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مالحظاتاالسمم
طالب مستجدون : اوال 

احالم ابراهيم عبدالحليم احمد لقوشه7361

احمد رامى رمضان عبد القادر7362

اسراء احمد السيد المنشاوى7363

اسراء اسماعيل محمد فراج7364

اسراء ذكرى محمد عباس عبد الوهاب7365

اسراء رضا محمد احمد شالمش7366

خواص الماده كهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء اسراء صابر ابراهيم ابراهيم سعد7367

اسراء عمر عبدهللا محمد ابو المجد7368

اسراء مسعد عبد النبى خليفة7369

اسالم شكرى اسماعيل عبد الحافظ سكر7370

اسماء ايمن محمد ابراهيم سيد احمد7371

اسماء رضا عباس فرج7372

اسماء زكريا عبد الحافظ المزين7373

االء احمد حسين الديب7374

االء برهام عبدالحميد درهان7375

االء نبيل حمدي على رضوان7376

الماظ عبد العزيز اسماعيل الجزار7377

جيولوجياامل عصام محمد غنيم7378

المعلم ومهنه التعليماميره عبد هللا احمد الشال7379

(2)كيمياء عامهاميره عطيه عطيه غنيم7380

اميره محمد احمد محمد الششتاوى7381

ايمان خالد محمد ابراهيم عبدالفتاح7382

ايمان رضا على ابراهيم 7383

ايمان منير حافظ السيد المشد7384

ايناس رافت عبد العزيز محمد بالل7385

ايه ابو المجد شعبان النحاس 7386
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مالحظاتاالسمم
ايه صابر عبدالمنعم المزين7387

ايه على ابو اليزيد على7388

ايه محمد السعيد فايد7389

ايه محمد على محمد صف7390

ايه محمد كيالنى محمد الشرنوبى7391

بدور حسين طلخان احمد قوره7392

خواص الماده كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياءتقى محمد احمد عبد اللطيف7393

جميله على عبد الغفار على العضاض7394

حبيبه احمد عبد الوهاب شهاب الدين7395

حبيبه يسرى محمد شبل محمد يونس7396

حسناء ابراهيم عبدالرحيم الصفطى7397

حسناء محمد عادل رمضان7398

جيولوجياحنان احمد ابراهيم برج7399

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياءدعاء اشرف عبد العاطي شادي7400

دعاء شعبان حامد حبيب7401

دينا محمد عبدالحكيم محمود ابو تجار7402

رنا طارق على كمال الدين احمد غنيم7403

رنا عبدالحميد السيد احمد البيومي7404

(2)كيمياء عامهرنا مصطفى احمد محمد حموده7405

(1)كيمياء عامهروان احمد سعيد ابو هيكل7406

روان محمد الدسوقى ابراهيم عياد7407

روضه احمد محمد النجار7408

ريم اسماعيل رجب حسن العربى7409

ريم جمال محمد ابراهيم رميه7410

ريماس على احمد عبد النبى العوس7411
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ريهام عبد هللا حسن على السعودى7412

ريهام نبيه حمدى الجمال7413

ساره خالد بكر محمود محمد7414

(2)رياضبات عامه+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياءساندى احمد محمد احمد ابو سعده7415

سعاد احمد ابراهيم الدماطى7416

سلمى احمد ابراهيم محمد ابو زهو7417

سلمى السيد احمد متولى محمد7418

سلمى سالمه عبدالعزيز الجوهرى7419

سلمى محمد محمد رزق7420

سلمى هانى السيد مصطفى عمر7421

سميه عبدهللا عبدالسالم عبدالحميد7422

حقوق انسان+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياءسهير ابراهيم محمد المهدى7423

سهيله الشحات عبدالهادى على البلتاجى7424

حقوق انسانسهيله زكريا عبد الغنى عيد7425

شروق اسماعيل مصطفى محمود غزاله7426

شروق عزت محمد وهدان7427

شهد محمد ناجى اسماعيل فرج7428

شيماء عادل عبد البر رمضان الجزار7429

شيماء ماهر الدسوقى ابو حجر7430

ضحى عماد الشحات العبد7431

حقوق انسان+خواص الماده كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياءعبد الغنى مظهر عبد الغنى عبد العزيز السيد7432

