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طالب هستجدوى : اوال 
ابراهٌم فادى الدسوقى نجم16326

(6)رٌاضٌاتاحمد ابراهٌم حامد قرطام16327

(2)علوم بٌئٌهاحمد ابراهٌم محمد حسن عبدربه16328

احمد السعٌد عزت ابوحسٌن16329

(اولى)خواص الماده وكهربٌه ومغناطٌسٌه (1)فٌزٌاءاحمد رضا عبدالقوي حاتم16330

(ثانٌه(1)كٌمٌاء عضوٌه)+(6)رٌاضٌاتاحمد عبدالحمٌد احمد حلمً عبدالحمٌد16331

احمد عبداللطٌف السٌد المسٌري16332

(3)كٌمٌاء عضوٌه+(3)كٌمٌاء فٌزٌائٌهاحمد عبدهللا العشري السٌد المرس16333ً

(3)كٌمٌاء عضوٌهاسراء ابراهٌم ابراهٌم الشٌن16334

اسراء اسامه محمود على ابراهٌم ناجى16335

اسراء حمدى فضل ابراهٌم عالم16336

اسراء عبد الشهٌد عبد القادر محمد علٌوه16337

اسراء محمد الرفاعى البرماوى16338

اسراء محمد صبحى على النجار16339

اسراء مشرف عبدالبصٌر عباس الشٌخ16340

(3)كٌمٌاء عضوٌهاسراء ممدوح محمود الصعٌدى16341

(3)كٌمٌاء فٌزٌائٌهاسراء ناصف موسى عرفه سعد16342

اسماء احمد عبد هللا على الفار16343

(3)كٌمٌاء عضوٌهاسماء ربٌع فتح هللا قرقر16344

اسماء فرج محمد السٌد16345

اسماء محمد عبدالمطلب سالم عبد الغفار16346

اسماء مصطفى احمد التراس16347

(3)كٌمٌاءعضوٌه+(5)رٌاضٌاتاسماء ٌوسف محمد عبدالعظٌم16348

االء شعبان عبدالسالم شعبان حبٌشى16349

امانى امٌن مفٌد عٌد16350

قائم باعمال مدير شئون الطالب
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امانى محمد شبل عبدالرسول شلبى16351

امل محمد عبدالحمٌد ابو عكر16352

امل وجٌه عمر الحسنٌن16353

امنٌه عبد اللطٌف محمود عكر16354

(3)كٌمٌاء عضوٌهامنٌه مصطفى السٌد الدٌش16355

امٌره احمد محمود الشربٌنى16356

امٌره رضا عبد القادر حسن الشٌخ16357

امٌره محمد محمد ابراهٌم لبشتٌن16358

(3)كٌمٌاء عضوٌهامٌره مسعد عبد السمٌع محمود قاسم16359

اٌمان صالح احمد صالح16360

اٌمان عبد الحمٌد عبد الحمٌد ابو غدٌه16361

(3)كٌمٌاء عضوٌهاٌمان عزت محمد عبد العال16362

اٌه احمد بدوى السعٌد بدوى16363

(5)رٌاضٌاتاٌه اشرف عمر عمر العباس16364ً

اٌه حماده محمد محفوظ16365

(3)كٌمٌاء عضوٌهاٌه خالد زكرٌا المنسى16366

اٌه عبد الحمٌد عبد الحمٌد عزب خلٌفة16367

(3)كٌمٌاء عضوٌهاٌه عبد الناصر محمد اسماعٌل المنزالوى16368

(3)كٌمٌاء عضوٌهاٌه عالء عبد العزٌز السٌد سلٌمان16369

اٌه مسعد توفٌق ابراهٌم16370

الكٌمٌاء البٌئٌه+(3)كٌمٌاء عضوٌهاٌه نبٌل محمد الشاعر16371

(5)رٌاضٌاتبسمه اشرف عبد العزٌز احمد دراج16372

بسمه نبٌل كامل على النادى16373

بسنت محمد عبد المنعم عبد الواحد البنا16374

تغرٌد مجدى ابراهٌم مرسى 16375

قائم باعمال مدير شئون الطالب
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تغرٌد محمد عبدالغنى ابراهٌم القط16376

(5)رٌاضٌاتتفى محمد ابوزٌد قمرالدوله عثمان16377

حبٌبه محمد عبد الواحد احمد البسٌونى16378

حسام محمود ٌوسف غنٌم شلتوت16379

حسن السٌد على السعداوى16380

حسن عبدالسالم حسن اللبده 16381

(3)كٌمٌاء عضوٌه+(5)رٌاضٌاتدالٌا بركات بسٌونً سلٌم16382

دٌنا احمد عبد العزٌز مناع16383

دٌنا السعٌد محمد ابراهٌم الدٌب16384

رانا احمد سعد السٌد عمام16385

راندا ابراهٌم موسى على موسى16386

رانٌا عبدالرؤوف على عطٌه16387

(3)كٌمٌاء عضوٌهرانٌا عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز شعنون16388

