس ٨٩
 ٥٨٨٩ عبد الرحمن سالمه عبد التواب طلبه ٩٠



 

 

 صيدلة   301( غرفة 18جلنة )  كلية التربية

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (١٠ ) 

 ص  ٠٢:٠١ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٨٩٠ عبد الهادى عطيه محمد احمد ٩١
 ٥٨٩١ عبله كمال فوزى مبروك ٩٢
 ٥٨٩٢ عبير فايز هارون حتيته ٩٣
 ٥٨٩٣ على رجب محمد ربيع ٩٤
 ٥٨٩٤ غاده خالف عبد الحميد احمد  ٩٥
 ٥٨٩٥ فاطمه احمد اسماعيل ايوب  ٩٦
 ٥٨٩٦ لرؤوف فاطمه عبد الرحيم اسماعيل عبد ا ٩٧
 ٥٨٩٧ فاطمه محمد الطويل محمد على ٩٨
 ٥٨٩٨ فاطمه محمد عبد الرحمن احمد  ٩٩
 ٥٨٩٩ فيبى خلف وليم جرجس ١٠٠

 



 

 صيدلة   302( غرفة 19جلنة ) 

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (١١ ) 

 ص  ٠٢:٠٦ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٩٠٠ كريمان ابراهيم اسماعيل على  ١٠١
 ٥٩٠١ كريمان سيف النصر شلقامى السيد ١٠٢
 ٥٩٠٢ مارتينا بشاره صالح سعد ١٠٣
 ٥٩٠٣ ماروال يوسف اسحق يوسف ١٠٤
 ٥٩٠٤ مارى جميل جاد جرجس ١٠٥
 ٥٩٠٥ مارين جمال نصير ميخائيل  ١٠٦
 ٥٩٠٦ مارينا واقيم فؤاد ملك ١٠٧
 ٥٩٠٧ مايكل يونان فرج وهبه ١٠٨
 ٥٩٠٨ محمد اشرف احمد محمد ١٠٩
 ٥٩٠٩ محمد جمال بدوى محمد ١١٠



 

 

 صيدلة   302( غرفة 20جلنة )  كلية التربية

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (١٢ ) 

 ص  ٠٢:٠٦ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٩١٠ محمد درويش عبد الحميد درويش ١١١
 ٥٩١١ محمد رضا عبد الوهاب خلف  ١١٢
 ٥٩١٢ محمد عبد الحميد محمد يونس ١١٣
 ٥٩١٣ محمد عماد محمد ربيع على ١١٤
 ٥٩١٤ عبادى محمدينمحمد محمد  ١١٥
 ٥٩١٥ محمود جمعه رياض محمد ١١٦
 ٥٩١٦ مرنا عادل جميل جرجس ١١٧
 ٥٩١٧ مروه شحاته فهمى شحاتة ١١٨
 ٥٩١٨ مريم عادل صليب سوس ١١٩
 ٥٩١٩ مصطفى جمعه على عبد الجيد  ١٢٠



 

 

 صيدلة   303( غرفة 21جلنة )  كلية التربية

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (١٣ ) 

 ص  ٠٢:٠٦ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٩٢٠ معتز محمود فؤاد محمد ١٢١
 ٥٩٢١ منار سيد عبد الظاهر مرسى ١٢٢
 ٥٩٢٢ منه للا عماد عبد المعز عبد الحفيظ  ١٢٣
 ٥٩٢٣ محمدمنه للا هانى شحاته   ١٢٤
 ٥٩٢٤ مى شعيب عبد الحميد شعيب ١٢٥
 ٥٩٢٥ ميرا نشأت غبريال اسحق  ١٢٦
 ٥٩٢٦ ميرنا رافت ذكى سوريال ١٢٧
 ٥٩٢٧ ميرنا مجدى زغلول خليل ١٢٨
 ٥٩٢٨ ميرنا وليم ناشد اسكندر ١٢٩
 ٥٩٢٩ نادين نادى احمد عبد الحسيب  ١٣٠



 

 

 صيدلة   303( غرفة 22جلنة )  كلية التربية

 ابتدائي لغة االجنليزية    -رقة رابعة  الف
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (١٤ ) 

 ص  ٠٢:٠٦ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٩٣٠ ناريمان خلف منيسى محمد ١٣١
 ٥٩٣١ نجالء ناصر حسين طنطاوى  ١٣٢
 ٥٩٣٢ ندى طارق عبد السالم محمد ١٣٣
 ٥٩٣٣ نرمين هانى اميل وديع ١٣٤
 ٥٩٣٤ نور الرحمن جمال صقر عبد العظيم  ١٣٥
 ٥٩٣٥ نور الهدى محمد كمال عبد الوهاب  ١٣٦
 ٥٩٣٦ نورهان اسامه يوسف حسن ١٣٧
 ٥٩٣٧ نورهان زغلول جمال شحاتة ١٣٨
 ٥٩٣٨ نورهان عالء ابو الفتح طه  ١٣٩
 ٥٩٣٩ نيفين رومان بشرى شحاتة ١٤٠



 

 

 صيدلة   304( غرفة 23جلنة )  التربية كلية

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (١٥ ) 

 ص  ٠٢:٠٦ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٩٤٠ هاجر احمد صبحى محمد ١٤١
 ٥٩٤١ ابهاجر احمد عبد الحفيظ عبد الوه ١٤٢
 ٥٩٤٢ هاجر جمال محمد محمود ١٤٣
 ٥٩٤٣ هاجر رضى احمد محمد ١٤٤
 ٥٩٤٤ هاجر صابر على ابو بكر  ١٤٥
 ٥٩٤٥ هاجر عادل يونس عمر ١٤٦
 ٥٩٤٦ هاجر عبد الرحيم محمود محمد ١٤٧
 ٥٩٤٧ هاله محمد سعد كامل ١٤٨
 ٥٩٤٨ هبه محمد سيد وافى  ١٤٩
 ٥٩٤٩ هدى شعبان صالح محمد ١٥٠

 



 

 صيدلة   304( غرفة 24جلنة ) 

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (١٦ ) 

 ص  ٠٢:٠٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٩٥٠ هدير رجب فؤاد عبد الحميد ١٥١
 ٥٩٥١ هدير يحيى عمر عيسى ١٥٢
 ٥٩٥٢ ء جرجس حكيم جرجس هنا ١٥٣
 ٥٩٥٣ هند على خيرى محمود ١٥٤
 ٥٩٥٤ هنرى هانز رزق للا رزيق ١٥٥
 ٥٩٥٥ هيام عبد للا مهنى مهنى  ١٥٦
 ٥٩٥٦ ورده سيف النصر محمد عبد الحق  ١٥٧
 ٥٩٥٧ وفاء حسين احمد محمد ١٥٨
 ٥٩٥٨ وفاء محمد عبدالحسيب مهنى  ١٥٩
 ٥٩٥٩ والء عيد اسماعيل شعبان ١٦٠



