
:

نظم المعلومات الجغرافية/ الجغرافيا : القسم/الشعبة

محمد ناجى محمد علي مباشر 32818 19

نهاد ثابت كمال عبدربه 32819 20

شرين عبدهللا عوده اسماعيل 32816 17

عصام طارق خليل فرج 32817 18

سعد سعد محمد عبدالرحمن 32814 15

سهيلة محمد عبدالحميد محمد حسن 32815 16

رقيه جمال سيد احمد ابو المعاطى 32812 13

زهراء السيد السيد حمزة 32813 14

دينا اسماعيل السيد 32810 11

دينا عيسى محمد عيسى خليفه 32811 12

خلود يحى محمد محمد رمضان 32808 9

دعاء محمود عبدالعزيز عبدهللا 32809 10

ايه اشرف محمد حامد عبدهللا كشكه 32806 7

ايه حجازي عبدالعظيم محمد 32807 8

أميره نبيل عبدالحليم على 32804 5

ايمان محمد عبدالكريم محمد عبدالكريم 32805 6

اسماء سعيد محمد حسين 32802 3

اميره حسن عبدالحفيظ عبدالمتعال 32803 4

احمد زين محمود صقر 32800 1

احمد مصباح محمد عبدالرحمن 32801 2

الفصل الدراسي األول الثالثة

البيئة واالستشعار عن بعد/ الجغرافيا : القسم/الشعبة

مستجد: الحالة الدراسية

المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م

اآلداب جامعة الزقازيق

نظام شئون الطالب

2016-2017 بيان بالمقررات المسجلة لطالب في فصل دراسي من فرق 

سابقة للعام األكاديمى
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عبدهللا مصطفى محمد احمد سيد احمد 32647 23

ساره عصام عطيه فايد 32645 21

شيرين جمال محروس محمد محمد 32646 22

ريهام عصام عبدالعظيم محمد بدر 32643 19

زينب حسن محمد خليل 32644 20

خالد ابراهيم عبدالحى سليمان عناره 32641 17

دينا فوزى فهمى حجازى 32642 18

بثينه رفعت أحمد محمد 32639 15

حسن احمد عبدالخالق حسن االعصر 32640 16

باسم اسامة محمد محمد 32637 13

باسم رجب أحمد على 32638 14

ايمان على محمود على 32635 11

ايهاب طلعت السيد حلبى 32636 12

اسماء محمد احمد عبدالحميد 32633 9

امانى سامى ابوالفتوح محمد صابر 32634 10

احمد محمد ابراهيم محمد 32631 7

اسماء السيد حسانين سويلم 32632 8

احمد سعيد عبدالفتاح ابراهيم 32629 5

احمد صالح عبدالمنعم منصور 32630 6

احمد السيد متولى السيد 32627 3

احمد ايمن ابراهيم متولى عقيدة 32628 4

احمد اسامه عبدالمعطى عبدالعزيز موسى داود 32625 1

احمد الحسين السيد رجب رجب 32626 2

32748 26

الخرائط/ الجغرافيا : القسم/الشعبة

مستجد: الحالة الدراسية
المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م

32746 24

يارا محمد السيد مصطفى معوض 32747 25

32744 22

نيرة صالح فوزى عبدالعزيز 32745 23

32742 20

مروة عبدهللا منصور تهامي 32743 21

32740 18

فاطمة حسام الدين علي محمد 32741 19

32738 16

شروق عصام عبدالحميد محمد محمد حبشى 32739 17

32736 14

ريم احمد جوده محمد ابو النصر 32737 15

32734 12

ايه نبيل ابراهيم سليم 32735 13

32732 10

إيمان علي محمد أمين 32733 11

32730 8

امنية محمد محمد عوض عوض 32731 9

32728 6

آالء محمد علي عبدالرحمن الساعاتى 32729 7

32726 4

اسمة شحتة فرج سيداحمد 32727 5

32724 2

اسراء محمد محمد عبدالجليل نصار 32725 3

مستجد: الحالة الدراسية
المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م

ياسمين عاطف محمود اسماعيل محمد

هدير على أحمد محمد الشافى

نجأة عبدالكريم عبدالجليل

كريمة على محمد السيد

فادى موريس عزيز

سماح السيد دسوقى عبدالمنعم

خلود محمد محمد عطاهلل

ايمان محمد جوده حسين

امنيه محمد سامي اسماعيل عبدالقادر

السيد كمال محمد فتحى أحمد السيد

اشرف منصور ابراهيم عبدالقادر

اسماء محمد عبدالعليم سليمان

اسراء محمد على غنيم

اسراء حمدى عبدالقادر حسن 32723 1
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(األولى)*جغرافيا البيئة والتضاريس  اسامة احمد شكرى ابراهيم 32262 28