عبدهللا محمد السيد احمد عمر7433

عبير عبد الرحيم المهدى المصرى7434

(2)كيمياء عامه+خواص الماده كهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياءعزه محمد المرغلي خضر7435

عال عبد هللا احمد على الدين7436
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حقوق انسان+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياءعلياء عبدالحميد سعد غازي7437

عمرو مجدى محمد بكار7438

كريم محمد الكيالني ابراهيم الميهي7439

خواص المادة وكهربية ومغناطيسية(1)فيزياء كيرلس مجدى انور فرح ابوسيف7440

خواص المادة وكهربية ومغناطيسية(1)فيزياء محمد احمد محمد عامر7441

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء+خواص الماده كهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياءمحمد جمال محمد جاد ابراهيم7442

محمد مبروك فتحى سالم محمود7443

مروه خالد اسماعيل عبدالعاطي حسين7444

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياءمريم اسامه حسنى الشرقاوى7445

مريم امين رمضان امين الشلط7446

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياءمريم عبد الحكيم عبد العليم احمد البهواشى7447

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياءمريم محمد شعبان عامر7448

مريم محمد يحى ابو عامر7449

مصطفى صبحى محمد محمد ابو هيف7450

مصطفى عابد سليمان مصطفى7451

خواص المادة وكهربية ومغناطيسية(1)فيزياء مصطفى عبدالناصر عطية مشالى7452

جيولوجيا+علم الحيوان (2)علوم بيولوجيه عامهمنار السيد محمد محمد عامر7453

خواص الماده كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياءمنار محسن على عنب7454

منال عاطف شحات بيومى7455

جيولوجيامنه هللا سليمان ابراهيم البوريجى7456

مى ابراهيم عبد القادر عطيه اليمانى7457

مياده عبد الحميد عبد العليم سليم الشعيرى7458

مياده محمد محمد السعيد عامر7459

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياءميار محمد سمير العوانى7460

ناريمان نصر عمر احمد زغيب7461
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(2)كيمياء عامه+ خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياءنبيه وحيد نبيه حيدر7462

نجالء عبد الواحد محمد الحديدى7463

ندا بهجت زغلول حمام7464

ندى اشرف محمود كامل عبد الهادى7465

ندى السيد شوقى تعيلب7466

ندى محمد محمد فتحى محمد الشامى7467

نرمين محمد سليمان الفقى7468

نورا نصر محمود السباعى ناصف7469

نورهان اصيل امام المجدوبه7470

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياءهاجر خالد بخاطره الننى7471

هاجر سعيد حسن ابو حسن7472

هاجر عبد الحليم محمود احمد ابو شوشه7473

هاجر عمر عبد العزيز محمد ابراهيم7474

هاجر مجدى على عبد المقصود حسن7475

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياءهاجر محمد المرسى شاهين7476

هاله احمد عبد الرحيم ابوسعد7477

هبه محمد احمد ابراهيم حموده7478

المعلم ومهنه التعليمهمت السيد محمد المتولي7479

هند ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم اسماعيل7480

يارا ممدوح السيد يوسف اسماعيل7481

ياسمين فهمي محمد شيحه7482

ياسمين محمود مصطفى محمود الرهوان7483

يمنى رافت عبد الستار البرى7484
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مالحظاتاالسمم
طالب باقون لالعادة: ثانيا

حولحول7490

امانى رجب عبدالمنعم البرعى7491

كيمياء +(1)كيمياء تحليليه +(1)كيمياء فيزيائيه+(3)رياضيات عامه

كيمياء غير +(2)كيمياء فيزيائيه+(4)رياضه عامه+(1)عضويه

فيزياء حديثه وحيويه  (3)فيزياء +(2)كيمياء عضويه+(1)عضويه

تكنولوجيا التعليم+

((الفرقه االولى)خواص الماده كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+جميع الموادايالف حامد حامد مزروع7492

ايمان ايمن السيد حسن البنا7493
كيمياء +(1)كيمياء عضويه+(1)كيمياء فيزيائيه+(3)رياضيات عامه

