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طالب مستجدون : اوال 

الثقافة العلميةابراهيم فتوح مصطفى جعفر1051

التربية البيئيةاحمد ابراهيم محمد الحناوى1052

الثقافة العلميةاحمد السيد فتحى السيد احمد صابر1053

الثقافة العلميةاحمد رمزى حسن محمد ابوحجازى1054

التربية البيئيةاحمد عبده ابراهيم محمد منصور 1055

التربيه الصحيهاحمد عزت صالح مرسى عباد1056

الثقافة العلميةاحمد يسرى احمد البواب1057

التربية الصحيةاسراء اشرف ابراهيم ابوحياهلل1058

1059
سبق النجاح فى مواد الفصل الدراسى االولاسراء بهاء احمد السيد البكر

التفكير الفلسفي والعلمياسراء سعد السيد محمد عوض1060

التربية الصحيةاسراء محمد محمد خليفه1061

التربية الصحيةاسالم سليمان عبدالخالق ابراهيم الوحش1062

الثقافة العلميةاسماء كمال عبدالرازق طه حليمه1063

التفكير الفلسفي والعلمياسماء محمد احمد حبشى رحاب1064

التربية الصحيةاالء رمضان محمد مصباح1065

التفكير الفلسفي والعلميالشيماء ثروت على عبدالحافظ سمك1066

التربية البيئيةامانى خيرى خليفه موسى النمر1067

التربية الصحيةامل حامد رمضان ابراهيم صالح1068

التفكير الفلسفي والعلميامنيه مسعد احمد عبداللطيف مصطفى1069

الثقافة العلميةامنيه مسعد بدير الشحات الرجبى1070

الثقافة العلميةايمان حسين عبدالمجيد حسين الجناينى1071

التفكير الفلسفي والعلميايمان طارق عزت المرادنى1072

التفكير الفلسفي والعلميايمان محمد ابراهيم الكالوى محمود1073

التربية البيئيةايه ابراهيم احمد عبدالحميد1074

التربية الصحيةايه اشرف حسن بوادى1075
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التفكير الفلسفي والعلميايه عماد عبدالمقصود ابوغاليه1076

التربية البيئيةايه كمال احمد عيسى جعفر1077

1078
الثقافة العلميةبسمه محمود جالل محمود حجازى

1079
التربية البيئيةبسمه نصر هللا مصطفى احمد رضوان

1080
التفكير الفلسفي والعلميتقى احمد محى المصرى

1081
التربية البيئيةتقى السيد محمد السيد شحاته

1082
الثقافة العلميةجنه خالد الدسوقى محمد مطاوع

1083
التفكير الفلسفي والعلميحبيبه الحسينى السيد علم الدين

1084
التربية الصحيةحلمى عبدالرحمن حلمى عبدالرحمن احمد

1085
التربية الصحيةخالد محمد عبدلغفور ابوالمعاطى

1086
التفكير الفلسفي والعلميخالد نبيل على عبدالعاطي هالل

1087
التفكير الفلسفي والعلميدعاء ابراهيم الرفاعى عباطه

1088
التربية الصحيةدعاء نور جمال عبدالفتاح شوربه

1089
التربية البيئيةرنا نجيب حليم عينر

1090
التربية الصحيةروان حمدى عبدالحليم الزاوى

1091
التفكير الفلسفي والعلميروضه محمد محمود شعبان

1092
التربية البيئيةريم محمد السيد محمد النجار

1093
الثقافة العلميةريم محمود ابراهيم الشاعر

1094
التفكير الفلسفي والعلميساره جمال ابراهيم الشاذلى

1095
التربية الصحيةساره مصطفى احمد شواده

1096
التفكير الفلسفي والعلميسالى ابراهيم مرسى زياده

1097
الثقافة العلميةسمير محمود ذكي جاد

1098
الثقافة العلميةشهد طارق رشاد جوده

1099
التربية البيئيةشهد هانى محمد عبدالصمد الكومى

1100
التربية الصحيةشيماء عادل فرج زعلوك
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1101
التربية الصحيةعبدالرحمن بيومى محمد العبد