احمد مسعد عبده رضوان االشقر 32260 26

(الثانية)مبادئ الجيومورفولوجيا احمد ممدوح عبدالرحمن عكاشة 32261 27

احمد محمد فؤاد صالح عبدالبارى 32258 24

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي احمد محمود محمد السيد ابو هاشم 32259 25

(الثانية)الجغرافية الزراعية احمد محمد حسين محمد 32256 22

احمد محمد عبدالحى محمد الطحاوي 32257 23

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي احمد ماجد فتحى سالم 32254 20

احمد محمد الحسينى فهيم مصطفي 32255 21

(الثانية)دراسة ميدانية فى الجغرافيا الطبيعية احمد عصام احمد محمود 32252 18

أحمد على عبدالحى على 32253 19

احمد عادل ذكى عبدالمنعم 32250 16

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي احمد عبدالعزيز منير اسماعيل 32251 17

احمد شحته محمدعلى مصطفى سعفان 32248 14

احمد عادل احمد صالح هندي 32249 15

احمد خالد عطية احمد 32246 12

احمد سعيد متولى محمود 32247 13

(الثانية)نصوص جغرافية باالنجليزية احمد حمدى عبدالرحمن السيد 32244 10

احمد خالد السيد متولى داود 32245 11

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي احمد بربرى فتحى سليمان 32242 8

احمد جمال احمد السيد عميرة 32243 9

احمد أشرف سعيد مرسى 32240 6

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي احمد السيد يوسف طلبه دنيا 32241 7

احالم حسن يوسف يوسف الحفناوى 32238 4

احمد  اسماعيل  مرغني  احمد طيور 32239 5

ابراهيم أحمد السيد رجب على 32236 2

ابراهيم محمد سعد سرور 32237 3

المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م
ابتهال محمد عبدالسالم احمد 32235 1

ياسمين السعدى عبدالقوى محمد سالمه 32671 47

شعبة عامة/ الجغرافيا : القسم/الشعبة

مستجد: الحالة الدراسية

هيثم احمد رجب أمين 32669 45

وفاء عبدالسالم فتحى عبدالسالم 32670 46

هناء محمد عبدالغنى على 32667 43

هند عبدالحميد عبدالعزيز محمد على 32668 44

هدير على السيد السيد منجد 32665 41

هديل عبدالعزيز موسى على 32666 42

مصطفى خيرى احمد حسن 32663 39

نسمه جمال محمد عبد العزيز عامر 32664 40

محمود ممدوح احمد مرسى 32661 37

مروه احمد يحيى محمد رزق 32662 38

محمد محمد محمود غنيمى زقزوق 32659 35

محمود محمد احمد التيجانى محمد بدوى 32660 36

محمد عصام معوض متولى 32657 33

محمد فؤاد متولى موسى دهبية 32658 34

محمد صالح محمود دياب 32655 31

محمد طارق محمد محمد السيد 32656 32

لمياء يوسف محمود أحمد 32653 29

متولى احمد احمد البرى شاهين 32654 30

فتحى ابراهيم عبدالحى سليمان عناره 32651 27

قمر احمد محمد السيد 32652 28

عال فهمي السيد محمد محمد 32649 25

عيد سالمة حسن حسن عيد 32650 26

عبدربه سعيد عبدالحميد عبدربه 32648 24
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ايه محمد اسماعيل احمد هاشم 32320 86