 

 

 صيدلة   401( غرفة 25جلنة )  كلية التربية

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (١٧ ) 

 ص  ٠٢:٠٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٩٦٠ والء فضل احمد عبد الحليم  ١٦١
 ٥٩٦١ ف حربى ياسمين حربى يوس ١٦٢
 ٥٩٦٢ ياسمين رمضان بسيونى محمد ١٦٣
 ٥٩٦٣ ياسمين سيف داوود عبد المالك ١٦٤
 ٥٩٦٤ ياسمين محمد عمر اسماعيل ١٦٥
 ٥٩٦٥ يامنه محمد سيد سليمان ١٦٦
 ٥٩٦٦ يسرا سلمى سليمان مبروك ١٦٧
 ٥٩٦٧ يوسف يعقوب جرجس يعقوب  ١٦٨
 5968 احمد عطا عبدالبديع عبدالقادر 169
 5969 احمد محمد محمد تونى 170

 



 

 

 صيدلة   401( غرفة 26جلنة )  كلية التربية

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (18 ) 

 ص  ٠٢:٠٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٩70 احمد محى راشد سالم ١٦١
 ٥٩71 اسالم محمد خلف عمر ١٦٢
 ٥٩72 اميرة منصور ميسر يوسف ١٦٣
 ٥٩73 خالد احمد محمد على  ١٦٤
 ٥٩74 داليا مرزوق عبد الحميد شحات ١٦٥
 ٥٩75 دعاء حامد عبد الحسيب عبد القوى  ١٦٦
 ٥٩76 دميانة عياد ينى عبد المالك ١٦٧
 ٥٩77 ماعدا ١٦٨
 5978 رنا محمد فخرى عز العرب 169
 5979 رندا محمد رفعت عبد العزيز  170

 



 

 

 صيدلة   402( غرفة 27جلنة )  كلية التربية

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (19 ) 

 ص  ٠٢:٠٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٩80 ا تونى رنيا احمد عط ١٦١
 ٥٩81 زينب عليوه محمود زين الدين  ١٦٢
 ٥٩82 ساميه عبد للا عبد الجابر زيد  ١٦٣
 ٥٩83 سماء محمد عبد الفتاح على  ١٦٤
 ٥٩84 شروق عالء عبد الستار محمد ١٦٥
 ٥٩85 ماعدا ١٦٦
 ٥٩86 ماعدا ١٦٧
 ٥٩87 ماعدا ١٦٨
 5988 عزيزه موريس فؤاد عون  169
 5989 زيز محمد عبد التواب عصام عبد الع 170

 



 

 

 صيدلة   402( غرفة 28جلنة )  كلية التربية

 ابتدائي لغة االجنليزية    -الفرقة رابعة  
 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (19 ) 

 ص  ٠٢:٠٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٩90 محمود محمد محمود طلبه ١٦١
 ٥٩91 مدحت رضا فرج تاوضروس ١٦٢
 ٥٩92 ماعدا ١٦٣
 ٥٩93 مريانه خلف سمير عبده ١٦٤
 ٥٩94 ماعدا ١٦٥
 ٥٩95 هدى خلف محمد فكري راجح  ١٦٦
 ٥٩96 ياسمين حسن السيد عبد للا  ١٦٧

 



 املسرح الغربى   33جلنة  
 الدراسات االجتماعية ابتدائى   -الفرقة رابعة  

    (  ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (١ ) 

 ص  ٠٢:٤٢ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦١٠٠ ابتهال احمد محمد محمد ١
 ٦١٠١ ابراهيم اكرام وليم عبيد ٢
 ٦١٠٢ فرج محمد احمد احمد ٣
 ٦١٠٣ احمد كساب احمد عبدالجيد ٤
 ٦١٠٤ ارينى يوسف شوقى اسكندر ٥
 ٦١٠٥ اسراء جمال محمد خميس ٦
 ٦١٠٦ اسماء احمد حليم محمد ٧
 ٦١٠٧ اسماء ثناء محمد على ٨
 ٦١٠٨ اسماء خالد على عبداللطيف  ٩
 ٦١٠٩ اسماء مصطفى محمد عبدالحميد ١٠



 

 

 املسرح الغربى   34جلنة   كلية التربية
 الدراسات االجتماعية ابتدائى   -الفرقة رابعة  

    (  ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٢ ) 

 ص  ٠٢:٤٢ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦١١٠ اكرام عبدالعال محمد محمد ١١
 ٦١١١ اكرام محمد مخيمر احمد ١٢
 ٦١١٢ االء محمد زيان زيدان ١٣
 ٦١١٣ امانى محمود عبدالحى احمد ١٤
 ٦١١٤ امجد عادل فؤاد جيد  ١٥
 ٦١١٥ امل ناصر عبدالسالم عبدالعزيز  ١٦
 ٦١١٦ امنيه عبدالرحمن على عبدالحميد  ١٧
 ٦١١٧ ايمان جمال محمد مهنى ١٨
 ٦١١٨ ايمان صابر سيد مسعد ١٩
 ٦١١٩ ايمان عزام السيد خليفة ٢٠



 

 

 املسرح الغربى   35نة  جل كلية التربية
 الدراسات االجتماعية ابتدائى   -الفرقة رابعة  

    (  ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٣ ) 

 ص  ٠٢:٤٢ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦١٢٠ ايمن محمد عيد ابوبكر ٢١
 ٦١٢١ ياضايناس كريم فوزى ر  ٢٢
 ٦١٢٢ ايه عبدالنبى عبدالعزيز عبدالغنى  ٢٣
 ٦١٢٣ ايه محمد محمد عبدالجيد ٢٤
 ٦١٢٤ بسمه محمد فؤاد عبدالاله ٢٥
 ٦١٢٥ تادرس ابراهيم كمال كامل ٢٦
 ٦١٢٦ تريفينا اسحق كامل جريس  ٢٧
 ٦١٢٧ جاكلين رضا جورج ايوب ٢٨
 ٦١٢٨ حسناء اشرف توفيق احمد ٢٩
 ٦١٢٩ حمد الطاهرخالد احمد م ٣٠



 

 

 املسرح الغربى   36نة  جل كلية التربية
 الدراسات االجتماعية ابتدائى   -الفرقة رابعة  

    (  ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٤ ) 

