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طالب مستجدون : اوال 
(1)استاتيكااحمد سيد احمد البسطويسى سيد احمد 7111

احمد محمد حموده محمد حموده7112

احمد محمد شكرى الدسوقى رجب7113

حقوق انسان+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياءاحمد محمد محمد عاشور الشهابى7114

اسامه عبدالعزيز عبدالسالم شعت7115

اسراء شعبان ابراهيم ابوالعينين7116

حقوق انسان+ حراره وبصريات هندسيه (2)فيزياءاسراء عبدالمجيد محمود الراعى7117

اسيل عبدالحميد محمد السعدني7118

االء رشاد الرفاعى رشاد جوده7119

امال محمد فهمى عيسى7120

امنيه مدحت عبدهللا فرج هللا7121

اميره عادل دياب عبده محمد7122

امينه السيد محمد خضر7123

ايه ابراهيم ابراهيم السيد7124

ايه ايمن احمد نظيف7125

ايه عرفه حمزه بسيونى عوض7126

ايه عزت مصطفى االخضر7127
الثقافه )مقرر اختيارى+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

(العلميه

ايه عصام عبدالحفيظ الدسوقى طه7128

ايه محمد عثمان طه7129

حسين ايمن حسين جميل7130

خالد محمود صالح محمود المحضى7131

خلود ماهر كرم بسيونى نجم7132

دينا كريم ابراهيم الديسطى7133

روان محمد عبدالحليم حسن راضى7134

جبر عالىزكريا عبدالعزيز عبدالحميد زكى خضر7135

زينب جمال سعيد عالم7136
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زينب محمد على محمود الشرقاوى7137

(1)استاتيكاساره هشام حسن عبدالفتاح احمد7138

سامح رزق عبدالحى رزق السيد7139

سعد طاهر سعد حامد صحصاح7140

سهيلة ايمن ابراهيم الكومي7141

(التربيه البيئيه)مقرر اختيارىشروق طارق سعيد ابوالنصر7142

شروق كمال محمد دياب7143
الفرقه )جبر عالى+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)يفرض 

((الفرقه االولى)مقرر ثقافى+مدخل الى التربيه )وسبق الرسوب فى((االولى

شروق ياسر عبدالشاكر ابراهيم عبدهللا7144

صافى يحيى عوض على ابوسعيد7145

عبدالرحمن محمد حسين مصطفى سالم7146

عبدالرحمن محمد رمزى رجب العشماوى7147

هندسه تحليليه فى المستوىعبدهللا المصلحى عبدالعزيز المصلحى عامر7148

حراره وبصريت هندسيه(2)فيزياء+(1)استاتيكاعبدهللا حسن محمد الصياد7149

 (1)استاتيكا +خواص المادةوكهربية ومغناطيسية (1)فيزياء عبدالمجيد الغمرى عبدالمجيد موسى ك7150

عبير رافت خطاب عطيه خطاب7151

عصام طارق عبدالفتاح السجينى7152

على رضا على ابوراضيه7153

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياءعلياء على على محمد سليمان7154

(1)استاتيكا+(1)تفاضل وتكاملعمر محمد حسن حسن حسين طه7155

غاده اسامه كامل السحلى7156

(1)استاتيكافارس محمد السيد محمد صالحين7157

كيريا مفيد موسى ذكى7158

(الثقافة العلمية)مقرر اختيارىمحمد توكل محمد عبدالسالم المجاعص7159

محمد سعد شاكر عبدالرازق بختيه7160

محمد عبدالعال محمد صقر7161
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(1)استاتيكا+اساسيات الرياضياتمحمد عبدالمنعم محمد ابوالديار7162

محمد مصطفى عبدالفتاح مقرب7163

محمد هانى محروس السيد ابونعمه7164

خواص المادة وكهربية ومغناطيسية(1)فيزياء محمد وائل محمد سعيد ابراهيم سماحة7165

مريم مصطفى مختار شهوان7166

مصطفى احمد مصطفى محمد عبدالعال7167

مصطفى محمد مصطفى محمد ابوالذهب7168
حراره وبصريات هندسيه (2)فيزياء +خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء

حقوق انسان+

7169
منه هللا سامى عبدالسالم حسن عبدالسالم

المعلم ومهنه التعليم

جبر عالى +خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياءمهند عزت شبل احمد القطونى7170

ندى ابراهيم احمد حبيش7171

ندى محمد السيد عبدالعزيز الوكيل7172

نورهان محمد شعبان محمد نجم7173

نورهان ياسر محمود عبدالوهاب رزه7174

(1)ديناميكا+(1)استاتيكاهاجر سعد سعيد كريم7175

هانم ايمن السعيد ابو خضره7176

ياسمين خالد محمد ابراهيم عاشور7177

يثرب جالل محمد مصطفى حسن7178

طالب باقون لالعادة: ثانيا

ابراهيم سعيد معوض رمضان7180
بصريات فيزيائيه (4)فيزياء+(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه-(3)تفاضل وتكامل

