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طالب هستجدون : اوال 
معادالت تفاضلٌه(5)رٌاضٌاتاحمد شفٌق محمود ابو العطا16501

بصرٌات الكترونٌه-فٌزٌاء ذرٌه واطٌافاسراء ابراهٌم محمود طه16502

معادالت تفاضلٌه(5)رٌاضٌاتاسراء الشافعى عبدالقادر الشافعى حسن16503

اسراء جمال عبدالجلٌل محمد شرف 16504

اسراء حسن عبدهللا عماره16505

معادالت تفاضلٌه(5)رٌاضٌاتاسراء محمد سعٌد على عبد العال16506

تحلٌل عددى وبرمجه خطٌه(6)رٌاضٌات+(1)فٌزٌاء جوامد-(1)فٌزٌاء نووٌهاسماء حاتم على احمد الخبٌرى16507

اسماء عبد المنعم عبد العال على محمد16508

معادالت تفاضلٌه(5)رٌاضٌاتاسماء عبدالعاطى فؤاد ذكى16509

اسماء محمد عبد الحمٌد الصفتى16510

االء ابراهٌم محمد عبد هللا ابراهٌم16511

االء احمد احمد جادو16512

االء السعٌد عطٌه ابوالٌزٌد16513

االء طلبه محمد طلبه رخا16514

امانى اشرف احمد شاهٌن16515

امانى ماهر سعٌد جمال الدٌن16516

امل طارق مجاهد مجاهد عبد هللا16517

امنٌه اسامة عبد الخالق احمد خالف16518

امٌره ٌوسف اسماعٌل محمد ابو عبد هللا16519

امٌنه حسان عبدالجلٌل حسان16520

اٌمان حمدى ابراهٌم على العاٌق16521

اٌمان حمدى المصٌلحى على رجب16522

اٌمان خالد صدٌق الموافى16523

اٌمان فكرى كمال الحصرى16524

اٌمان محمد اسماعٌل محمد الشرقاوى16525

معادالت تفاضلٌه(5)رٌاضٌاتاٌمان محمد حسن على الرخ16526

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



5 من 2صفحة  21/12/2021

من الخارجباقمستجدبيان

1331طالب

8024طاليه

103اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الفيزياء   
هالحظاتاالســــــــــــنم

اٌمان محمود نظمى عامر عوض16527

بسنت احمد عبدالسمٌع معتوق16528

حبٌبه خالد عبد الجواد السٌد16529

النظرٌه النسبٌه-(1)مٌكانٌكا الكمحنان خالد محمد دنٌا16530

(1)فٌزٌاء جوامد-(1)فٌزٌاء نووٌهخلود خالد محمد حسن الجناٌنى16531

معادالت تفاضلٌه(5)رٌاضٌاتدالٌا مصطفى محمد الصعٌدى16532

دعاء محمد عبد القادر فوده16533

دعاء محى ابراهٌم عبده16534

معادالت تفاضلٌه(5)رٌاضٌاتدعاء مصطفى محمد شحاته رجب16535

دالل سعد حسن جمٌل 16536

تحلٌل عددى وبرمجه خطٌه(6)رٌاضٌات+معادالت تفاضلٌه(5)رٌاضٌاترانا عبد الفتاح الدسوقى عبد الفتاح شومان16537

تحلٌل عددى وبرمجه خطٌه(6)رٌاضٌاترحمه خالد عباس البرشلى16538

(ثانٌه)اهتزازت وموجات -دٌنامٌكا حرارٌه)+تحلٌل عددى وبرمجه خطٌه(6)رٌاضٌاتروان اٌمن محمد عبدالحمٌد الصفطى16539

معادالت تفاضلٌه(5)رٌاضٌاتروان عبدالرؤف السٌد السٌد عامر16540

روان محمد مصطفى المرسى عوض16541

روان ناصر محمد ابراهٌم البمبى16542

روٌنا مصطفى ابراهٌم االشقر16543

النظرٌه النسبٌه-(1)مٌكانٌكا الكمزٌنب عادل رمضان محمد زهران16544

زٌنب ماهر امام النشار16545

زٌنب محمد على ابو زٌد بدر16546

ساره عبدالفتاح عبد المنعم محمد نادى16547

سلمى اٌهاب محمد على زٌاده16548

سمر ابراهٌم عبدالعزٌز ابودٌاب16549

سمٌره احمد على احمد جوهر16550

شروق عصام عبد المنعم ابوزٌد على16551

شٌماء عبدالعزٌز حامد اسماعٌل 16552

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي
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عبدالرحمن احمد حسٌن حسانٌن احمد16553