ايه محمد حسنى أحمد متولى 32321 87

(األولى)مدخل إلى علم الجغرافيا ايه عبدالرؤف رشاد مهدى عبدالرحيم 32318 84

(الثانية)مقدمة في االستشعار عن بعد ايه ماهر احمد على 32319 85

ايه صبحى محمد جمال الدين عبدالعال 32316 82

أيه عادل محمد محمد احمد 32317 83

ايناس فتحى احمد فضل هللا 32314 80

ايه شعبان السيد احمد 32315 81

(الثانية)الجغرافية الزراعية ايمان نشأت السعيد ابو الفضل السعيد 32312 78

ايمن محمد عبده محمد 32313 79

ايمان محمد السيد محمد ربيع 32310 76

ايمان محمد محمد نورالدين سيد 32311 77

ايمان ايمن حسينى عطوه فدار 32308 74

ايمان حسين احمد حسين 32309 75

اية عبدالعظيم محمد بندارى الجيزاوى 32306 72

ايمان السيد محمود الدمرداش 32307 73

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي انس حازم غانم عبدالهادى 32304 70

اية جمال محمد صقر 32305 71

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي اميره محمود ابراهيم محمود 32302 68

امينة سامي عبدالرحيم الشعراوى 32303 69

اميره السيد نصار مصلحي 32300 66

اميره حسن احمد محمد اسماعيل الزغارى 32301 67

اميرة ماهر عبدالعال عبدالنبي 32298 64

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي اميرة محمد السيد بكري 32299 65

أمنيه أحمد سيف الدين محمد 32296 62

اميرة سعيد السيد على 32297 63

(األولى)مدخل إلى علم الجغرافيا أمل صابر عبدالرازق ابوهاشم 32294 60

امل كمال محمد عبدالوهاب عباس 32295 61

(الثانية)دراسة ميدانية فى الجغرافيا الطبيعية امجد محمد عبدالقادر على 32292 58

امل جمال رشاد على 32293 59

السيد حسين عبدالعزيز السيد مطاوع 32290 56

(الثانية)مبادئ الجيومورفولوجيا الشيماء العنبي السيد سليمان 32291 57

الزهراء ابراهيم محمد ابراهيم شحاته 32288 54

(الثانية)مقدمة في االستشعار عن بعد السعيد السعيد محمد احمد الديب 32289 55

االء عبدالنبى محمد على احمد 32286 52

االء محمد احمد احمد عثمان 32287 53

(الثانية)مبادئ الجيومورفولوجيا - (الثانية)الجغرافية الزراعية آالء الشحات يوسف محمود 32284 50

االء صالح احمد محمد عبدالقادر 32285 51

اسماء مصطفى محمد ابراهيم غيث 32282 48

االء احمد محمد النبوىالهادى 32283 49

(األولى)*جغرافيا البيئة والتضاريس  اسماء محمد عبدالحميد محمود عبدالعظيم 32280 46

اسماء محمد عبدالغفار محمد عطيه 32281 47

اسماء ايهاب محمد شحاته 32278 44

(األولى)*جغرافيا البيئة والتضاريس  اسماء محمد ابراهيم عطيه مخلوف 32279 45

اسالم محمد صابر عبدالوهاب عبدالرحمن 32276 42

(الثانية)مبادئ الجيومورفولوجيا اسماء السيد حنفى عبداللطيف 32277 43

اسراء نشات محمد محمود طنطاوي 32274 40

(الثانية)مبادئ الجيومورفولوجيا اسالم احمد صدقى عبداللطيف 32275 41

(الثانية)نصوص جغرافية باالنجليزية اسراء محمد حامد عبدالحميد 32272 38

(الثانية)الجغرافية الزراعية إسراء ممدوح رزق موسى 32273 39

اسراء عبدالمطلب محمد الشحات 32270 36

اسراء محمد السيد حسن 32271 37

اسراء حامد كامل السيد الشهاوى 32268 34

اسراء سعيد محمد الهادى عبدالصمد 32269 35

اسراء السيد محمد عبدالرحمن 32266 32

اسراء بدر محمد محمد ابراهيم بدر 32267 33

اسراء احمد محمود عبدالعال 32264 30

اسراء اسماعيل حنفي حسين عثمان 32265 31

(الثانية)دراسة ميدانية فى الجغرافيا الطبيعية اسراء احمد السيد محمد سالم دياب 32263 29
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(الثانية)نصوص جغرافية باالنجليزية سيد حسن سيد حسن 32380 146