1102
الثقافة العلميةعبدالرحمن مصطفى صبحى عشماوى 

1103
التربية الصحيةعبدالفتاح البسيونى عبدالفتاح البيلى

1104
التربية الصحيةعلياء ابراهيم على خليل الحبيشى

1105
التفكير الفلسفي والعلميعهد جمال لطفى عرابى الشاذلى

1106
التفكير الفلسفي والعلميغاده ايمن فتحى غنيم

1107
التربية البيئيةفارس محمد سمير بدير العشرى

1108
التفكير الفلسفي والعلميفاطمه شبل رجب ابراهيم حسين

1109
التربية الصحيةفاطمه عادل محمود ابوزيد

1110
الثقافة العلميةفاطمه محمد ابراهيم الدسوقى

1111
الثقافة العلميةفاطمه محمد عبدالشافى ابوالفضل الجمل

1112
الثقافة العلميةماجى مصطفى سكران على غنيم

1113
التربية الصحيةمارتينا وائل وجدى لبيب انيس

1114
التفكير الفلسفي والعلميمحمد ايمن حلمى عبدالجواد عبدالحافظ

1115
التربية البيئيةمحمد رضا فاروق محمود حسن

1116
الثقافة العلميةمحمد رضا محمد لطفى بريك

1117
التربية الصحيةمحمد رمضان ابوحيله الصعيدى

1118
التربية الصحيةمحمد عالء عبدالغفور الموجي

1119
الثقافة العلميةمحمد مصطفى احمد مصطفى الصيفى

1120
التفكير الفلسفي والعلميمحمود رمزى عزت الغمرى

1121
التفكير الفلسفي والعلميمحمود رمضان محمود الصردى

1122
الثقافة العلميةمريم مصطفى على عبده عمران

1123
التربية الصحيةمنار عبدالحميد حلمى محمد ضبيش

1124
التربية الصحيةمنه هللا اشرف فتحى شعالن

1125
التربية البيئيةمنه هللا سمير مصطفى مصطفى الشامى 
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1126
الثقافة العلميةمى مجدى زكريا البدراوى

1127
التربية الصحيةمياده عبدالعزيز مصطفى الصياد

1128
التربية البيئيةنانسى ناجى توفيق عوض هللا

1129
التربية الصحيةندى سامح محمد عبدالعال شلبى

1130
التربية البيئيةندى سيد خلف دمرداش

1131
التربية البيئيةندى محمد الدسوقى بوادى

1132
التربية الصحيةنزاهه معوض عبدهللا سرحان

1133
الثقافة العلميةنوال محمد سالمه ابراهيم زمزم

1134
التربية البيئيةنوران اسماعيل محمود اسماعيل مدكور

1135
الثقافة العلميةنورهان عثمان محمود بسيونى انور

1136
الثقافة العلميةنورهان عطيه الزغبى احمد الرجبى

1137
التفكير الفلسفي والعلمينورهان محمد حسان محمد رضوان

1138
التربية الصحيةنيفين رجب محمد شحاته

1139
التربية البيئيةهاجر هانى لطفى السيد الشرقاوى

1140
التربية الصحيةهاجر وحيد شوقى البدوى

1141
الثقافة العلميةوالء وجيه صديق رماح

1142
التفكير الفلسفي والعلمييارا خالد مصطفى شعيب

1143
الثقافة العلميةيارا وائل شلبى البسيونى الطويل

1144
التفكير الفلسفي والعلميياسمين طارق على حسين على

1145
التربية الصحيةيمنى محمد العنانى عماره

1146
التفكير الفلسفي والعلمييمنى مسعد عبدالرحيم عيد شرف

التربية البيئيةيوسف محمد يوسف محمد ابراهيم ابوشوشه1147
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طالب باقون لالعادة: ثانيا 

احمد محمد نصر السيد1155
اللغه +مدخل الى التربيه)جميع المواد ماعدا

(العربيه

جميع المواداحمد هيثم سمير اسماعيل مصطفى1156

اسامه عبدالمجيد عبدالمنصف عبد1157

خواص الماده وكهربيه (1)فيزياء

مقرر +(1)رياضيات عامه+ومغناطيسيه

حراره (2)فيزياء+(الثقافه العلميه)اختيارى

وبصريات هندسيه

جميع الموادسهيله محمد هانى مصطفى عيد1158

عبدالرحمن احمد فتوح محمد عمار1159

علوم بيولوجيه )جميع المواد ماعدا

اللغه +مدخل الى التربيه+نبات(1)عامه

التفكير الفلسفى )مقرر اختيارى+العربيه

علم +اللغه االنجليزيه(+2)كيمياء عامه+(والعلمى

(نفس النمو

مريم عالء الدين عبدهللا حموده مح1160

اللغه +مدخل الى التربيه)جميع المواد ماعدا

علم (2)علوم بيولوجيه عامه+العربيه

اللغه +المعلم ومهنه التعليم+الحيوان

(علم نفس النمو+االنجليزيه

جميع الموادندى محمد سعد الدين البسطويسى الجى1161
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