عبدالرحمن شرٌف لملوم صالح محمد16554

عبدهللا رضا حسنى احمد اى الدٌن16555

عزه محمد على عبدالعال16556

فٌزٌاء حسابٌه-(2)مٌكانٌكا الكمعلٌاء عبد السالم صابر ابو الٌزٌد الحو16557

غاده رزق محمد مسلم16558

فاطمه رمضان عبدالستار حموده16559

حاسب الى فى التخصص+معادالت تفاضلٌه(5)رٌاضٌاتفاطمه محسن السٌد الجمل16560

فٌزٌاء حسابٌه-(2)مٌكانٌكا الكمكرٌم محمد فهٌم ابوالٌزٌد دروٌش النحراوى16561

لمٌاء انور محمد عبد الحمٌد الرفاعى16562

النظرٌه النسبٌه-(1)مٌكانٌكا الكم+معادالت تفاضلٌه(5)رٌاضٌاتلمٌاء مصطفى جمٌل السٌد السٌد16563

(1)فٌزٌاء جوامد-(1)فٌزٌاء نووٌه+معادالت تفاضلٌه(5)رٌاضٌاتمحمد على هللا محمد الطحان 16564

محمد محمد محمد مرغنى سلٌمان ابو غزه16565

محمد محمود عبد الحسٌب محمود عامر16566

محمود ٌوسف بدوى ٌوسف قندٌل16567

مروه مصطفى ابراهٌم مصطفى16568

مرٌم احمد ابراهٌم احمد سلٌمان16569

مصطفى اٌهاب الدسوقً راغب دبا16570

مصطفى محمود محمد سٌد احمد زمٌتر16571

منار حسن السعٌد ابراهٌم حسن16572

منار حسٌن ابراهٌم السٌد راضى16573

منار محمد ابراهٌم حسن مهران16574

معادالت تفاضلٌه(5)رٌاضٌاتمنه هللا عمرو سعٌد محمد متول16575ً

مها معتز عبد الجواد نصٌر16576

معادالت تفاضلٌه(5)رٌاضٌاتمى اسامه عبدالمنعم محمد نمر16577

معادالت تفاضلٌه(5)رٌاضٌاتمٌرٌهان على احمد السٌد الشناوى16578

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي
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ندى سٌد احمد محمد سٌد احمد16579

تحلٌل عددي وبرمجة (6)رٌاضٌات+ معادالت تفاضلٌه (5)رٌاضٌاتندى عبد العزٌز احمد العرف16580ً

معادالت تفاضلٌه(5)رٌاضٌاتندى مصطفى السٌد ابو هبل16581

نرمٌن نصر محمد الطنطاوى16582

نهال جمال حمد البهوتى16583

نورهان جالل عبد هللا عارف16584

نورهان راغب خضر العاٌق16585

هاجر رضا البٌومى الطنطاوى16586

هاٌدى احمد جاد احمد عماره16587

هاٌدى فراج الجوهرى العشماوى16588

هشام نبوى عبدالعلٌم عبدهللا علوفه16589

النظرٌه النسبٌه-(1)مٌكانٌكا الكمهند هشام عبدالسالم فوده16590

ٌمنى سعد صادق الشربٌنى16591

ٌوسف صالح صبحى محمد ابرهٌم عامر16592

بصرٌات الكترونٌه-فٌزٌاء ذرٌه واطٌافٌوسف مجدى ٌوسف الدسوقى16593

طالب باقون لالعادة: ثانيا 
(تدرٌب مٌدانى+علوم متكامله)جمٌع المواد ماعدااحمد جمال عبدالسالم ابوزٌنه16595

دوائر الكترونٌه-فٌزٌاء اللٌزراحمد محمد محمد على رمضان16596

(2)فٌزٌاء جوامد-(2)فٌزٌاء نووٌهاسراء محمود زاٌد الحصرى16597

(2)فٌزٌاء جوامد-(2)فٌزٌاء نووٌهمحمود مسعد سعد الحوب16598ً

(2)فٌزٌاء جوامد-(2)فٌزٌاء نووٌههاله طمان محمد البطل16599

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه اوىل:ثالثا 
الهام ناجى سعد احمد عوض16600

دوائر منطقٌه -فٌزٌاء المواد+دوائر الكترونٌه-فٌزٌاء اللٌزر+(2)فٌزٌاء جوامد-(2)فٌزٌاء نووٌه

ورقمٌه

دوائر الكترونٌه-فٌزٌاء اللٌزر+(2)فٌزٌاء جوامد-(2)فٌزٌاء نووٌهاحمد جمال حسن غازى بركه16601

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي
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دوائر الكترونٌه-فٌزٌاء اللٌزر+(2)فٌزٌاء جوامد-(2)فٌزٌاء نووٌهامٌره عبداللطٌف محمد احمد شقٌر16602

(2)فٌزٌاء جوامد-(2)فٌزٌاء نووٌهخلود خضر عٌد الجٌزاوى16603

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه ثالثه اخريه:رابعا 

مى عبدالغفور محمد الشهاوى16604
دٌنامٌكا -فٌزٌاء البالزما+دوائر الكترونٌه-فٌزٌاء اللٌزر+(2)فٌزٌاء جوامد-(2)فٌزٌاء نووٌه

(مٌكانٌكا الكم ثالثه)+طاقات جدٌده ومتجدده-فٌزٌاء اشعاعٌه+(2)طرق تدرٌس+كهربٌه

قائم باعمال مدير شئون الطالب
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