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مالحظاتاالسمم
طالب مستجدون : اوال 

ابانوب منصور نصيف ساويرس بخيت1
الثقافة العلمية و

ابراهيم ياسر فاروق االلفي2
التفكير الفلسفي والعلميو

احمد عالء عبد النبى عبيد3
التفكير الفلسفي والعلميو

احمد محمد فؤاد حمادة4
الثقافة العلمية و

اسراء ماهر محمد عبد المجيد محمد غنيم5
التربية الصحيةب

اسراء نصر عبد السميع السعيد زكى6
التربية الصحيةب

اسالم محمد الهادى ديغم7
التربية الصحيةب

اصاله ايمن ابراهيم سالم8
التربية البيئيةب

الشيماء رضا السعيد ساعى الدين9
التفكير الفلسفي والعلميب

اميره محمد محمد احمد السروجى10
التربية البيئيةب

ايمان محمود ابراهيم محمود القصاص11
التربية الصحيةب

ايمان يحيى مصطفى الصعيدى12
التربية الصحيةب

ايناس السيد احمد كامل13
الثقافة العلمية ب

ايه زيد محمد زين حسن14
التربية الصحيةب

بسنت احمد ابراهيم امين المهدى سليم15
التفكير الفلسفي والعلميب

بسنت السيد على الكفراوي16
التفكير الفلسفي والعلميب

بسنت رفيق توفيق كامل جرجس17
الثقافة العلمية ب

جنى ممدوح ناصف ابو الفتوح المصري18
التفكير الفلسفي والعلميب

حازم محمد عبد الوهاب السعدني19
التربية الصحيةو

خلود خالد احمد شوشو الششتاوي20
التفكير الفلسفي والعلميب

خلود شكرى محمد محمود رمضان21
الثقافة العلمية ب

رحمه عبد المعطى عبد الستار اسماعيل سالمه22
التفكير الفلسفي والعلميب

روان ابراهيم كمال مشعل23
الثقافة العلمية ب

روان تامر فتحى احمد الفطاطرى24
التربية الصحيةب

روان محمد محمد الروبى25
الثقافة العلمية ب

مدير إدارة شئون الطالب

ثناء امين فهمي المراجع المختص
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رودينه محمد ابراهيم عبد المجيد26
التربية البيئيةب

روال حسن جمعه الحوتى27
التربية البيئيةب

روميساء عماد عفيفي محمود عفيفي28
التربية الصحيةب

ريم محمد محمد محمد29
الثقافة العلمية ب

زينب شعبان مرسى قطب عرب30
التربية الصحيةب

ساره سامى السيد البربرى31
التربية البيئيةب

ساره محمد على زين العابدين32
الثقافة العلمية ب

سحر فرج احمد الشاذلى33
التربية الصحيةب

سعاد السيد محمد عبد الكريم نور34
التربية البيئيةب

سعاد زكريا السيد ابوالمعاطى35
التربية البيئيةب

سلمى عبد المنعم عبد الرحمن نميس36
التربية الصحيةب

سميه ابوالفتح فتوح السيد حسين37
التفكير الفلسفي والعلميب

سهيله شعبان عطيه غازى خميس38
التربية البيئيةب

شادى انور محمد عثمان زيادة39
التربية البيئيةو

شاهندا اشرف محمد شوقى محمد صالح العبد40
التربية البيئيةب

شروق رمضان بركات حامد بركات حجازى41
التفكير الفلسفي والعلميب

شهد محمود أبو المعاطى السيد أبو المعاطى42
التفكير الفلسفي والعلميب

شيماء السباعى السباعى عبدالحليم صاجه43
الثقافة العلمية ب

صالح الدين ابراهيم على رمضان السكرى44
التربية البيئيةو

عاصم وائل محمد عاصم محمد ابو داود45
الثقافة العلمية و

عايده على عبد هللا على خليفه46
الثقافة العلمية ب

عمار محمود محمد محمد عمار47
الثقافة العلمية و

غادة ابراهيم حسانين راضى48
التربية الصحيةب

فاتن عالء الدين ابراهيم محمد49
التربية الصحيةب

فاطمه طه ابراهيم طه عبد الجواد50
التفكير الفلسفي والعلميب

فاطمه عبد الحميد على الكالف51
الثقافة العلمية ب

مدير إدارة شئون الطالب

ثناء امين فهمي المراجع المختص
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فاطمه على سعيد على الكومى52
التربية الصحيةب