 ص  ٠٢:٤٢ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦١٣٠ داليا جمال يمنى محمد ٣١
 ٦١٣١ اليا محسن عبدالمنعم محمدد ٣٢
 ٦١٣٢ داليا محمد حميده توفيق ٣٣
 ٦١٣٣ دعاء عبدالقادر سالم شامخ ٣٤
 ٦١٣٤ دعاء عبدالناصر ماضى على  ٣٥
 ٦١٣٥ دعاء محسن على حسن ٣٦
 ٦١٣٦ دينا شكرى كامل صالح ٣٧
 ٦١٣٧ راعوث ملك ايليا ميخائيل  ٣٨
 ٦١٣٨ رحاب ربيع عبدالحكيم خليفة  ٣٩
 ٦١٣٩ رحاب مصطفى جمال على ٤٠



 

 

 املسرح الغربى   37نة  جل كلية التربية
 الدراسات االجتماعية ابتدائى   -الفرقة رابعة  

    (  ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٥ ) 

 ص  ٠٢:٤٢ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦١٤٠ ز رومانى مرزوق واصف عزي ٤١
 ٦١٤١ ريهام زكى كامل زكى  ٤٢
 ٦١٤٢ زينب محمد على محمد ٤٣
 ٦١٤٣ زينب محمد لطفى محمد ٤٤
 ٦١٤٤ سارا انور على عبدالعزيز ٤٥
 ٦١٤٥ ساره احمد كمال احمد  ٤٦
 ٦١٤٦ سالى فايز مسعد يس  ٤٧
 ٦١٤٧ سماح رمضان رفاعى مغربى ٤٨
 ٦١٤٨ سميه محروص صديق عبدالرحيم  ٤٩
 ٦١٤٩ عبدالحميد محمد عبدالحكم سها  ٥٠

 



 

 املسرح الغربى   38نة  جل
 الدراسات االجتماعية ابتدائى   -الفرقة رابعة  

    (  ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٦ ) 

 ص  ٠٢:٤٣ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦١٥٠ سهيله عالء محمد فوزى  ٥١
 ٦١٥١ ين محمد ابراهيم محمدشر  ٥٢
 ٦١٥٢ شيماء احمد عبدالحميد عبدالوهاب ٥٣
 ٦١٥٣ شيماء منصور بسيس منصور  ٥٤
 ٦١٥٤ صالحه ابراهيم احمد احمد ٥٥
 ٦١٥٥ صفاء رجب عبدالحكيم حسانين  ٥٦
 ٦١٥٦ صموئيل مالك فهمى كامل ٥٧
 ٦١٥٧ عائشه مجدى عطيه اسماعيل ٥٨
 ٦١٥٨ عبير على حسن محمد ٥٩
 ٦١٥٩ عزه ابراهيم محمود صالح ٦٠



 

 

 املسرح الغربي   39نة  جل كلية التربية
 ابتدائي الدراسات االجتماعية    -الفرقة رابعة  
    (  ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام  

 (٧ ) 

 ص  ٠٢:٤٣ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦١٦٠ خليفةعزه رمضان على  ٦١
 ٦١٦١ عالء محمد احمد حسين ٦٢
 ٦١٦٢ عمر عبدالتواب احمد عبدالتواب  ٦٣
 ٦١٦٣ فادى ميالد افرايم كامل ٦٤
 ٦١٦٤ كارولين ماجد صالح مالك ٦٥
 ٦١٦٥ كرستين عادل شحاته رزق للا  ٦٦
 ٦١٦٦ كريم محمد شعبان شحاتة ٦٧
 ٦١٦٧ مادونا سامح سيد نخلة ٦٨
 ٦١٦٨ وده ميخائيل مارينا صفوت ج ٦٩
 ٦١٦٩ مايكل شريف فرج متى ٧٠



 

 

 الشرقى املسرح    40نة  جل كلية التربية
 ابتدائي الدراسات االجتماعية    -الفرقة رابعة  
    (  ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام  

 (٨ ) 

 ص  ٠٢:٤٣ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦١٧٠ مد جابر عبدالحليم احمد مح ٧١
 ٦١٧١ محمد جابر محمد حسين ٧٢
 ٦١٧٢ محمد جمال محمود على ٧٣
 ٦١٧٣ محمد حموده محمد مخلوف  ٧٤
 ٦١٧٤ محمد خالد عبدالمنعم عبوده ٧٥
 ٦١٧٥ محمد عمر عبدالغنى عبدالباقى  ٧٦
 ٦١٧٦ محمود اشرف عبدالكريم محمد ٧٧
 ٦١٧٧ محمود طه جمعه سعيد ٧٨
 ٦١٧٨ مديحه محمد ربيع طه ٧٩
 ٦١٧٩ مرثا يوسف رمزى يعقوب ٨٠



 

 

 الشرقى املسرح    41نة  جل كلية التربية
 ابتدائي الدراسات االجتماعية    -الفرقة رابعة  
    (  ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام  

 (٩ ) 

 ص  ٠٢:٤٣ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 وس رقم الجل االسم م
 ٦١٨٠ مروه حنفى محمود محمد ٨١
 ٦١٨١ مروه وفدى كامل محمد ٨٢
 ٦١٨٢ مريان عماد حكيم بشاى ٨٣
 ٦١٨٣ مريم اسحق محروس فهيم  ٨٤
 ٦١٨٤ مريم اشرف صادق حموده ٨٥
 ٦١٨٥ مريم خلف فوزى عياد ٨٦
 ٦١٨٦ مصطفى جوده على السيد ٨٧
 ٦١٨٧ مصطفى ناجى محمد مرسى ٨٨
 ٦١٨٨ د قنديل منى خالد احم ٨٩
 ٦١٨٩ منى محسن عاشور محمد ٩٠



 

 

 الشرقى املسرح    42نة  جل كلية التربية
 ابتدائي الدراسات االجتماعية    -الفرقة رابعة  
    (  ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام  

 (١٠ ) 

 ص  ٠٢:٤٣ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦١٩٠ ه محمد يونس سليممياد ٩١
 ٦١٩١ ندا احمد محمد عبدالرحمن ٩٢
 ٦١٩٢ نرمين نسيم صادق غالى ٩٣
 ٦١٩٣ نرمين هانى ذكى سوريال ٩٤
 ٦١٩٤ نسمه عمران محمود عمران ٩٥
 ٦١٩٥ نهال خميس ابراهيم عبدالحفيظ  ٩٦
 ٦١٩٦ نهى كمال عبدالموجود عبدالحميد ٩٧
 ٦١٩٧ نورا شحاته شعبان عطية ٩٨
 ٦١٩٨ نوره زكريا عبدالوهاب عبدالوهاب ٩٩
 ٦١٩٩ نورهان نبيل مالزم مهران  ١٠٠

 



 