تحليل +مقدمه فى االحصاء واالحتماالت+(2)ديناميكا+وتيار متردد 

((الفرقه االولى)خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+حقيقى

ابراهيم محمد ابراهيم السيد احمد7181

تطبيقات -(3)تفاضل وتكامل +جبر خطى+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

هندسه تحليليه في +بصريات فيزيائيه وتيار متردد(4)فيزياء+(2)استاتيكا+رياضيه

تكنولوجيا +تحليل حقيقى+مقدمه في االحصاء واالحتماالت+(2)ديناميكا+الفراغ

((الفرقه االولى) (1)استاتيكا)+التعليم
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احمد الطنطاوى محمود الطنطاوى بركات7182
-(3)تفاضل وتكامل +جبر خطى+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

تحليل حقيقى+معادالت تفاضليه+(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه

احمد توفيق محمد ابراهيم البلتاجى7183

-(3)تفاضل وتكامل +جبر خطى+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

بصريات فيزيائيه وتيار (4)فيزياء+(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه

خواص الماده (1)فيزياء)+مقدمه في االحصاء واالحتماالت+(2)ديناميكا+متردد

((الفرقه االولى)وكهربيه ومغناطيسيه 

احمد خالد محمد الخلوانى7184
بصريات (4)فيزياء+جبر خطى+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

مقدمه فى االحصاء +(2)ديناميكا+معادالت تفاضليه +فيزيائيه وتيار متردد 

تحليل حقيقى+واالحتماالت

احمد سامح عبدالجليل حسن الحفناوى7185
بصريات (4)فيزياء+(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه-(3)تفاضل وتكامل+جبر خطى

تحليل حقيقى+معادالت تفاضليه+فيزيائيه وتيار متردد

احمد هشام محروس مرسى الحبيبى7186
-(3)تفاضل وتكامل +جبر خطى+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

مقدمه +(2)ديناميكا+هندسه تحليليه في الفراغ+(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه

تكنولوجيا التعليم+تحليل حقيقى+في االحصاء واالحتماالت

اسراء خميس شحاته محمد مطر7187
تطبيقات -(3)تفاضل وتكامل +ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

مقدمه في +بصريات فيزيائيه وتيار متردد(4)فيزياء+(2)استاتيكا+رياضيه

تحليل حقيقى+االحصاء واالحتماالت

اسالم اسامه الحسينى عبدالحق رزق7188
تطبيقات -(3)تفاضل وتكامل +ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

تحليل حقيقى+مقدمه في االحصاء واالحتماالت+(2)استاتيكا+رياضيه

ثريا محمد حمدى عماره7189
تدريس +(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه-(3)تفاضل وتكامل+جبر خطى

تحليل حقيقى+معادالت تفاضليه+بصريات فيزيائيه وتيار متردد(4)فيزياء+(1)مصغر

حسام عبدالرازق بدير عبدالرازق البرى7190
-(3)تفاضل وتكامل +جبر خطى+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

بصريات فيزيائيه وتيار متردد (4)فيزياء+(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه

تحليل حقيقى+مقدمه في االحصاء واالحتماالت+

زينب جابر فرج صالح7191
تحليل +بصريات فيزيائيه وتيار متردد(4)فيزياء+جبر خطى 

حقيقى

شهاب احمد شوقى خيره7192
بصريات (4)فيزياء+(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه-(3)تفاضل وتكامل+جبر خطى

مقدمه فى االحصاء +هندسه تحليليه فى الفراغ +فيزيائيه وتيار متردد

تحليل حقيقى+واالحتماالت
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طلعت عبدهللا طلعت ابوشريف7193

بصريات (4)فيزياء+(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه-(3)تفاضل وتكامل +جبر خطى

مقدمه في االحصاء  +(2)ديناميكا+معادالت تفاضليه +فيزيائيه وتيار متردد 

الفرقه )خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+تحليل حقيقى +واالحتماالت

((االولى

عزيزه السباعى طلخان السباعى7194
معادالت تفاضليه  +(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه-(3)تفاضل وتكامل +جبر خطى

مدخل الى )+تحليل حقيقى +مقدمه في االحصاء واالحتماالت +(2)ديناميكا+

((الفرقه االولى)التربيه

عمر رمضان محمد عبدالحفيظ زعير7195
جبر +ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

معادالت +بصريات فيزيائيه وتيار متردد (4)فيزياء+(2)استاتيكا+خطى

((الفرقه االولى)اساسيات الرياضيات)+تحليل حقيقى+تفاضليه

كريم وليد عبدالجليل موسى البياعه7196
جبر +ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