فريده عبد الحميد محمد ابوبكر عبيد53
التربية البيئيةب

مازن محمد احمد اليمانى البلط54
التربية الصحيةو

محمد محمودالجوهرى السيد ضبش55
التربية البيئيةو

محمد نزيه زكى محمد سبيته56
الثقافة العلمية و

محمود زياد حسن خضير57
التفكير الفلسفي والعلميو

مريم ابراهيم تادرس جاد هللا خليل58
الثقافة العلمية ب

مريم ابراهيم علي ابودسوقى59
التفكير الفلسفي والعلميب

مريم أشرف نصيف سعد جرجس60
التربية البيئيةب

مصطفى متولى اسماعيل الصعيدى61
التفكير الفلسفي والعلميو

منار ماهر ربيع محمد البطاحجى62
التربية البيئيةب

منار مجدى احمد ابراهيم ابوحمر63
التفكير الفلسفي والعلميب

منه احمد محمد ربيع زلط64
التربية الصحيةب

مهاب محمود وحيد على عبدالعاطى65
التربية البيئيةو

مى احمد عبد الرؤف ناصف66
التفكير الفلسفي والعلميب

نانى هانى رجب النواجى67
الثقافة العلمية ب

ندى ناصر زين العابدين حسن حسين68
التفكير الفلسفي والعلميب

ندى نجيب محمد عبد الرحمن يوسف الجندى69
التربية البيئيةب

نوال سامى سالم منصور الشيخ70
الثقافة العلمية ب

نورهان عيد عبدهللا البالوى71
التفكير الفلسفي والعلميب

هاجر ابراهيم ابراهيم احمد ابو غزاله72
التربية البيئيةب

هاجر صبرى زين العابدين محمد طريه73
الثقافة العلمية ب

هبه احمد محمد عبد العزيز الشاذلى74
التربية الصحيةب

هدى فرج عبد الجواد سليمان75
التربية البيئيةب

يمنى محمود عبد الوهاب الغريب العيسوى76
الثقافة العلمية ب

مدير إدارة شئون الطالب

ثناء امين فهمي المراجع المختص
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الثقافة العلمية 

التفكير الفلسفي والعلمي

التفكير الفلسفي والعلمي

الثقافة العلمية 

التربية الصحية

التربية الصحية

التربية الصحية

التربية البيئية

التفكير الفلسفي والعلمي

التربية البيئية

التربية الصحية

التربية الصحية

الثقافة العلمية 

التربية الصحية

التفكير الفلسفي والعلمي

التفكير الفلسفي والعلمي

الثقافة العلمية 

التفكير الفلسفي والعلمي

التربية الصحية

التفكير الفلسفي والعلمي

الثقافة العلمية 

التفكير الفلسفي والعلمي

الثقافة العلمية 

التربية الصحية

الثقافة العلمية 

مدير إدارة شئون الطالب

ثناء امين فهمي المراجع المختص
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التربية البيئية

التربية البيئية

التربية الصحية

الثقافة العلمية 

التربية الصحية

التربية البيئية

الثقافة العلمية 

التربية الصحية

التربية البيئية

التربية البيئية

التربية الصحية

التفكير الفلسفي والعلمي

التربية البيئية

التربية البيئية

التربية البيئية

التفكير الفلسفي والعلمي

التفكير الفلسفي والعلمي

الثقافة العلمية 

التربية البيئية

الثقافة العلمية 

الثقافة العلمية 

الثقافة العلمية 

التربية الصحية

التربية الصحية

التفكير الفلسفي والعلمي

الثقافة العلمية 
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التربية الصحية

التربية البيئية

التربية الصحية

التربية البيئية

الثقافة العلمية 

التفكير الفلسفي والعلمي

الثقافة العلمية 

التفكير الفلسفي والعلمي

التربية البيئية

التفكير الفلسفي والعلمي

التربية البيئية

التفكير الفلسفي والعلمي

التربية الصحية

التربية البيئية

التفكير الفلسفي والعلمي

الثقافة العلمية 

التفكير الفلسفي والعلمي

التربية البيئية

الثقافة العلمية 

التفكير الفلسفي والعلمي

التربية البيئية

الثقافة العلمية 

التربية الصحية

التربية البيئية

الثقافة العلمية 

مدير إدارة شئون الطالب

ثناء امين فهمي المراجع المختص