 م الجلوس رق االسم م
 ٦٢٠٠ نيره عالء محمد على ١٠١
 ٦٢٠١ هشام حماده ابراهيم عبدالغنى ١٠٢
 ٦٢٠٢ هشام عمر ابوزيد حسن ١٠٣
 ٦٢٠٣ هند محمد احمد عبدالرازق  ١٠٤
 ٦٢٠٤ هيام محمد مرعى مرسى ١٠٥
 ٦٢٠٥ ياسمين رضا نزالوى سيد ١٠٦
 6206 احمد شريف حسنى محمد 107
 6207 اللطيف اسراء ربيع محمد عبد  108
 6208 ماعدا 109
 6209 آيه ابوالنجا حسن محمد 110

 

 الشرقى املسرح    43نة  جل
 ابتدائي الدراسات االجتماعية    -الفرقة رابعة  
    (  ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام  

 (١١ ) 

 ص  ٠٢:٤٤ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 



 

 رقم الجلوس  االسم م
 6210 ماعدا 111
 6211 ماعدا 112
 6212 شيماء عبد الناصر عبد الحفيظ عبد القادر 113
 6213 ليلى نادى صالح عبدالوهاب 114
 6214 ماعدا 115
 6215 محبه يونان جابر تاوضروس 116
 6216 مريم عبده هلتر صادق 117
 6217 هند رفاعى خلف فرغلى 118

 

 الشرقى املسرح    44نة  جل
 ابتدائي الدراسات االجتماعية    -الفرقة رابعة  
    (  ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩)   األكادميي للعام  

 (١١ ) 

 ص  ٠٢:٤٤ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 



 املسرح الشرقى   45جلنة  

 رياضيات ابتدائي -الفرقة رابعة  
    (  ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام األكادميي ) 

 (١ ) 

 ص  ٠٢:٥٣ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٢٢٠ محمد اسامه فتحى طه ١
 6221 ماعدا 2
 6222 جمال شعراوي انور ابو الحسين 3
 6223 مينا صبرى كامل رزق مقار  4

 



 صيدلة  101( غرفة  1جلنة ) 
 اللغة العربية ابتدائى   -الفرقة رابعة  

 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (١ ) 

 ص  ٠١:٤٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٧٢٠ احمد خلف عبداللطيف حسن  ١
 ٥٧٢١ احمد رجب راضى عبد الحكيم  ٢
 ٥٧٢٢ حسنى احمد  احمد شحاته ٣
 ٥٧٢٣ احمد على عبدهللا محمد ٤
 ٥٧٢٤ اروى فهمى احمد مراد ٥
 ٥٧٢٥ اسراء خالد محمد عبدالحكم ٦
 ٥٧٢٦ اسماء أحمد مسامح أحمد ٧
 ٥٧٢٧ اسماء جمال محمد حسين ٨
 ٥٧٢٨ اسماء راضى حسن عبدالجيد ٩
 ٥٧٢٩ اسماء رجب عبدالمنعم محمد ١٠



 

 

 صيدلة  101( غرفة  2جلنة )  كلية التربية
 اللغة العربية ابتدائى   -الفرقة رابعة  

 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٢ ) 

 ص  ٠١:٤٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٧٣٠ اسماء صالح محمد على ١١
 ٥٧٣١ اسماء فوزى محمد حسين ١٢
 ٥٧٣٢ عيل اسماء يوسف حسين اسما ١٣
 ٥٧٣٣ امانى محمد السيد عبدالسميع ١٤
 ٥٧٣٤ امانى محمد ربيع على محمد ١٥
 ٥٧٣٥ اميره عثمان شعبان عبدالحق  ١٦
 ٥٧٣٦ ايات عادل محمد احمد ١٧
 ٥٧٣٧ ايه عاشور محمد على ١٨
 ٥٧٣٨ ايه على شحاته خليل  ١٩
 ٥٧٣٩ ايه مجدى نادى احمد ٢٠



 

 

 صيدلة  102فة  ( غر 3جلنة )  كلية التربية
 اللغة العربية ابتدائى   -الفرقة رابعة  

 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٣ ) 

 ص  ٠١:٤٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٧٤٠ بدر حماده صابر ابراهيم ٢١
 ٥٧٤١ بركسام جمال محمد شريف ٢٢
 ٥٧٤٢ بسمه حسن احمد احمد ٢٣
 ٥٧٤٣ تيسير على احمد صالح ٢٤
 ٥٧٤٤ ثناء جمال ذكى احمد  ٢٥
 ٥٧٤٥ حماده صالح طه بريك ٢٦
 ٥٧٤٦ حماده ماهر فتحى فريد ٢٧
 ٥٧٤٧ دعاء عبدالتواب عبد الاله عبدهللا ٢٨
 ٥٧٤٨ رانيا جمال عمر قطب  ٢٩
 ٥٧٤٩ رانيا ممدوح يوسف محمد ٣٠



 

 

 يدلة ص  102( غرفة  4جلنة )  كلية التربية
 اللغة العربية ابتدائى   -الفرقة رابعة  

 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٤ ) 

 ص  ٠١:٤٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٧٥٠ رشا عامر مدين عبدالجواد  ٣١
 ٥٧٥١ ريهام رجب عبداللطيف محمد ٣٢
 ٥٧٥٢ زهره احمد سيد زكى ٣٣
 ٥٧٥٣ زينب عاطف ضاحى سيد ٣٤
 ٥٧٥٤ ساره نادى محمد محمد ٣٥
 ٥٧٥٥ سماح فتحى عبدهللا عبدالصبور  ٣٦
 ٥٧٥٦ سميره سعيد عبدالرحمن محمد ٣٧
 ٥٧٥٧ شاهندا مصطفى حافظ عيسى  ٣٨
 ٥٧٥٨ شيماء سعيد حلمى احمد ٣٩
 ٥٧٥٩ شيماء كامل محمد عبدالوهاب ٤٠



 

 

 صيدلة  103( غرفة  5جلنة )  كلية التربية
 اللغة العربية ابتدائى   -الفرقة رابعة  

 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٥ ) 

 ص  ٠١:٤٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٧٦٠ عماد صالح مصطفى محمود ٤١
 ٥٧٦١ عمر خلف سيد احمد ٤٢
 ٥٧٦٢ لعليمغاده عبدالعليم على عبدا ٤٣
 ٥٧٦٣ فاطمه حسانين فؤاد عبدالمالك ٤٤
 ٥٧٦٤ فاطمه عالء ناجح انور ٤٥
 ٥٧٦٥ مؤمن ضيف عبيد السيد ٤٦
 ٥٧٦٦ محمد احمد محمد ذكى ٤٧
 ٥٧٦٧ محمد رأفت على عبدهللا  ٤٨
 ٥٧٦٨ محمد صالح حسين محمد ٤٩
 ٥٧٦٩ محمد محمود شلقامى محمد ٥٠

