
1 باقمستجدبيانجامعة طنطا

148طالبكلية الرتبية

17314طاليهإدارة شئون الطالب

210اجمالى2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية  شعبة التعليم األساسى ختصص العلوم 

مالحظاتاالسمم
طالب مستجدون : اوال 

جبر وهندسة تحليلية(1)رياضييات احالم محسن سعد نحلة9081

المعلم ومهنة التعليم+ جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضياتاحمد سعيد عبدالوهاب عبدالعزيز عبد9082

اروي رضا صالح السيد الرشيدي9083

اسراء ابراهيم ابوالفتوح محمد عطيه9084

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضياتاسراء سعد محمد قنديل9085

اسراء محمد السيد حسن شكر9086

اسراء محمد ذكي حلمي داود9087

اسراء ياسر ابو العزم ابو العزم بسيوني9088

اسماء رضا السعيد حافظ النجار9089

اسماء عبدالرازق على الدين على قناوي9090

اسماء قدري على ندا9091

اسماء محمد ابوزيد البسطويسي يونس9092

اسماء محمد عبدالحميد عطا هللا9093

اسماء مروان السيد الجنك9094

االء ايمن ابراهيم فرغلي9095

االء حامد السيد خفاجي9096

االء شعبان فتحى زايد9097

االء محمد مصطفى مصطفى شادي9098

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضياتاالمير محسن عبدالجواد محمد تركي9099

الهام ابراهيم حامد ابو خضره9100

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضياتامال الحاج عبدالجليل ابراهيم عاشور9101

(بصريات هندسية)فيزياء عامه  - (حرارة)فيزياء عامة+ لغة انجليزية امانى خالد محمد محمود الحدق9102

امل جوده خليل عبدالسالم9103

حقوق انسان+ بيولوجيا عامه نبات +(بصريات هندسية)فيزياء عامه  - (حرارة)فيزياء عامةامل سامح عبدالرحيم حاتم9104

امل يحي حامد احمد البيومي9105
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مالحظاتاالسمم
امنيه جمال محمد منصور9106

امنيه ماهر خميس سالم9107

اميره حسن السيد ابو حطب9108

اميره محمد احمد نجم9109

اميره محمد اسماعيل ابراهيم العجمي9110

ايمان انور ابراهيم ابو رمضان9111

ايمان عابد اسماعيل الخولي9112

ايمان عبدالعظيم عبدالهادي شرباش9113

حقوق انسان+ جبر وهندسة تحليلية (1)رياضياتايمان محمد ابو زيد مصطفى غانم9114

ايمان مدحت حسن حسن سالمه9115

ايمان نبيل سويلم المحسناوي9116

ايه احمد ابراهيم عبداللطيف9117

ايه احمد مسعد بريم9118

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضياتايه السعيد سالم ابو هيف9119

ايه السيد ناصف الدسوقي ابو الخير9120

تفاضل و تكامل (2)رياضياتايه المتولي اسماعيل ابو الروس9121

ايه عادل على عزام9122

ايه على عبدالمعطي محمد الفقي9123

تفاضل و تكامل (2)رياضياتايه على على الفار9124

بيولوجيا عامه نبات+ تفاضل و تكامل  (2)رياضياتايه عمر محمد محمد طيبه9125

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضياتايه محمد مصطفى ابراهيم شلبي9126

ايه مصطفى السيد المزين9127

تسنيم السيد شوقي الشين9128

حقوق انسان+ جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضياتثريا سامى ناجي عطيه جعفر9129

المعلم ومهنة التعليمجهاد رضا حسن مصطفى السبروت9130
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مالحظاتاالسمم
حبيبه احمد السيد حامد يونس9131

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضيات حبيبه تامر رمضان الشرقاوي9132

حسام تامر السعيد ابراهيم قريش9133

المعلم ومهنة التعليمحمدى عماد حمدى عبدالهادى خليل9134

بيولوجيا عامه نباتحنان السيد عطيه الغلياط9135

المعلم ومهنة التعليم+ جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضياتحنان محمد درويش احمد ابو عيش9136