(2)كيمياء عضويه+(1)كيمياء غير عضويه+(2)فيزيائيه

بسمه عماد سعد اسكندر7494
كيمياء +(1)كيمياء عضويه+(1)كيمياء فيزيائيه

((الفرقه االولى)حواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+(2)فيزيائيه

جمال شبل مختار شبل العدوى7495
رياضه +خواص الماده كهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء)+جميع المواد

((الفرقه االولى)(1)عامه

حازم وائل ابوالمعاطى مصطفى7496
كيمياء +(4)رياضه عامه+(1)كيمياء عضويه+(3)رياضيات عامه

فيزياء (3)فيزياء+(2)كيمياء عضويه+(1)كيمياء غير عضويه+(2)فيزيائيه

حديثه وحيويه

حولحول7497

رحمه محمد شيبه احمد بركات7498
كيمياء +(1)كيمياء تحليليه+(1)كيمياء فيزيائيه+(3)رياضيات عامه

(2)كيمياء عضويه+(2)كيمياء فيزيائيه+(4)رياضيات عامه+(1)عضويه

جميع الموادسهيله ابراهيم رمضان العفيفى7499

عبدالمنعم عادل السيد السيد الجزار7500
كيمياء +(1)كيمياء تحليليه +(1)كيمياء فيزيائيه+(3)رياضيات عامه

فيزياء  (3)فيزياء+(2)كيمياء عضويه+(2)كيمياء فيزيائيه+(1)عضويه

تكنولوجيا التعليم+حديثه وحيويه 
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مالحظاتاالسمم

عمر محمد عبدهللا محمد المصطفى7501
كيمياء +(2)كيمياء فيزيائيه+(1)كيمياء عضويه+(3)رياضيات عامه

((الفرقه االولى)خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء )+(2)عضويه

محمد محمود صالح الماوردى7502
االداره المدرسيه +(1)تدريس مصغر+علوم بيئيه)جميع المواد ماعدا

الثقافه )مقرر اختيار+(1)رياضيات عامه)+(1)علم نفس تربوى+والصفيه

((الفرقه االولى)(العلميه

محمود مسعد محمود عبيد7503
كيمياء +(1)كيمياء عضويه+(3)رياضيات عامه

((الفرقه االولى)خواص المادهوكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+(2)عضويه

نبيله احمد الراعى العتربى7504

رياضه +(1)كيمياء عضويه+(1)كيمياء فيزيائيه+(3)رياضيات عامه

 (2)كيمياء عضويه+(1)كيمياء غير عضويه+(2)كيمياء فيزيائيه+(4)عامه

خواص الماده وكهربيه (1)فيزياء)+(2)سيكولوجيه التعلم+

((الفرقه االولى)ومغناطيسيه

ياسمين تامر احمد السيد دوسه7505
كيمياء +(1)كيمياء تحليليه +(1)كيمياء فيزيائيه+(3)رياضيات عامه

فيزياء حديثه  (3)فيزياء+(2)كيمياء عضويه+(4)رياضه عامه+(1)عضويه

((الفرقه االولى)(1)كيمياء عامه)+وحيويه 

ياسمين محسن محمد احمد يوسف7506

كيمياء +(1)كيمياء تحليليه +(1)كيمياء فيزيائيه+(3)رياضيات عامه

كيمياء +(2)كيمياء فيزيائيه+(4)رياضه عامه+(1)علوم بيئيه+(1)عضويه

فيزياء حديثه وحيويه  (3)فيزياء+(2)كيمياء عضويه+(1)غير عضويه

((الفرقه االولى)(1)رياضيات عامه)+
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8

باق

7

9

141

مالحظات

خواص الماده كهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء 

جيولوجيا

المعلم ومهنه التعليم

(2)كيمياء عامه
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7

9
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مالحظات

خواص الماده كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

جيولوجيا

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

(2)كيمياء عامه

(1)كيمياء عامه
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مالحظات

(2)رياضبات عامه+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء

حقوق انسان+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء

حقوق انسان

حقوق انسان+خواص الماده كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

(2)كيمياء عامه+خواص الماده كهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



11

باق

7

9
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مالحظات
حقوق انسان+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء

خواص المادة وكهربية ومغناطيسية(1)فيزياء 

خواص المادة وكهربية ومغناطيسية(1)فيزياء 

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء+خواص الماده كهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء

خواص المادة وكهربية ومغناطيسية(1)فيزياء 

جيولوجيا+علم الحيوان (2)علوم بيولوجيه عامه

خواص الماده كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

جيولوجيا

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

  مدير ادارة شئون الطالب    
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12

باق

7

9

141

مالحظات
(2)كيمياء عامه+ خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء

المعلم ومهنه التعليم

  مدير ادارة شئون الطالب    
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13

باق

7

9

141

مالحظات

حول

كيمياء +(1)كيمياء تحليليه +(1)كيمياء فيزيائيه+(3)رياضيات عامه

كيمياء غير +(2)كيمياء فيزيائيه+(4)رياضه عامه+(1)عضويه

فيزياء حديثه وحيويه  (3)فيزياء +(2)كيمياء عضويه+(1)عضويه

تكنولوجيا التعليم+

((الفرقه االولى)خواص الماده كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+جميع المواد

كيمياء +(1)كيمياء عضويه+(1)كيمياء فيزيائيه+(3)رياضيات عامه

(2)كيمياء عضويه+(1)كيمياء غير عضويه+(2)فيزيائيه

كيمياء +(1)كيمياء عضويه+(1)كيمياء فيزيائيه

((الفرقه االولى)حواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+(2)فيزيائيه

رياضه +خواص الماده كهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء)+جميع المواد

((الفرقه االولى)(1)عامه

كيمياء +(4)رياضه عامه+(1)كيمياء عضويه+(3)رياضيات عامه

فيزياء (3)فيزياء+(2)كيمياء عضويه+(1)كيمياء غير عضويه+(2)فيزيائيه

حديثه وحيويه

حول

كيمياء +(1)كيمياء تحليليه+(1)كيمياء فيزيائيه+(3)رياضيات عامه

(2)كيمياء عضويه+(2)كيمياء فيزيائيه+(4)رياضيات عامه+(1)عضويه

جميع المواد

كيمياء +(1)كيمياء تحليليه +(1)كيمياء فيزيائيه+(3)رياضيات عامه

فيزياء  (3)فيزياء+(2)كيمياء عضويه+(2)كيمياء فيزيائيه+(1)عضويه

تكنولوجيا التعليم+حديثه وحيويه 
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14

باق

7

9

141

مالحظات

كيمياء +(2)كيمياء فيزيائيه+(1)كيمياء عضويه+(3)رياضيات عامه

((الفرقه االولى)خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء )+(2)عضويه

االداره المدرسيه +(1)تدريس مصغر+علوم بيئيه)جميع المواد ماعدا

الثقافه )مقرر اختيار+(1)رياضيات عامه)+(1)علم نفس تربوى+والصفيه

((الفرقه االولى)(العلميه

كيمياء +(1)كيمياء عضويه+(3)رياضيات عامه

((الفرقه االولى)خواص المادهوكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+(2)عضويه

رياضه +(1)كيمياء عضويه+(1)كيمياء فيزيائيه+(3)رياضيات عامه

 (2)كيمياء عضويه+(1)كيمياء غير عضويه+(2)كيمياء فيزيائيه+(4)عامه

خواص الماده وكهربيه (1)فيزياء)+(2)سيكولوجيه التعلم+

((الفرقه االولى)ومغناطيسيه

كيمياء +(1)كيمياء تحليليه +(1)كيمياء فيزيائيه+(3)رياضيات عامه

فيزياء حديثه  (3)فيزياء+(2)كيمياء عضويه+(4)رياضه عامه+(1)عضويه

((الفرقه االولى)(1)كيمياء عامه)+وحيويه 

كيمياء +(1)كيمياء تحليليه +(1)كيمياء فيزيائيه+(3)رياضيات عامه

كيمياء +(2)كيمياء فيزيائيه+(4)رياضه عامه+(1)علوم بيئيه+(1)عضويه

فيزياء حديثه وحيويه  (3)فيزياء+(2)كيمياء عضويه+(1)غير عضويه

((الفرقه االولى)(1)رياضيات عامه)+
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