 



 

 صيدلة  103( غرفة  6جلنة ) 
 اللغة العربية ابتدائى   -لفرقة رابعة  ا 

 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٦ ) 

 ص  ٠١:٥٠ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٧٧٠ محمود السيد محمد السيد ٥١
 ٥٧٧١ محمود خميس زكى وهبه ٥٢
 ٥٧٧٢ محمود راضى عيسى عبد الخالق  ٥٣
 ٥٧٧٣ روه على عبدالمتجلى محمدم ٥٤
 ٥٧٧٤ مريم عاطف عبدهللا على ٥٥
 ٥٧٧٥ منى على محمد عبدالعزيز ٥٦
 ٥٧٧٦ مها حسونه محمد عبدالناصر ٥٧
 ٥٧٧٧ مى مهنى طه مهنى  ٥٨
 ٥٧٧٨ مياده ايهاب ناجى محمد ٥٩
 ٥٧٧٩ ناصر محمد عمر احمد ٦٠



 

 

 صيدلة  104( غرفة  7جلنة )  كلية التربية
 اللغة العربية ابتدائى   -قة رابعة  الفر 

 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٧ ) 

 ص  ٠١:٥٠ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٧٨٠ ندا على سعد عبدالحافظ  ٦١
 ٥٧٨١ نسيبه عصام محمد احمد ٦٢
 ٥٧٨٢ نورهان جمال حسن محمد ٦٣
 ٥٧٨٣ انى حامد عبدهللانورهان ورد ٦٤
 ٥٧٨٤ نيره محمد اشرف عليوه ٦٥
 ٥٧٨٥ هبه بكر عباس اسماعيل ٦٦
 ٥٧٨٦ هبه جمال حامد محمد ٦٧
 ٥٧٨٧ هبه عبدالجواد السيد محمد ٦٨
 ٥٧٨٨ هدى سيد محمد محمد ٦٩
 ٥٧٨٩ وفاء محمد احمد عبدالرحمن ٧٠



 

 

 صيدلة  104غرفة    ( 8جلنة )  كلية التربية
 اللغة العربية ابتدائى   -بعة  الفرقة را 

 ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي ) 

 (٨ ) 

 ص  ٠١:٥٠ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٥٧٩٠ والء عزت عبدالمحسن خميس  ٧١
 ٥٧٩١ ياسمين حنفى عبدالرحيم محمد  ٧٢
 ٥٧٩٢ ياسمين على سيد محمد ٧٣
 5793 انين سيد حسانيناسراء حس 74
 5794 اسماء حماده ناجي محمد 75
 5795 اية هللا حامد ابراهيم عطا 76
 5796 محمد جمال حسن محمد 77
 5797 نورهان حاتم حنفى محمود 78

 



 غرفة السيمنار مبىن املكتبات   ( 47جلنة ) 
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (١ ) 

 ص  ٠٢:٥٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٢٢٥ ابانوب محسن منير حليم  ١
 ٦٢٢٦ ابرام اشرف حنا فهمى ٢
 ٦٢٢٧ حسن حسيناثار هانى   ٣
 ٦٢٢٨ احمد اسماعيل عطيه حسانين  ٤
 ٦٢٢٩ احمد عامر محمد حسن ٥
 ٦٢٣٠ احمد هشام عباس حافظ  ٦
 ٦٢٣١ ارين عطيه نسيم امبارك ٧
 ٦٢٣٢ اسراء زكريا احمد حسان ٨
 ٦٢٣٣ اسراء عمر فايز مصطفى  ٩
 ٦٢٣٤ اسراء محمد عبدالعزيز عبدالسميع ١٠



 

 

 ( غرفة السيمنار مبىن املكتبات 48جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (٢ ) 

 ص  ٠٢:٥٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٢٣٥ اسالم حامد محمد عبدالهادى ١١
 ٦٢٣٦ اسالم على محمد حسن ١٢
 ٦٢٣٧ عشرى احمداسماء احمد  ١٣
 ٦٢٣٨ اسماء عبدالجواد السيد محمد ١٤
 ٦٢٣٩ اسماء عبدالرازق عويس علم الدين ١٥
 ٦٢٤٠ اسماء مصرى خلف ابراهيم  ١٦
 ٦٢٤١ اسماء مصطفى محمد عبدالغنى ١٧
 ٦٢٤٢ اشرف نشأت محمد عبدالكريم ١٨
 ٦٢٤٣ االء كمال كامل صالح ١٩
 ٦٢٤٤ الزهراء سيد حسن داخلى  ٢٠



 

 

 مبىن املكتبات   206( غرفة  49جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (٣ ) 

 ص  ٠٢:٥٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٢٤٥ الشيماء سيد عبدالعظيم احمد ٢١
 ٦٢٤٦ الصفا مسعد حسين على ٢٢
 ٦٢٤٧ امانى منير ثابت على  ٢٣
 ٦٢٤٨ اميره جمعه محمود محمد ٢٤
 ٦٢٤٩ اميره حسن صابر عبدالرحمن ٢٥
 ٦٢٥٠ اميره عادل سعيد ابراهيم ٢٦
 ٦٢٥١ اميره على عبدالعظيم محمود ٢٧
 ٦٢٥٢ انطونى عاطف برنابا كامل ٢٨
 ٦٢٥٣ ايات عبدالعليم عبدالظاهر عبدالعليم  ٢٩
 ٦٢٥٤ ديهوم عبدالرحيم ايثار على  ٣٠



 

 

 مبىن املكتبات   )معمل(   204( غرفة  50جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (٤ ) 

 ص  ٠٢:٥٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 رقم الجلوس االسم م

 ٦٢٥٥ ايرينى محب موريس يوسف ٣١
 ٦٢٥٦ ايناس مصطفى عثمان حسين  ٣٢
 ٦٢٥٧ ايه احمد عبدالجواد محمود ٣٣
 ٦٢٥٨ ايه احمد محمد احمد  ٣٤
 ٦٢٥٩ ايه جمال فؤاد عبدالرحمن ٣٥
 ٦٢٦٠ ايه رؤوف محمود احمد ٣٦
 ٦٢٦١ ايه سليمان فولى محمود ٣٧
 ٦٢٦٢ ايه سمير حسن عبدالعظيم ٣٨
 ٦٢٦٣ ايه شعبان مصطفى محمد ٣٩
 ٦٢٦٤ ه طوسن حلمى جاب هللااي ٤٠



 

 