خلود ابراهيم عبدالمنعم عبدالرحمن9137

المعلم ومهنة التعليم+ تاريخ مصر المعاصر داليا رمضان السيد مطاوع9138

دعاء المتولي احمد خميس9139

دعاء شوقي ابو المعاطي رضوان9140

دنيا حسب الدسوقي الشيخ على9141

دنيا عبدالحكيم محمد عبدهللا العماوي9142

دنيا محمد عبداللطيف عبدالسميع الرخاوي9143

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضياتدينا احمد اسماعيل هجرس9144

دينا دسوقي محمد التالوي9145

دينا محمد محسن حسن9146

المعلم ومهنة التعليمدينا محمود احمد محمد حسن 9147

رحمه محمد حسان محمد الفقي9148

رحمه وجيه محمود حسن بلضم9149

تفاضل وتكامل (2)رياضيات رزان مدحت بدر الدين السيد الفضالي9150

رقيه مبروك محمد عبدالعزيز عبدالمعطي9151

رنا الدسوقي نصر البختي9152

رنا محمود معوض عبدالعزيز مبروك9153

رنادا محمد احمد دسوقي9154

روان اشرف حامد حامد عامر9155
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مالحظاتاالسمم
تفاضل وتكامل (2)رياضيات + المعلم ومهنة التعليم روان سعد رشاد احمد محليس9156

ريناد رضا مصطفى فرج9157
حقوق انسان + (بصريات هندسية)فيزياء عامه  - (حرارة)فيزياء عامه + جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضيات 

ريهام لطفي عبدالحي رزيق9158

زوزو محمد محمد شوقي العطار9159

زينب وائل داود عبدالحليم داود9160

حقوق انسانساره ابراهيم السيد شمس الدين9161

ساره عادل ابراهيم محمد حسن9162

ساره عيد احمد عبدالواحد الفقي9163

تفاضل وتكامل (2)رياضياتساره محمد السيد الشاذلي9164

تفاضل وتكامل (2)رياضياتساره محمد العرابي نصر الصواني9165

(بصريات هندسية)فيزياء عامه  - (حرارة)فيزياء عامه سالي اشرف حامد اسماعيل9166

سلمى طارئ عبدالمنعم التهامي9167

سلوى سالمه محمد محمد الفقي9168

سماء سمير المتولي المتولي مناع9169

سمر عبدالمولى محمد قنديل سالم9170

سمر مصطفى محمد على رضوان9171

سهيله احمد عبدالونيس عايد9172

شروق محمد شحاته السيد عشماوي9173

شروق نجاح ابو العزم زايد9174
مهارات حركيه +مبادىء علم النفس+جغرافيه مصر المعاصره+الدين والحياه)يفرض

((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه-(حيوان)علوم بيولوجيه+وموسيقيه

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضيات شريف سامي زكريا قطب حسب هللا9175

شيماء على مصطفى موسى رحاب9176

(بصريات هندسية)فيزياء عامه  - (حرارة)فيزياء عامه + تفاضل وتكامل  (2)رياضياتصابرين حمزه عباس مطاوع9177

ضحى محمد عبدالجليل البراوي9178

تفاضل وتكامل (2)رياضيات طيف وجيه ابراهيم سيداحمد سمير9179

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضيات عبدالرحمن احمد محمد السعيد الششتاوي9180
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مالحظاتاالسمم
عبير رمضان عبدالفتاح عبدالرازق9181

عزه محمد ابو المعارف القناوي9182

حقوق انسان+ تفاضل وتكامل  (2)رياضيات + جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضياتعال محمد احمد احمد السكري9183

(بصريات هندسية)فيزياء عامه  - (حرارة)فيزياء عامه + تفاضل وتكامل  (2)رياضياتعمر حازم عبدالعظيم موسى اسماعيل9184

عمر نشات محمد سوسو9185

عنايات رضا محمد حسن محمد9186

حقوق انسانعهود ياسر محمد ديبان9187

غاده رضا عبدالصادق عبدالعزيز بوش9188

غاده محمد عبدالحفيظ عيد9189

فاطمه احمد ناجي على سالم9190

فاطمه حافظ عباس عبدالصادق9191

حقوق انسان+ تفاضل وتكامل  (2)رياضيات + جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضياتفاطمه عبداللطيف محمد السيد منصور9192