سمر محمود فهمى محمد دياب 32378 144

سنية سعيد اسماعيل ابراهيم 32379 145

سمر احمد عبدالفتاح سالم 32376 142

سمر السيد جمعه 32377 143

سلمى صالح مراد محمد منسى 32374 140

سماح محمد عبدالعظيم يوسف 32375 141

سعاد نبيل جالل فرج 32372 138

سلمى سالم عبدالحى متولى الطنطاوى 32373 139

سحر محمد حسن عبدالحميد النمر 32370 136

سعاد محمدى ابراهيم محمدى 32371 137

ساره جمال السيد البهنسى 32368 134

ساره محمد عبدالعزيز محمد عبدالبر 32369 135

سارة سامى أمين احمد السيد 32366 132

سارة عمادالدين ابراهيم حسن محمد 32367 133

زينب محمد ابراهيم ابراهيم السيد 32364 130

زينب منصور عبدهللا السيد 32365 131

ريهام مجدى محمد السيد قاسم 32362 128

زهراء سامى عبداللطيف محمود 32363 129

ريهام عبدالفتاح محمد مصطفى بدوى 32360 126

ريهام عبده محمد محمد حسين 32361 127

(الثانية)الجغرافية الزراعية ريم الهادي محمد عبدالمقصود 32358 124

(الثانية)الجغرافية الزراعية ريم محمد عبدالمعطى عبدالعزيز 32359 125

رنا صبرى السيد عبدالرحمن 32356 122

رنا عاطف المهدى عبدالصادق عبدالعظيم 32357 123

(الثانية)مبادئ الجيومورفولوجيا رحاب سمير زكى على 32354 120

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي رضا السيد عبدهللا محمد 32355 121

رجاء محمد عبدالحميد محمود 32352 118

رحاب السيد محمد محمد هيكل 32353 119

(الثانية)نصوص جغرافية باالنجليزية دينا محمد محمد السيد 32350 116

رانيا جمعة سالم محمد 32351 117

دينا عبدالناصر جمال رمضان 32348 114

دينا عيد محمد احمد رضوان 32349 115

ديما محمد سعيد سليمان محمد 32346 112

دينا السيد ابراهيم سيد احمد 32347 113

دعاء عاصم عبدالوهاب السيد سالم 32344 110

دعاء فهمى فتحى بدر يوسف 32345 111

خلود محمد محمد بشر ابو العنين 32342 108

دعاء رزق محمود اسماعيل 32343 109

خديجه عبدالعزيز احمد محمد عليوه 32340 106

خديجه ماهرعبدالبديع سالمه سالمه 32341 107

حنان سمير عبدالرحمن قنديل شوشة 32338 104

(الثانية)مبادئ الجيومورفولوجيا خالد السيد السيد ابراهيم البجالتى 32339 105

حسن عالء الدين حسن محمد ابوزيد 32336 102

حسين عوض هللا إبراهيم عوض هللا 32337 103

حسام سليمان محمد سليمان عطيه 32334 100

(الثانية)الجغرافية الزراعية حسن عبدالسالم حسن محمد 32335 101

حازم نشأت محمد جمال 32332 98

معالم التاريخ  - (الثانية)دراسة ميدانية فى الجغرافيا الطبيعية حسام حسن ابراهيم 32333 99

جيهان السعيد شحاته 32330 96

حازم سامى ابو العال سليمان 32331 97

بسنت محمود محمد االنور نافع 32328 94

بسنت نشأت انور مسعود حنا 32329 95

بسمه محمد اسماعيل محمد محمد 32326 92

بسمه محمد صديق منصور محمد رجب 32327 93

باسم محمد سعيد التونسى 32324 90

بسمة عبدهللا محمد محمد المهداوى 32325 91

ايه محمد عبدالرؤوف 32322 88

باسم السيد عبدالهادى أحمد النشرتى 32323 89
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محمد احمد عبدالرازق غانم 32438 204

محمد احمد عبدهللا الصاوى 32439 205

محاسن عطيه عبدالفضيل عطيه صالح 32436 202

(الثانية)دراسة ميدانية فى الجغرافيا الطبيعية محمد احمد أحمد نبوى عبدهللا 32437 203

ماجى مراد رشدى يوسف مرقص 32434 200

(الثانية)مقدمة في االستشعار عن بعد - (الثانية)الجغرافية الزراعية مارينا عادل شوقى 32435 201

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي كريم صابر صميدة محمود 32432 198

ماجده احمد عبدالفتاح ابراهيم 32433 199

قمر سيد احمد حسين سيد احمد القريطى 32430 196

كريم ابراهيم محمد لطفى حيوان 32431 197

معالم التاريخ  - (الثانية)دراسة ميدانية فى الجغرافيا الطبيعية فتحى عالء فتحى السيد محمد 32428 194