 مبىن املكتبات   302( غرفة  51جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (٥ ) 

 ص  ٠٢:٥٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٢٦٥ ايه محمد غندور كامل ٤١
 ٦٢٦٦ ايه نادى محمد حسن ٤٢
 ٦٢٦٧ ايه هانى محمد عبدالمنعم ٤٣
 ٦٢٦٨ ايهاب محمود عبدالرحمن محمد ٤٤
 ٦٢٦٩ بسمه حسن محمد حسن ٤٥
 ٦٢٧٠ بسمه حمدى محمد دهروطى ٤٦
 ٦٢٧١ بسمه محمد عبدالعظيم محمد ٤٧
 ٦٢٧٢ بسنت اشرف محمد حسانين ٤٨
 ٦٢٧٣ بيالجيه سامى عيد جرجس  ٤٩
 ٦٢٧٤ يحى محمد رفعت هاشم تسنيم ٥٠

 



 

 مبىن املكتبات   302( غرفة  52جلنة ) 
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (٦ ) 

 ص  ٠٣:٠٠ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٢٧٥ تيسير عبدالمولى أنور محمد ٥١
 ٦٢٧٦ احمد خلف محمدجولفدان  ٥٢
 ٦٢٧٧ جيهان احمد عبدالحفيظ خلف  ٥٣
 ٦٢٧٨ حسام سيد محفوظ عبدالعال ٥٤
 ٦٢٧٩ حماده عوض عباس عبد العليم ٥٥
 ٦٢٨٠ خلود حسنى خيرى دياب ٥٦
 ٦٢٨١ داليا حسن سليمان حسن ٥٧
 ٦٢٨٢ داليا عنتر حجازى عبدالعليم ٥٨
 ٦٢٨٣ دعاء ربيع احمد حسن ٥٩
 ٦٢٨٤ وردانى محمد دعاء على ٦٠



 

 

 مبىن املكتبات   303( غرفة  53جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (٧ ) 

 ص  ٠٣:٠٠ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٢٨٥ دعاء محمود حفظى توفيق  ٦١
 ٦٢٨٦ ه فارس فرنسيس تاوضروسدميان ٦٢
 ٦٢٨٧ دينا حفظ هللا زكى حفظ هللا  ٦٣
 ٦٢٨٨ راحيل حنا بشرى عبد ٦٤
 ٦٢٨٩ رانيا امير سامى منسى ٦٥
 ٦٢٩٠ رانيا جمال اسحق غالى ٦٦
 ٦٢٩١ رباب عبدالمالك كامل عبدالمالك ٦٧
 ٦٢٩٢ رباب محمد محمود ليسى ٦٨
 ٦٢٩٣ رحاب أشرف عبدالحفيظ محمد  ٦٩
 ٦٢٩٤ رحمه مازج محارب أبوحجيل  ٧٠



 

 

 مبىن املكتبات   303( غرفة  54جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (٨ ) 

 ص  ٠٣:٠٠ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٢٩٥ رشا رمضان محمد محمود ٧١
 ٦٢٩٦ ريهام مجدى فايق سليمان ٧٢
 ٦٢٩٧ ريهام هنى تكال مرقس ٧٣
 ٦٢٩٨ زهراء عزت خلف طه  ٧٤
 ٦٢٩٩ زهراء على حسن أحمد ٧٥
 ٦٣٠٠ زينب سيد عيد على ٧٦
 ٦٣٠١ زينب عبد البديع هاشم احمد  ٧٧
 ٦٣٠٢ زينب محمد عبدالعظيم عبدالصبور  ٧٨
 ٦٣٠٣ زينب نادى أمين عبدالرحمن ٧٩
 ٦٣٠٤ ساره رأفت كيرلس عبدالمالك ٨٠



 

 

 مبىن املكتبات   304( غرفة  55جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (٩ ) 

 ص  ٠٣:٠٠ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٣٠٥ ساره عزات فتحى محمد ٨١
 ٦٣٠٦ ساره محمد بهى الدين محمد ٨٢
 ٦٣٠٧ ساره ناصح نجيب ميخائيل  ٨٣
 ٦٣٠٨ سالى عبدالرحيم محمد محمد ٨٤
 ٦٣٠٩ ساندى سامى يسى غطاس ٨٥
 ٦٣١٠ ساندى ممتاز منسى دانور  ٨٦
 ٦٣١١ سلفيا ناجح نسيم حنين ٨٧
 ٦٣١٢ سلمى نادى محمد محمد ٨٨
 ٦٣١٣ سمر مصطفى عبدالحميد محمد ٨٩
 ٦٣١٤ سيده احمد محمد فهمى ٩٠



 

 

 مبىن املكتبات   معمل الدور الثالث (  56جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (١٠ ) 

 ص  ٠٣:٠٠ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٣١٥ د عبدالعزيزشاديه محمود محم ٩١
 ٦٣١٦ شذا محسن عبده خليل ٩٢
 ٦٣١٧ شيماء ابراهيم عزيز الدين محمد ٩٣
 ٦٣١٨ شيماء عزت عبدهللا قاسم ٩٤
 ٦٣١٩ شيماء محمد هاشم حماد ٩٥
 ٦٣٢٠ شيماء مطاوع عبدالوكيل مطاوع  ٩٦
 ٦٣٢١ صابر محمد الصغير محمد عمار ٩٧
 ٦٣٢٢ صابرين ربيع أنس عبدالغنى  ٩٨
 ٦٣٢٣ صفيه عالء حامد السيد ٩٩
 ٦٣٢٤ عائشه عالء عبدالعال عبدالباسط  ١٠٠

 



 

 مبىن املكتبات   401( 57جلنة ) 
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (١١ ) 

 ص  ٠٣:٠١ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٣٢٥ عيد راشد ابراهيم عبير ١٠١
 ٦٣٢٦ عزه ناجى توفيق عبدالمحسن ١٠٢
 ٦٣٢٧ عفاف جمال هندى عبد هللا  ١٠٣
 ٦٣٢٨ عمر محمد عبدالجيد حسين ١٠٤
 ٦٣٢٩ غاده مصطفى سعيد محمد ١٠٥
 ٦٣٣٠ فاطمه أنور حلمى عبدالرشيد ١٠٦
 ٦٣٣١ فاطمه احمد على عبدالجواد  ١٠٧
 ٦٣٣٢ مداح عبدهللا  فاطمه الزهراء عصام الدين ١٠٨
 ٦٣٣٣ فاطمه جمال سيد نوبار ١٠٩
 ٦٣٣٤ فاطمه على توفيق موسى ١١٠



 

 

 مبىن املكتبات   401( 58جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (١٢ ) 