فرح السعيد عبدهللا ماذن9193

فرح حسن عبدالعظيم محمد زيدان9194

فيبي فكتور وليم كمال رزق9195

المعلم ومهنة التعليم+ تاريخ مصر المعاصر فيروز نزيه محمد احمد حكيم9196

تاريخ مصر المعاصر ليلى احمد فتحى خليفه الخيوطي9197

مارينا نادر عزت فكري كامل عبد المسيح9198

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضيات + الدين والحياة محمد رضا حسن ابراهيم ندا9199

محمد صبحي محمود ابراهيم البريري9200

محمود ايهاب محمد على بدوي9201

تفاضل وتكامل (2)رياضياتمحمود حافظ السيد الفقي9202

جيولوجيا عامة0حيوان- علوم بيولوجية + جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضياتمحمود محمد السعيد الخولى 9203

مريم ابراهيم السيد ابراهيم9204

مريم سامح فاروق راغب مرقص9205
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مالحظاتاالسمم
مريم عصام محمود عبدالرحمن الخضري9206

تفاضل وتكامل (2)رياضياتمريم عالء عبدالبر مامون محمد سالم9207

مريم محمد ابراهيم عرفيه9208

تاريخ مصر المعاصرمريم نجاح ابراهيم احمد الشهاوي9209

مصطفى مرعي ممدوح السيد9210

منار احمد السيد مصطفى زيدان9211

منار ذكي كمال عبدالمهيمن9212

منار محمد محمد محمد زربيع9213
مهارات حركيه +مبادىء علم النفس+جغرافيه مصر المعاصره+الدين والحياه)يفرض

((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه-(حيوان)علوم بيولوجيه+وموسيقيه

حقوق انسان+ بيولوجيا عامة نبات منار موسى عبدالجليل غنيم9214

(بصريات هندسية)فيزياء عامة - (حرارة)فيزياء عامة+ جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضياتمنه هللا رياض فتحي رياض بسيوني9215

منه هللا فكرى محمد العناني9216

منه هللا محمد توفيق عبدالمنعم9217

منى خالد البسطويسى المقص9218

منى صبري عطيه عطوان الطوخي9219

مي ابو اليزيد عبدالمحسن شتا9220

مياده مجدي رفعت عطيه دراز9221

نادر نبيل نادر توفيق لقوشه9222

نادين صالح احمد محمد مسلم9223

ناريمان عبدالحميد عطيه سالمه9224

نانسي محمد عبدالمنصف المرسي9225

نانسي محي ابو المجد محمد ابو المجد9226

ندا خالد راضي عطيه ابراهيم9227

ندا عبدالسميع حسن الهباب9228

ندى احمد عبدالعطي سليم احمد9229

ندى ايمن ابراهيم محمد البنا9230
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مالحظاتاالسمم
ندى رجب موسى شعيب9231

حقوق انسان+ تفاضل وتكامل  (2)رياضياتندى رزق الشرنوبي النجار9232

تفاضل وتكامل (2)رياضيات+ جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضياتندى على رجب الحداد9233

ندى محمد توفيق السيد عبد الرازق9234

ندى محمود المحمدي محمود غنايم9235

ندى مسعد سليمان جمعه9236

نرمين عماد زيدان رضوان9237

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضيات+ تاريخ مصر المعاصر نشوى اشرف ابوالحمد فرج9238

نعمات السيد عبدهللا عزيز9239

نهاد احمد ابراهيم فرج البسطويسي9240

نوال عبدالعزيز يوسف عباس9241

نوال على فتحي على المكاوي9242

نورا اشرف كمال حسين9243

نورهان ابراهيم محمود نصر9244

نورهان محمد عبدالفتاح الحنفي9245

تفاضل وتكامل (2)رياضيات+ جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضياتنيره عبدالناصر محمود محمد المهدي9246

تفاضل وتكامل (2) رياضياتهاجر ابراهيم عبدالفتاح المزين9247

هاجر خالد محمد سند المسدى9248

هاجر سالمه عبدالسالم القشالن9249

المعلم ومهنة التعليم+ جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضياتهاجر سيد توفيق محمد عطيه9250