فتحيه أنور عبدالسميع أنور عبداللطيف 32429 195

فاطمه فتحى عبده ابراهيم السيد 32426 192

فاطمه محمد صالح الدين سليم 32427 193

(الثانية)مبادئ الجيومورفولوجيا - (الثانية)قراءة وتحليل الخرائط فاروق احمد فاروق السيد 32424 190

فاطمة الزهراء احمد حسن احمد 32425 191

غاده سعد الدين عبدالمقصود ابراهيم 32422 188

غاده سعيد محمد محمد 32423 189

(الثانية)الجغرافية الزراعية عمران محمد محمود عبدالحميد 32420 186

(الثانية)مقدمة في االستشعار عن بعد غادة جمال محمد الحسيني على حماد 32421 187

(الثانية)الجغرافية الزراعية عمر ابراهيم يوسف ابراهيم 32418 184

عمر اشرف السيد عبدالقادر سيد احمد 32419 185

معالم التاريخ  - (الثانية)دراسة ميدانية فى الجغرافيا الطبيعية على محمد خيرى على 32416 182

على يحى مصطفى السيد على 32417 183

علياء على احمد محمد 32414 180

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي علياء محسن محمد علي العدوي 32415 181

عال محمود محمد االنور 32412 178

علياء ابراهيم ابراهيم موسى 32413 179

(الثانية)الجغرافية الزراعية عزة رجب محمد حسن 32410 176

(الثانية)الجغرافية الزراعية عفاف راضى السيد محمد 32411 177

عبير عطية عبدالوهاب عطية 32408 174

عزة بشير عبدالغنى نصار 32409 175

عبير عبدالخالق عبدالرحمن عبدالرحمن 32406 172

عبير عبدالعاطى عبدالحميد محمد 32407 173

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي عبير سمير عبدالرحمن عطوه الجمل 32404 170

عبير عبدالحكيم عطيه مصطفى 32405 171

عبدالمنعم عبدهللا عبدالمنعم عبدالواحد 32402 168

عبده الهادى عبده على 32403 169

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي - (الثانية)الجغرافية الزراعية عبدهللا سعيد عطيه نور الدين محمد 32400 166

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي عبدهللا محمد عبدهللا عبدالمقصود 32401 167

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي عبدهللا السعيد محمد احمد جمعه 32398 164

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي عبدهللا سعيد عبدالحليم سالم 32399 165

عبدالعزيز ابراهيم الهادي سليمان 32396 162

عبدهللا احمد السيد ابراهيم 32397 163

ضياء السيد السيد عامر محمد 32394 160

عبدالرحمن عبدهللا سالم 32395 161

صابرين أحمد حسين أحمد الطنطاوى 32392 158

صالح احمد عبدالحميد على 32393 159

(الثانية)نصوص جغرافية باالنجليزية شيماء رضا شحاته محمد 32390 156

شيماء عبدالمحسن طنطاوى محمد االترم 32391 157

شيماء امام عبدربه امام 32388 154

(الثانية)الجغرافية الزراعية شيماء رضا الشحات محمد عثمان 32389 155

شريف محمد السيد العربي محمود 32386 152

شيماء السيد عبدالحليم حسينى 32387 153

شروق فوزى محمد صالح الصادق 32384 150

شروق محمد حسن االنور محمود 32385 151

شادى محمد حسن محمد حسن 32382 148

شروق عالء عبدالمحسن عبدالعزيز عمران 32383 149

(الثانية)دراسة ميدانية فى الجغرافيا الطبيعية شادى السيد على السيد الجوهرى 32381 147
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ندى عبدالغفار على على 32498 264

ندا عصام السيد العربى 32496 262

ندي عبدالحميد ابراهيم احمد 32497 263

ندا أبو بكر محمد عبدالحميد غز 32494 260

ندا السيد السيد على 32495 261

نجاة رضا محمد يوسف عطية 32492 258

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي نداء السيد ابراهيم السيد ابراهيم 32493 259