 ص  ٠٣:٠١ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٣٣٥ فاطمه عماد محمد عبدالحافظ  ١١١
 ٦٣٣٦ فاطمه محمد عبدالحكيم احمد ١١٢
 ٦٣٣٧ فاطمه محمد عبدالستار محمد ١١٣
 ٦٣٣٨ فاطمه محمد عبدالعظيم محمد ١١٤
 ٦٣٣٩ فاطمه نشأت عبدالعليم على ١١٥
 ٦٣٤٠ كريم رفعت كمال عبد السيد ١١٦
 ٦٣٤١ نى كيرلس رؤف جوزيف مه ١١٧
 ٦٣٤٢ لمياء خلف محمد محمد ١١٨
 ٦٣٤٣ مارى ابراهيم عبدالمسيح بطرس ١١٩
 ٦٣٤٤ مارينا أسامه نجاح ذكى ١٢٠



 

 

 مبىن املكتبات   402( 59جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (١٣ ) 

 ص  ٠٣:٠١ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠تاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب ب

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٣٤٥ مارينا عادل عزمى صليب ١٢١
 ٦٣٤٦ مارينا مجدى هرمينا دميان ١٢٢
 ٦٣٤٧ مارينا مينا فايز سعد ١٢٣
 ٦٣٤٨ ماريه منير عبدالسيد مرقص ١٢٤
 ٦٣٤٩ محمد حماده حسنى كامل ١٢٥
 ٦٣٥٠ محمد حمدى احمد محمود ١٢٦
 ٦٣٥١ تقى على محمد فتحى  ١٢٧
 ٦٣٥٢ محمود حسين احمد خليفة  ١٢٨
 ٦٣٥٣ مروه اوسام مزيون محمد ١٢٩
 ٦٣٥٤ مروه حامد محمد حسين ١٣٠



 

 

 مبىن املكتبات   402( 60جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (١٤ ) 

 ص  ٠٣:٠١ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠اريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بت

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٣٥٥ مروه خالد احمد فرغلى عالم ١٣١
 ٦٣٥٦ مريانا جوهر داود جورجى  ١٣٢
 ٦٣٥٧ مريم أشرف رمضان محمد ١٣٣
 ٦٣٥٨ مريم جوهر حكيم عبدالمالك ١٣٤
 ٦٣٥٩ مريم عيسى عبدالعزيز بهلول  ١٣٥
 ٦٣٦٠ مريم كرم مكرم كامل ١٣٦
 ٦٣٦١ سرى كمال زاخرمريم ي ١٣٧
 ٦٣٦٢ مصطفى احمد محمد عبدالغنى ١٣٨
 ٦٣٦٣ معتزه رجب احمد عبدالمجيد ١٣٩
 ٦٣٦٤ منار حسنى محمد عبد اللطيف  ١٤٠



 

 

 مبىن املكتبات   403( 61جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (١٥ ) 

 ص  ٠٣:٠١ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠ارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلد

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٣٦٥ منار محمد ذكى تونى  ١٤١
 ٦٣٦٦ منى الحسينى أحمد محمد ١٤٢
 ٦٣٦٧ منى حسن عبدالنبى عبداللطيف  ١٤٣
 ٦٣٦٨ منى عبدالفتاح محمد عبدالقادر ١٤٤
 ٦٣٦٩ مى محمود محمد ماضى عبدالغنى  ١٤٥
 ٦٣٧٠ ل نجيبميرى نسيم جمي ١٤٦
 ٦٣٧١ ناديه حجاج حلمى محمد ١٤٧
 ٦٣٧٢ ناديه عاطف طاهر سيد ١٤٨
 ٦٣٧٣ نانسى ميالد اسرافيل رزق  ١٤٩
 ٦٣٧٤ ندا فايز شاكر عثمان ١٥٠

 



 

 مبىن املكتبات   404( 62جلنة ) 
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (١٦ ) 

 ص  ٠٩:٥٦ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠ة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدار 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٣٧٥ ندى ابراهيم عبدالعزيز فرجانى   ١٥١
 ٦٣٧٦ ندى صابر محمد عبدالحكيم خليل   ١٥٢
 ٦٣٧٧ ندى محمود خلف اسماعيل  ١٥٣
 ٦٣٧٨ نورهان جمال رجب احمد  ١٥٤
 ٦٣٧٩ نورهان رجب طلب موسى  ١٥٥
 ٦٣٨٠ معه ابراهيم نورهان عادل ج  ١٥٦
 ٦٣٨١ نورهان عربى عبدالعاطى احمد  ١٥٧
 ٦٣٨٢ نورهان عالء ابراهيم ابراهيم   ١٥٨
 ٦٣٨٣ نورهان محمد عبدالغنى حسن   ١٥٩
 ٦٣٨٤ نيفين ميالد حنا طوبيا  ١٦٠



 

 

 الرتبية الفنية مبىن    ابن سينا (  63جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020م االكامييى  العا 

 (١٧ ) 

 ص  ٠٩:٥٦ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٣٨٥ هاجر محى الدين حسن محمود ١٦١
 ٦٣٨٦ هاجر مخيمر عبدالحميد عبدالحكيم  ١٦٢
 ٦٣٨٧ هاله عبدالحميد عثمان محمود ١٦٣
 ٦٣٨٨ هبه جمال صابر رفاعى ١٦٤
 ٦٣٨٩ هبه وفيق عبدهللا أحمد ١٦٥
 ٦٣٩٠ هدى ابراهيم حسن ابراهيم ١٦٦
 ٦٣٩١ هدى خالد كمال محمد ١٦٧
 ٦٣٩٢ هدى صاوى محمد عبدالحسيب ١٦٨
 ٦٣٩٣ هدير عمارى توفيق ابوالحسن  ١٦٩
 ٦٣٩٤ هدير محمود ابراهيم احمد عبداللطيف  ١٧٠



 

 

 بية الفنية الرت مبىن    الفريد نوبل (  64جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (١٨ ) 

 ص  ٠٩:٥٦ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٣٩٥ هناء السيد فلمين السيد ١٧١
 ٦٣٩٦ هناء محمود شحاته على ١٧٢
 ٦٣٩٧ هيام رجب عبدالرشيد جاد الرب ١٧٣
 ٦٣٩٨ وفاء الحسينى حسن محمد ١٧٤
 ٦٣٩٩ والء كامل قاسم اسماعيل ١٧٥
 ٦٤٠٠ والء يحى حسن محمود ١٧٦
 ٦٤٠١ ياسمين ابراهيم محمد حسن ١٧٧
 ٦٤٠٢ ياسمين سمير على حسن ١٧٨
 ٦٤٠٣ ياسمين عادل محمد احمد ١٧٩
 ٦٤٠٤ ياسمين محمد محمود رضوان  ١٨٠