هاجر صالح الدين رفعت نصار9251

هاجر عادل رمضان محمد زهران9252

حقوق انسانهاجر عبدالعزيز عبدالفتاح حافظ9253

هاجر محمد محمد عيد9254

هاجر وليد سعيد عبدالخالق9255
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هبه سيد احمد كامل عبدالحميد بدر9256

حولت9257

هبه محمد جميل السيد عبدالرحمن9258

هدى اشرف فؤاد عبدالمنعم البدري9259

هدى صالح ابراهيم مهران 9260

جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضياتهنا محمد صالح عبدالحميد عبدالفتاح9261

تفاضل وتكامل (2)رياضيات+ جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضياتهنا محمد محمود عبدالعزيز القطري9262

هناء محمد ماهر رسالن العربي9263
جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضيات

تفاضل وتكامل (2) رياضياتهويدا محمد محمد عوف9264

ياسمين عادل حامد احمد الحلو9265

يمنى احمد زكي عبدهللا بدر الدين9266

طالب باقون لالعادة: ثانيا

احسان عبدالحكيم عبدالحكيم ابراهيم9271

هندسه تحليله فى +نبات تقسيمى-مورفولوجياوتشريح نبات+(2)كيمياء عامه

((الفرقه االولى)جبر وهندسه تحليليه(1)رياضيات)+الفراغ

احمد رافت السيد العزب9272

االداره +(1)تدريس مصغر+علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+ادب اطفال

فيزياء ديناميكا حراريه +هندسه تحليله فى الفراغ+حبليات-الفقاريات+المدرسيه والصفيه

جبر وهندسه (1)رياضيات)+(2)سيكولوجيه التعلم+تكنولوجيا التعليم+وبصريات طبيعيه

((الفرقه االولى)تحليليه

احمد رجب سعد رضوان العريان9273

مهارات +علم النفس المعرفى(2)مقرر+المدرسه والمجتمع(1)مقرر)جميع المواد ماعدا

(دراما ومسرح الطفل+يدويه وفنيه

اسامه محمد رشدى عبدالغنى9274

االداره المدرسيه +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياءعامه

فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات +هندسه تحليله فى الفراغ+حبليات-الفقاريات+والصفيه

-علوم بيولوجيه+جبر وهندسه تحليليه(1)رياضيات)+(2)سيكولوجيه التعلم+طبيعيه

((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه.حيوان

اسراء وليد ابراهيم حسن عماره9275

-الفقاريات+علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه

سيكولوجيه +فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+هندسه تحليليه فى الفراغ+حبليات

(2)التعلم

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص
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مالحظاتاالسمم

االء جمال االمام عبدالناصر المغى9276

فيزياء ديناميكا + هندسه تحليله فى الفراغ+علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه

((الفرقه االولى)جبر وهندسه تحليليه(1)رياضيات)+حراريه وبصريات طبيعيه

اميره على السيد عالم9277

هندسه تحليليه فى +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه

بيولوجيا عامه +جغرافية مصر المعاصره)+فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+الفراغ

((الفرقه االولى)نبات

ايمان عبدالسالم احمد رضوان بدر9278

هندسه +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه+ادب اطفال

المعلم +تاريخ مصر المعاصر)+فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+تحليله فى الفراغ

((الفرقه االولى)ومهنه التعليم

بدريه سمير محمد النويهى9279

-الفقاريات+علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه

تكنولوجيا +فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+هندسه تحليليه فى الفراغ+حبليات

التعليم

حسين طراف خليفه ابوالقاسم9280

تدريس +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه+ادب اطفال

هندسه +حبليات-الفقاريات+مهارات يدويه وفنيه+االداره المدرسيه والصفيه+(1)مصغر

-علوم بيولوجيه)+فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+تحليله فى الفراغ

((الفرقه االولى)المعلم ومهنه التعليم+جيولوجيا عامه.حيوان

عال عاطف عبدالقادر نوفل9281

تدريس +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه

-علوم بيولوجيه+جبر وهنديه تحليليه(1)رياضيات)+هندسه تحليليه فى الفراغ+(1)مصغر

((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه.حيوان

عوض محمد شحاته عيد9282

االداره المدرسيه +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+ادب اطفال 

فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات +هندسه تحليليه فى الفراغ+حبليات-الفقاريات+والصفيه