مها محمد محمود ابراهيم 32490 256

(الثانية)مقدمة في االستشعار عن بعد مى عادل محمود عيسوى 32491 257

منة هللا ناصر محمد فتح هللا اسماعيل 32488 254

منى عالء عبدالعزيز مراد 32489 255

منار محمد عبدالفتاح سباعى 32486 252

منال حسني المتولي على 32487 253

منار جالل السيد هالل 32484 250

منار رشاد عبدالعال على 32485 251

ممدوح ناصر توفيق علي 32482 248

منار احمد محمد احمد مصطفى خليل 32483 249

معوض محمد معوض محمد متولى 32480 246

ممدوح سمير مسلم عبدالقادر راغب 32481 247

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي مصطفى السيد ابراهيم السيد االسود 32478 244

مصطفى جمال الدين احمد مصطفى 32479 245

مروه محمود إبراهيم عبدالرحمن 32476 242

(األولى)مبادئ المساحة في الجغرافيا مريم محمد ديدامونى 32477 243

مروه محمد ابراهيم خليل على 32474 240

مروه محمد محمد السيد جودة 32475 241

(الثانية)مبادئ الجيومورفولوجيا مروة محمد خيرى حسين حسين دياب 32472 238

(الثانية)الجغرافية الزراعية مروه ابراهيم محمد رمضان السيد 32473 239

محمود محمدعالء الدين عبدالرحمن احمد  32470 236

مرهان عبدالفتاح حسنى محمد سالم 32471 237

محمود حسين مبارز محمد 32468 234

محمود عبدالفتاح لطفى 32469 235

محمود السيد عبدالسالم يوسف 32466 232

محمود تهامي دسوقي علي 32467 233

محمود احمد عبدهللا ابراهيم 32464 230

محمود اسامه عباس محمود ابراهيم 32465 231

(الثانية)دراسة ميدانية فى الجغرافيا الطبيعية محمد هشام على 32462 228

محمد يسرى السيد محمود مصطفى 32463 229

محمد مصطفي طه احمد علي 32460 226

محمد ناصر مصطفى عامر 32461 227

محمد متولى محمد متولى 32458 224

محمد مجدى على مصلحى محمد على 32459 225

محمد عبدالمقصود السيد احمد فرج 32456 222

(الثانية)دراسة ميدانية فى الجغرافيا الطبيعية محمد عبدالمنعم احمد محمد 32457 223

محمد طلعت ابراهيم 32454 220

محمد عبدالمحسن محمد الهادى عبدالمعطى 32455 221

محمد صالح محمد ابراهيم حسن 32452 218

محمد طارق عبدالفتاح محمد 32453 219

محمد شامل محمد االشمونى 32450 216

محمد شعبان خليل خليل خليل 32451 217

محمد رفاعى فتحى محمدى 32448 214

محمد روق محمود سليمان 32449 215

محمد جمال محمد احمد 32446 212

محمد دالور محمد امين 32447 213

(الثانية)دراسة ميدانية فى الجغرافيا الطبيعية محمد السيد محمد عبدالعزيز 32444 210

محمد توفيق احمد على السيد الفرارجى 32445 211

(الثانية)دراسة ميدانية فى الجغرافيا الطبيعية محمد اشرف ابراهيم ابراهيم عبدالكريم 32442 208

محمد السيد رجب حافظ 32443 209

محمد اسامه حامد عبدالمقصود 32440 206

(الثانية)دراسة ميدانية فى الجغرافيا الطبيعية محمد اسامه محمد أنور شوهان 32441 207
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(الثالثة)جغرافية أوروبا نهى محمد ابراهيم محمد 32553 18

جغرافية  - (الثالثة)جغرافية الريف - (الثالثة)جغرافية التنمية محمود محمد صالح محمود 32551 16

(الثالثة)جغرافية الصحاري نغم كارم محمود محمود مرسى عزيز 32552 17

محمد محمود محمد محمود عبدهللا 32549 14

(الثالثة)جغرافية الصحاري - (الثالثة)جغرافية التنمية محمد مسعد نور الدين فايز 32550 15

(األولى)مبادئ علم المساحة محمد حسين السيد محمود 32547 12

(الثالثة)خرائط التوزيعات محمد خالد فتحى عبدهللا 32548 13

عبدالهادى محمد عيد عبدالهادى 32545 10

(الثالثة)جغرافية التنمية - (الثالثة)الجغرافية الطبية .فاطمة خالد سباغ  32546 11

نصوص تاريخ أوروبا في العصور  - (األولى)مبادئ علم المساحة رمضان سمير رمضان ابراهيم 32543 8