مقدمه في +بصريات فيزيائيه وتيار متردد(4)فيزياء+(2)استاتيكا+خطى

(2)سيكولوجيه التعلم+تحليل حقيقى+االحصاء واالحتماالت

محمد السيد محمد ابوالسعود المصرى7197
مدخل الى +خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+جميع المواد

((الفرقه االولى)التربيه

محمد تيسير محمد على الجمل7198
معادالت +بصريات فيزيائيه وتيار متردد (4)فيزياء+(2)استاتيكا+جبر خطى 

سيكولوجيه +تحليل حقيقى +مقدمه فى االحصاء واالحتماالت +تفاضليه 

(2)التعلم

حولحول7199

محمد طارق محمد السيد ابوالسعد7200
مقرر اختيارى المدرسه +االداره المدرسيه والصفيه )جميع المواد ماعدا

((الفرقه االولى)خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه( 1)فيزياء+)(والمجتمع

محمد عادل احمد الششتاوى عبدالواحد7201

تطبيقات -(3)تفاضل وتكامل +جبر خطى+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

معادالت +بصريات فيزيائيه وتيار متردد(4)فيزياء+(2)استاتيكا+رياضيه

 (1)فيزياء)+تحليل حقيقى+مقدمه في االحصاء واالحتماالت+(2)ديناميكا+تفاضليه

((الفرقه االولى)خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه 

محمود محمد محمد اماره7202
هندسه تحليليه فى +(2)استاتيكا+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

خواص (1)فيزياء)+مقدمه فى االحصاء واالحتماالت +(2)ديناميكا+الفراغ

((الفرقه االولى)الماده و كهربيه ومغناطيسيه

محمود محمد محمود ابراهيم البربرى7203
مقدمه فى االحصاء واالحتماالت +(2)ديناميكا+معادالت تفاضليه +(2)استاتيكا

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

((الفرقه االولى)ومغناطيسيه
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منه هللا عبدالسالم رجب النادى7204
علم النفس )مقرر اختيارى+(1)تدريس مصغر )جميع المواد ماعدا

((الفرقه االولى()1)استاتيكا(+)تكنولوجيا التعليم+(المعرفى

يحيى ابراهيم يحيى حجازى7205

تطبيقات -(3)تفاضل وتكامل+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

بصريات فيزيائيه وتيار (4)فيزياء+(1)علم نفس تربوى+(2)استاتيكا+رياضيه

تكنولوجيا التعليم +تحليل حقيقى+مقدمه فى االحصاء واالحتماالت +متردد

(2)سيكولوجيه التعلم+
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(1)استاتيكا

(التربيه البيئيه)مقرر اختيارى

الفرقه )جبر عالى+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)يفرض 

((الفرقه االولى)مقرر ثقافى+مدخل الى التربيه )وسبق الرسوب فى((االولى

هندسه تحليليه فى المستوى

حراره وبصريت هندسيه(2)فيزياء+(1)استاتيكا

 (1)استاتيكا +خواص المادةوكهربية ومغناطيسية (1)فيزياء 

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

(1)استاتيكا+(1)تفاضل وتكامل

(1)استاتيكا

(الثقافة العلمية)مقرر اختيارى
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(1)استاتيكا+اساسيات الرياضيات

خواص المادة وكهربية ومغناطيسية(1)فيزياء 

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

حقوق انسان+

المعلم ومهنه التعليم

جبر عالى +خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

(1)ديناميكا+(1)استاتيكا

بصريات فيزيائيه (4)فيزياء+(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه-(3)تفاضل وتكامل

تحليل +مقدمه فى االحصاء واالحتماالت+(2)ديناميكا+وتيار متردد 

((الفرقه االولى)خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+حقيقى

تطبيقات -(3)تفاضل وتكامل +جبر خطى+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

هندسه تحليليه في +بصريات فيزيائيه وتيار متردد(4)فيزياء+(2)استاتيكا+رياضيه

تكنولوجيا +تحليل حقيقى+مقدمه في االحصاء واالحتماالت+(2)ديناميكا+الفراغ

((الفرقه االولى) (1)استاتيكا)+التعليم
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-(3)تفاضل وتكامل +جبر خطى+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

تحليل حقيقى+معادالت تفاضليه+(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه

-(3)تفاضل وتكامل +جبر خطى+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

بصريات فيزيائيه وتيار (4)فيزياء+(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه

خواص الماده (1)فيزياء)+مقدمه في االحصاء واالحتماالت+(2)ديناميكا+متردد

((الفرقه االولى)وكهربيه ومغناطيسيه 

بصريات (4)فيزياء+جبر خطى+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

مقدمه فى االحصاء +(2)ديناميكا+معادالت تفاضليه +فيزيائيه وتيار متردد 

تحليل حقيقى+واالحتماالت

بصريات (4)فيزياء+(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه-(3)تفاضل وتكامل+جبر خطى