((الفرقه االولى)جبر وهندسه تحليليه (1)رياضيات)+(2)تدريس مصغر+طبيعيه

محمد السيد احمد مرزوق9283

االداره المدرسيه +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه

جبر وهندسه (1)رياضيات)+هندسه تحليليه فى الفراغ+حبليات-الفقاريات+والصفيه

((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه.جيوان-علوم بيولوجيه+تحليليه

محمد سعيد احمد سعيد ابويوسف9284

االداره +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه+ادب اطفال

هندسه +حبليات-الفقاريات+دراما ومسرح طفل+مهارات يدويه وفنيه+المدرسيه والصفيه

جغرافية )+تكنولوجيا التعليم+فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+تحليليه فى الفراغ

((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه.جيوان-علو بيولوجيه+مصر المعاصره

مريم ابراهيم حسن سوسو9285

فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات +هندسه تحليليه فى الفراغ+حبليات-الفقاريات

((الفرقه االولى)جبر وهنسه تحليليه (1)رياضيات )+طبيعيه

  مدير ادارة شئون الطالب    
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مالحظاتاالسمم

مصطفى خالد رمضان الشيخ9286

-الفقاريات+علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه

-علوم بيولوجيه+جبر وهندسه تحليليه (1)رياضيات)+هندسه تحليليه فى الفراغ+حبليات

((الفرقه االولى)بيولوجيا عامه.حيوان

منه هللا اشرف الطوخى محمد ابو غنيم9287

جبر (1)رياضيات)+فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+هندسه تحليليه فى الفراغ

((الفرقه االولى)وهندسه تحليليه

مها محمود غريب عزب9288

هندسه +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه+ادب اطفال 

الفرقه )المعلم ومهنه التعليم)+فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+تحليليه فى الفراغ 

((االولى

مى عبدالمنعم احمد محمد الشامى9289

-الفقاريات+علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه

فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+هندسه تحليليه فى الفراغ+حبليات

نيره سامى محمد حسنين على9290

تدريس +فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+هندسه تحليليه فى الفراغ

(2)سيكولوجيه التعلم+(2)مصغر

ياسمين عيد عبدالرحمن سليمان9291

هندسه تحليليه فى +حبليات-الفقاريات+علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه

جبر (1)رياضيات)+تكنولوجيا التعليم+فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+ الفراغ

((الفرقه االولى)مبادىء علم النفس+ وهندسه تحليليه

طالب هلم حق دخول االمتحان فرصه اخرية: ثالثا

على محمد ابراهيم على العشرى9292

بصريات )فيزياء عامه-(حراره)فيزياء عامه +تفاضل وتكامل(2)رياضيات)+جميع المواد

((الفرقه االولى)(هندسيه

كوثر عبدالحى صادق عبده ابوجمره9293

بصريات )فيزياء عامه-(حراره)فيزياء عامه +تفاضل وتكامل(2)رياضيات)+جميع المواد

((الفرقه االولى)(هندسيه

محمد يوسف البسطويسى يوسف الجمال9294
((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه.حيوان-علوم بيولوجيه)+جميع المواد

  مدير ادارة شئون الطالب    
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من 

الخارج

2

1

210

مالحظات
طالب مستجدون : اوال 

جبر وهندسة تحليلية(1)رياضييات 

المعلم ومهنة التعليم+ جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضيات

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضيات

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضيات

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضيات

(بصريات هندسية)فيزياء عامه  - (حرارة)فيزياء عامة+ لغة انجليزية 

حقوق انسان+ بيولوجيا عامه نبات +(بصريات هندسية)فيزياء عامه  - (حرارة)فيزياء عامة

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



12
من 

الخارج

2

1

210

مالحظات

حقوق انسان+ جبر وهندسة تحليلية (1)رياضيات

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضيات

تفاضل و تكامل (2)رياضيات

تفاضل و تكامل (2)رياضيات

بيولوجيا عامه نبات+ تفاضل و تكامل  (2)رياضيات

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضيات

حقوق انسان+ جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضيات

المعلم ومهنة التعليم

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



13
من 

الخارج

2

1

210

مالحظات

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضيات 

المعلم ومهنة التعليم

بيولوجيا عامه نبات

المعلم ومهنة التعليم+ جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضيات

المعلم ومهنة التعليم+ تاريخ مصر المعاصر 

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضيات

المعلم ومهنة التعليم

تفاضل وتكامل (2)رياضيات 

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



14
من 

الخارج

2

1

210

مالحظات
تفاضل وتكامل (2)رياضيات + المعلم ومهنة التعليم 

حقوق انسان + (بصريات هندسية)فيزياء عامه  - (حرارة)فيزياء عامه + جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضيات 