 

 

 الرتبية الفنية مبىن    الفريد نوبل (  65جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (١٩ ) 

 ص  ٠٩:٥٦ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٤٠٥ ياسمين ناصر محمود أحمد  ١٨١
 ٦٤٠٦ يسرا طلعت عبدالحكيم محمد ١٨٢
 ٦٤٠٧ وستينا اسحق يوسف اسحق ي ١٨٣
 ٦٤٠٨ يوستينا ناجى رجائى فكرى  ١٨٤
 6409 احمد جمال يحيى ابوزيد 185
 6410 احمد طه اسماعيل مهنى  186
 6411 ماعدا 187
 6412 احمد مبروك وهبه صادق 188
 6413 ارسانيوس رجاء رشدى عبدالملك 189
 6414 ماعدا 190

 

 



 

 

 الرتبية الفنية مبىن    سن بن اهليثم ال (  66جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (20 ) 

 ص  ٠٣:٠١ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس االسم م
 6415 استينا جرجس لطفى ميخائيل 191
 6416 اسراء اشرف احمد صادق 192
 6417 اء محمد أمين أحمدإسر  193
 6418 اسراء مصطفي حسين السيد 194
 6419 اسماء محمد حسين محمد 195
 6420 اسماعيل محمد مصطفى محمد الحسينى 196
 6421 االء الحسينى حمدى عبد الغنى 197
 6422 االء عالء عبد السميع محمود 198
 6423 الزهراء عبد العزيز حسن محمد 199
 6424 يد ربيع السيداميرة الس 200

 

 



 

 

 الرتبية الفنية مبىن    السن بن اهليثم (  67جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (21 ) 

 ص  ٠٣:٠١ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 6425 أميره محمد احمد طه  201
 6426 اميره نصرهللا صميده عبد الغنى  202
 6427 ايرين عماد منير يسى 203
 6428 ماعدا 204
 6429 ايمان احمد بندري محمد 205
 6430 ايه ابراهيم محمد ابراهيم 206
 6431 آيه محمد محمد خيرى على  207
 6432 بدور جابر عبد الحكم محمد 208
 6433 بيشوى شاكر بشرى قرياقص 209
 6434 دعاء صالح محمد اسماعيل 210

 



 

 

 الرتبية الفنية مبىن    ألربت اينشتاين (  68جلنة )  كلية التربية
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (22 ) 

 ص  ٠٣:٠١ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 6435 ا غطاس اسحق سوريالراني 211
 6436 ماعدا 212
 6437 ماعدا 213
 6438 ماعدا 214
 6439 عبد الرحمن محمود عبد السالم محمد  215
 6440 عبير حسين محمد حسين  216
 6441 ماعدا 217
 6442 ماعدا 218
 6443 محمد طارق محمد لملوم 219
 6444 مروه محمد عبدالجواد احمد 220

 



 

 

 الرتبية الفنية مبىن    اخلوارزمى (  69جلنة )  ربيةكلية الت
 الفرقة الرابعة تعليم اساسى علوم 

 2019/2020العام االكامييى  

 (23 ) 

 ص  ٠٣:٠١ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 6445 مريانه مفتاح عبدالمسيح جرجس  221
 6446 مها سعيد لويس سليمان 222
 6447 مونيكا فادى برسوم ابراهيم 223
 6448 ندا فاضل خيرى رزق  224
 6449 هاجر جمال فولى عبد العال 225
 6450 همام جابر فؤاد احمد 226
 6451 يمنى عمرو عبد المنعم عبد الوهاب 227

 



 صيدلة  403( غرفة 29جلنة )                         

 لغة االجنليزية  بالابتدائي   علوم -الفرقة رابعة                       
 ( ٢٠٢٠  -  ٢٠١٩للعام االكادميي )                           

 (١ ) 

 ص  ٠٢:٣٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 وس رقم الجل االسم م
 ٦٠٧٠ احمد طارق محمد نور الدين بكرى  ١
 ٦٠٧١ احمد محمد محمود عايد ٢
 ٦٠٧٢ اسراء اسامه محمد معروف ٣
 ٦٠٧٣ اسماء محمد عبدالمنعم على ٤
 ٦٠٧٤ امانى لطفى عبدالبر عبدالقادر ٥
 ٦٠٧٥ ايه مندى صابر عبدللا  ٦
 ٦٠٧٦ بسمه توفيق محمد الخالد توفيق  ٧
 ٦٠٧٧ م ميخائيل بيشوى ميشيل حكي ٨
 ٦٠٧٨ دينا عبدللا محمود على ٩
 ٦٠٧٩ دينا عالء مصطفى على ١٠



 

 

 صيدلة   403( غرفة 30جلنة )         كلية التربية

 علوم ابتدائي باللغة االجنليزية   -الفرقة رابعة      
 2020 -  ٢٠١٩للعام االكادميي )       

 (٢ ) 

 ص  ٠٢:٣٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٠٨٠ رفيده عمران على محمد ١١
 ٦٠٨١ رنا عبدالرحيم ابراهيم محمد ١٢
 ٦٠٨٢ ساندى ايمن عايد عياد ١٣
 ٦٠٨٣ سلمى اشرف عبدالحميد محمد ١٤
 ٦٠٨٤ سلمى رجب محمد على ١٥
 ٦٠٨٥ غاده محمد مصطفى محمد ١٦
 ٦٠٨٦ ماجد صبرى ولسن بواقيم  ١٧
 ٦٠٨٧ محمود محمد دسوقى ابراهيم  ١٨
 ٦٠٨٨ مروه احمد على حلمى ١٩
 ٦٠٨٩ منى محسن محمد نصرالدين ٢٠



 

 

 صيدلة   404( غرفة 31جلنة )  كلية التربية

 علوم ابتدائي باللغة االجنليزية   -الفرقة رابعة    
 2020 -  ٢٠١٩للعام االكادميي )       

 (٣ ) 

 ص  ٠٢:٣٨ ٠٦/١٥/ ٢٠٢٠ن الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئو

 رقم الجلوس  االسم م
 ٦٠٩٠ مها احمد محمود حسين ٢١
 ٦٠٩١ ميرنا موريس ميالد منصور  ٢٢
 ٦٠٩٢ ميريت ماجد محفوظ حنا  ٢٣
 ٦٠٩٣ نسرين حسين مصطفى حافظ  ٢٤
 ٦٠٩٤ هبه للا محمد اسماعيل عبدالحميد  ٢٥
 ٦٠٩٥ ز هدى عبدالحكيم عامر محمد عبدالعزي ٢٦
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