تحليل حقيقى+معادالت تفاضليه+فيزيائيه وتيار متردد

-(3)تفاضل وتكامل +جبر خطى+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

مقدمه +(2)ديناميكا+هندسه تحليليه في الفراغ+(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه

تكنولوجيا التعليم+تحليل حقيقى+في االحصاء واالحتماالت

تطبيقات -(3)تفاضل وتكامل +ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

مقدمه في +بصريات فيزيائيه وتيار متردد(4)فيزياء+(2)استاتيكا+رياضيه

تحليل حقيقى+االحصاء واالحتماالت

تطبيقات -(3)تفاضل وتكامل +ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

تحليل حقيقى+مقدمه في االحصاء واالحتماالت+(2)استاتيكا+رياضيه

تدريس +(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه-(3)تفاضل وتكامل+جبر خطى

تحليل حقيقى+معادالت تفاضليه+بصريات فيزيائيه وتيار متردد(4)فيزياء+(1)مصغر

-(3)تفاضل وتكامل +جبر خطى+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

بصريات فيزيائيه وتيار متردد (4)فيزياء+(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه

تحليل حقيقى+مقدمه في االحصاء واالحتماالت+

تحليل +بصريات فيزيائيه وتيار متردد(4)فيزياء+جبر خطى 

حقيقى

بصريات (4)فيزياء+(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه-(3)تفاضل وتكامل+جبر خطى

مقدمه فى االحصاء +هندسه تحليليه فى الفراغ +فيزيائيه وتيار متردد

تحليل حقيقى+واالحتماالت
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بصريات (4)فيزياء+(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه-(3)تفاضل وتكامل +جبر خطى

مقدمه في االحصاء  +(2)ديناميكا+معادالت تفاضليه +فيزيائيه وتيار متردد 

الفرقه )خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+تحليل حقيقى +واالحتماالت

((االولى

معادالت تفاضليه  +(2)استاتيكا+تطبيقات رياضيه-(3)تفاضل وتكامل +جبر خطى

مدخل الى )+تحليل حقيقى +مقدمه في االحصاء واالحتماالت +(2)ديناميكا+

((الفرقه االولى)التربيه

جبر +ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

معادالت +بصريات فيزيائيه وتيار متردد (4)فيزياء+(2)استاتيكا+خطى

((الفرقه االولى)اساسيات الرياضيات)+تحليل حقيقى+تفاضليه

جبر +ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

مقدمه في +بصريات فيزيائيه وتيار متردد(4)فيزياء+(2)استاتيكا+خطى

(2)سيكولوجيه التعلم+تحليل حقيقى+االحصاء واالحتماالت

مدخل الى +خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+جميع المواد

((الفرقه االولى)التربيه

معادالت +بصريات فيزيائيه وتيار متردد (4)فيزياء+(2)استاتيكا+جبر خطى 

سيكولوجيه +تحليل حقيقى +مقدمه فى االحصاء واالحتماالت +تفاضليه 

(2)التعلم

حول

مقرر اختيارى المدرسه +االداره المدرسيه والصفيه )جميع المواد ماعدا

((الفرقه االولى)خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه( 1)فيزياء+)(والمجتمع

تطبيقات -(3)تفاضل وتكامل +جبر خطى+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

معادالت +بصريات فيزيائيه وتيار متردد(4)فيزياء+(2)استاتيكا+رياضيه

 (1)فيزياء)+تحليل حقيقى+مقدمه في االحصاء واالحتماالت+(2)ديناميكا+تفاضليه

((الفرقه االولى)خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه 

هندسه تحليليه فى +(2)استاتيكا+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

خواص (1)فيزياء)+مقدمه فى االحصاء واالحتماالت +(2)ديناميكا+الفراغ

((الفرقه االولى)الماده و كهربيه ومغناطيسيه

مقدمه فى االحصاء واالحتماالت +(2)ديناميكا+معادالت تفاضليه +(2)استاتيكا

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

((الفرقه االولى)ومغناطيسيه
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علم النفس )مقرر اختيارى+(1)تدريس مصغر )جميع المواد ماعدا

((الفرقه االولى()1)استاتيكا(+)تكنولوجيا التعليم+(المعرفى

تطبيقات -(3)تفاضل وتكامل+ديناميكا حراريه وفيزياء حديثه(3)فيزياء

بصريات فيزيائيه وتيار (4)فيزياء+(1)علم نفس تربوى+(2)استاتيكا+رياضيه

تكنولوجيا التعليم +تحليل حقيقى+مقدمه فى االحصاء واالحتماالت +متردد

(2)سيكولوجيه التعلم+
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