(الثالثة)جغرافية أوروبا عبدالرحمن عبدهللا خيرى عبدهللا 32544 9

إيهاب محمد عبدالخالق على 32541 6

(الثالثة)جغرافية أوروبا جون هانى وديع جرجس 32542 7

(الثالثة)جغرافية الصحاري أحمد مصيلحي محمد مصيلحي 32539 4

امال محمد محمد احمد سالم 32540 5

(الثالثة)جغرافية الصحاري - (الثالثة)الجغرافية التاريخية احمد عبدهللا مبارك بدوى حسن 32537 2

(الثالثة)جغرافية الصحاري - (الثالثة)جغرافية التنمية احمد متولى عطيه عقل 32538 3

باقي: الحالة الدراسية
المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م

(الثالثة)جغرافية الصحاري ابراهيم مرزوق سعودى 32536 1

يحيى مصطفى زكى احمد 32534 300

يسرا عبدالفتاح ابراهيم السيد 32535 301

ياسمين نبيل اسماعيل التهامى 32532 298

يحيى زكريا عبدالرحمن على 32533 299

ياسمين على مرسى مرسى 32530 296

مبادئ  - (الثانية)دراسة ميدانية فى الجغرافيا الطبيعية ياسمين غريب حسين عبدالحميد 32531 297

يارا خالد عبدالمنعم احمد 32528 294

ياسمين عزت متولى سيد احمد 32529 295

هند محمد محمد إبراهيم رضوان 32526 292

وليد صالح محمد محمد 32527 293

هند حماده عبدالفتاح 32524 290

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي هند محمد ماهر محمد 32525 291

هدير محمود سعدى محمود 32522 288

هدى فريد فوزى عزمى 32523 289

هدير عاطف محمد متولى محمد 32520 286

هدير فايز عبدالعظيم عليوى 32521 287

هبة منازل السيد الشحات السيد 32518 284

هدير الطنطاوى مهدى الطنطاوى 32519 285

هايدى احمد زكى يوسف مباشر 32516 282

هبة محمد محمد ابراهيم 32517 283

هاله ناصر احمد عثمان 32514 280

(الثانية)الجغرافية الزراعية هايا بيومى ابراهيم بيومى 32515 281

نورهان هشام السيد بدوى عبدالفتاح 32512 278

(الثانية)الجغرافية الزراعية هاله محمد بيومى بندارى على 32513 279

نورهان رضا جودة جمعة موسى 32510 276

(الثانية)الجغرافية الزراعية نورهان رضا عبدالعزيز محمود 32511 277

مبادئ المساحة في  - (األولى)*جغرافيا البيئة والتضاريس  نورا عاطف محمد احمد 32508 274

نورهان احمد سعد امام 32509 275

نورا ابراهيم عبدالفتاح 32506 272

نورا رافت على عبدالفتاح نار 32507 273

نسمه السيد محمد خليل 32504 270

نهلة على السيد محمد 32505 271

نرمين نبيل فؤاد حامد ابراهيم 32502 268

نسرين محمد عبده اسماعيل 32503 269

نرمين ايمن عطية عطية موسى 32500 266

(الثانية)معالم التاريخ االسالمي نرمين عبدهللا يوسف عبدهللا 32501 267

نرمين ايمن عبدالحليم غنيمى حمره 32499 265
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نصوص جغرافية بلغة  - (الثالثة)مدخل إلى نظم المعلومات الجغرافية هبة هللا جميل محمد عوف 32572 4

خرائط  - (الثالثة)جغرافية أوروبا - (الثانية)جغرافيا السكان محمد ابراهيم صبحي ابراهيم ابو السعود 32568 2

خرائط  - (الثالثة)جغرافية الريف - (الثالثة)جغرافية أوروبا محمد ابراهيم عبدالرحمن المرصفي 32569 3

من الخارج: الحالة الدراسية
المقررات اسم الطالب رقم الجلوس م

نصوص تاريخ أوروبا في العصور  - (األولى)مبادئ علم المساحة ساره عوض محمد عوض السيد 32563 1

جغرافية  - (الثالثة)جغرافية أوروبا - (الثالثة)الجغرافية التاريخية نوران السيد محمد ذكى 32554 19
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