حقوق انسان

تفاضل وتكامل (2)رياضيات

تفاضل وتكامل (2)رياضيات

(بصريات هندسية)فيزياء عامه  - (حرارة)فيزياء عامه 

مهارات حركيه +مبادىء علم النفس+جغرافيه مصر المعاصره+الدين والحياه)يفرض

((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه-(حيوان)علوم بيولوجيه+وموسيقيه

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضيات 

(بصريات هندسية)فيزياء عامه  - (حرارة)فيزياء عامه + تفاضل وتكامل  (2)رياضيات

تفاضل وتكامل (2)رياضيات 

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضيات 

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



15
من 

الخارج

2

1

210

مالحظات

حقوق انسان+ تفاضل وتكامل  (2)رياضيات + جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضيات

(بصريات هندسية)فيزياء عامه  - (حرارة)فيزياء عامه + تفاضل وتكامل  (2)رياضيات

حقوق انسان

حقوق انسان+ تفاضل وتكامل  (2)رياضيات + جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضيات

المعلم ومهنة التعليم+ تاريخ مصر المعاصر 

تاريخ مصر المعاصر 

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضيات + الدين والحياة 

تفاضل وتكامل (2)رياضيات

جيولوجيا عامة0حيوان- علوم بيولوجية + جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضيات

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



16
من 

الخارج

2

1

210

مالحظات

تفاضل وتكامل (2)رياضيات

تاريخ مصر المعاصر

مهارات حركيه +مبادىء علم النفس+جغرافيه مصر المعاصره+الدين والحياه)يفرض

((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه-(حيوان)علوم بيولوجيه+وموسيقيه

حقوق انسان+ بيولوجيا عامة نبات 

(بصريات هندسية)فيزياء عامة - (حرارة)فيزياء عامة+ جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضيات

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



17
من 

الخارج

2

1

210

مالحظات

حقوق انسان+ تفاضل وتكامل  (2)رياضيات

تفاضل وتكامل (2)رياضيات+ جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضيات

جبر وهندسة تحليلية (1)رياضيات+ تاريخ مصر المعاصر 

تفاضل وتكامل (2)رياضيات+ جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضيات

تفاضل وتكامل (2) رياضيات

المعلم ومهنة التعليم+ جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضيات

حقوق انسان

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



18
من 

الخارج

2

1

210

مالحظات

جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضيات

تفاضل وتكامل (2)رياضيات+ جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضيات

جبر وهندسة تحليلية  (1)رياضيات

تفاضل وتكامل (2) رياضيات

طالب باقون لالعادة: ثانيا

هندسه تحليله فى +نبات تقسيمى-مورفولوجياوتشريح نبات+(2)كيمياء عامه

((الفرقه االولى)جبر وهندسه تحليليه(1)رياضيات)+الفراغ

االداره +(1)تدريس مصغر+علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+ادب اطفال

فيزياء ديناميكا حراريه +هندسه تحليله فى الفراغ+حبليات-الفقاريات+المدرسيه والصفيه

جبر وهندسه (1)رياضيات)+(2)سيكولوجيه التعلم+تكنولوجيا التعليم+وبصريات طبيعيه

((الفرقه االولى)تحليليه

مهارات +علم النفس المعرفى(2)مقرر+المدرسه والمجتمع(1)مقرر)جميع المواد ماعدا

(دراما ومسرح الطفل+يدويه وفنيه

االداره المدرسيه +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياءعامه

فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات +هندسه تحليله فى الفراغ+حبليات-الفقاريات+والصفيه

-علوم بيولوجيه+جبر وهندسه تحليليه(1)رياضيات)+(2)سيكولوجيه التعلم+طبيعيه

((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه.حيوان

-الفقاريات+علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه

سيكولوجيه +فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+هندسه تحليليه فى الفراغ+حبليات

(2)التعلم

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



19
من 

الخارج

2

1

210

مالحظات

فيزياء ديناميكا + هندسه تحليله فى الفراغ+علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه

((الفرقه االولى)جبر وهندسه تحليليه(1)رياضيات)+حراريه وبصريات طبيعيه

هندسه تحليليه فى +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه

بيولوجيا عامه +جغرافية مصر المعاصره)+فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+الفراغ

((الفرقه االولى)نبات

هندسه +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه+ادب اطفال

المعلم +تاريخ مصر المعاصر)+فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+تحليله فى الفراغ

((الفرقه االولى)ومهنه التعليم

-الفقاريات+علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه

تكنولوجيا +فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+هندسه تحليليه فى الفراغ+حبليات

التعليم

تدريس +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه+ادب اطفال

هندسه +حبليات-الفقاريات+مهارات يدويه وفنيه+االداره المدرسيه والصفيه+(1)مصغر

-علوم بيولوجيه)+فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+تحليله فى الفراغ

((الفرقه االولى)المعلم ومهنه التعليم+جيولوجيا عامه.حيوان

تدريس +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه

-علوم بيولوجيه+جبر وهنديه تحليليه(1)رياضيات)+هندسه تحليليه فى الفراغ+(1)مصغر

((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه.حيوان

االداره المدرسيه +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+ادب اطفال 

فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات +هندسه تحليليه فى الفراغ+حبليات-الفقاريات+والصفيه

((الفرقه االولى)جبر وهندسه تحليليه (1)رياضيات)+(2)تدريس مصغر+طبيعيه

االداره المدرسيه +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه

جبر وهندسه (1)رياضيات)+هندسه تحليليه فى الفراغ+حبليات-الفقاريات+والصفيه

((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه.جيوان-علوم بيولوجيه+تحليليه

االداره +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه+ادب اطفال

هندسه +حبليات-الفقاريات+دراما ومسرح طفل+مهارات يدويه وفنيه+المدرسيه والصفيه

جغرافية )+تكنولوجيا التعليم+فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+تحليليه فى الفراغ

((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه.جيوان-علو بيولوجيه+مصر المعاصره

فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات +هندسه تحليليه فى الفراغ+حبليات-الفقاريات

((الفرقه االولى)جبر وهنسه تحليليه (1)رياضيات )+طبيعيه
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مالحظات
-الفقاريات+علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه

-علوم بيولوجيه+جبر وهندسه تحليليه (1)رياضيات)+هندسه تحليليه فى الفراغ+حبليات

((الفرقه االولى)بيولوجيا عامه.حيوان

جبر (1)رياضيات)+فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+هندسه تحليليه فى الفراغ

((الفرقه االولى)وهندسه تحليليه

هندسه +علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه+ادب اطفال 

الفرقه )المعلم ومهنه التعليم)+فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+تحليليه فى الفراغ 

((االولى

-الفقاريات+علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه+(2)كيمياء عامه

فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+هندسه تحليليه فى الفراغ+حبليات

تدريس +فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+هندسه تحليليه فى الفراغ

(2)سيكولوجيه التعلم+(2)مصغر

هندسه تحليليه فى +حبليات-الفقاريات+علم البلورات وعلم المعادن وجيولوجيا اقتصاديه

جبر (1)رياضيات)+تكنولوجيا التعليم+فيزياء ديناميكا حراريه وبصريات طبيعيه+ الفراغ

((الفرقه االولى)مبادىء علم النفس+ وهندسه تحليليه

طالب هلم حق دخول االمتحان فرصه اخرية: ثالثا
بصريات )فيزياء عامه-(حراره)فيزياء عامه +تفاضل وتكامل(2)رياضيات)+جميع المواد

((الفرقه االولى)(هندسيه

بصريات )فيزياء عامه-(حراره)فيزياء عامه +تفاضل وتكامل(2)رياضيات)+جميع المواد

((الفرقه االولى)(هندسيه

((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه.حيوان-علوم بيولوجيه)+جميع المواد
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