رحاب جمال سعد القطب شتٌه16389

(3)كٌمٌاء عضوٌهرحمه حسٌن عبد الرسول مهدى مسل16390

(5)رٌاضٌاترضوى اسامه محمد السٌد16391

رنا عادل محمد اسماعٌل عوض هللا16392

رنا مجدي رمضان ابراهٌم زٌن الدٌن16393

رنا محمد عبدالوهاب عبدالرازق العادلى16394

روان انٌس ابو زٌد موسى العكل16395

روزان احمد ابراهٌم مجاهد16396

رٌم حسنى احمد مره16397

رٌهام عبد الوهاب على السعدنى16398

(6)رٌاضٌاترٌهام محمد السعٌد محمد ابو سالم16399

رٌهام محمد عبدالقادر حجازى16400
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(3)كٌمٌاء عضوٌهزٌنب ابراهٌم محمد حامد امان16401

(6)رٌاضٌات+(3)كٌمٌاء عضوٌهزٌنب اسعد محمد حكٌم16402

زٌنب محمد جوده عبد الرحمن السٌد16403

ساره اسامه احمد الدسوقى حالوه16404

ساره طارق فتوح ابو زٌد16405

(5)رٌاضٌاتساره عٌد على جاب هللا16406

(5)رٌاضٌات+(3)كٌمٌاء عضوٌهسعاد ابراهٌم متولً السٌد16407

(5)رٌاضٌاتسلمى ولٌد محمد ابو شادى16408

شروق احمد محمد دوده16409

شروق عالء عبدالجلٌل دروٌش16410

شروق مصطفى عبد العال احمد عبد العال16411

(5)رٌاضٌات+(3)كٌمٌاء عضوٌهشرٌن موسى شعبان محمد ابو عامر16412

(3)كٌمٌاء عضوٌهشٌماء زغلول الشحات ابراهٌم ٌونس16413

(5)رٌاضٌاتشٌماء عبده مصطفى احمد بدٌوي16414

ضحى احمد محمد عبد المنعم16415

عاطف خالد ربٌع سعد16416

(5)رٌاضٌاتعاطف وحٌد حامد المهدى16417

(3)كٌمٌاء عضوٌه+الكٌمٌاء البٌئٌهعبدالرحمن مسعد عبد المنعم على المحسب16418

(5)رٌاضٌاتعال محمد السٌد محى الدٌن16419

(3)كٌمٌاء عضوٌهعلى محمد على محمد تعٌلب16420

علٌاء عبدالرؤف سعد محمد حسن16421

(5)رٌاضٌاتعمرو محمد عبدالرازق عبدهللا16422

فاطمه احمد عبدالعزٌز الرشٌدى16423

فاطمه محمد بدٌر حسنٌن الحناوى16424

لٌلى ابراهٌم احمد ابراهٌم نجم16425
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.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



7 من 5صفحة  21/12/2021

من الخارجباقمستجدبيان

2434طالب

12844طاليه

167اجمالى

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

ماٌسه محمود احمد محمود عبد الباقى16426

(5)رٌاضٌاتمحمد رمضان عطٌه جبر16427

محمد عاطف رمضان ابوالٌزٌد16428

محمد عبد الرحمن محمد فتوح حجاب16429

طرق تدرٌس ذوى االحتٌاجات الخاصه+الكٌمٌاء البٌئٌهمحمد ٌحى بٌومى الصبرى الشعراوى16430

محمود سرور عبدالغنى سرور16431

(اولى)خواص الماده وكهربٌه ومغناطٌسٌه(1)فٌزٌاء)+طرق تدرٌس ذوى االحتٌاجات الخاصهمحمود مصطفى صالح المنصوري16432

مروه احمد محمد احمد حتاته16433

(3)كٌمٌاء عضوٌهمرٌم اٌهاب عبدهللا الشنودى16434

مرٌم عادل محمد عبد القادر الدٌب16435

منار عبدالغفار السٌد محمد الشاذلى16436

منه هللا رافت نصر محمد خلٌل16437

(5)رٌاضٌات+(3)كٌمٌاء عضوٌهمنه هللا طارق عبدالرحمن اسماعٌل مصطفى16438

منه هللا عبدالحمٌد احمد القاضى16439

(5)رٌاضٌاتمها محمد محمد البطل16440

مى اشرف محرم رضوان الغرابلى16441

مى مجدى محمود طلبه16442

مٌرا ماجد دانٌال جرجس16443

(5)رٌاضٌاتنبٌله صابر عبدالحمٌد عنٌم ابو العطا16444

(3)كٌمٌاء عضوٌهندا طارق صالح حلمى علٌوه16445

ندا محمد محمود حماد16446

(5)رٌاضٌات+(3)كٌمٌاء عضوٌهندى شفٌق احمد حظ16447

(5)رٌاضٌاتندى عبدالحمٌد عبدربه النجار16448

ندى عبدالنبى نصر عبدالخالق16449

(5)رٌاضٌاتندى محمد سٌد حسٌن الشرمبخومى16450
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(5)رٌاضٌاتندى محمد على محروس16451

نسمه محمد عبد الخالق الطوخى16452

نغم محمد عبدالفتاح محمد احمد16453

نوره صالح سلٌمان جمعه16454

نورهان احمد عبده احمد النمر16455

نٌره جمال عبدالعظٌم ابراهٌم فوده16456

عذر(2)كٌمٌاء تحلٌلهنٌره على عبدالرحمن على المحالوي16457

نٌره وجٌه عبدالخالق الشرقاوى16458

نٌفٌن عبدالموجود عبدالرازق محمد نصر16459

هاجر السٌد محمد السباعى قطب16460

(5)رٌاضٌاتهاجر حماده ابر اهٌم سٌف16461

(5)رٌاضٌاتهاجر كرم محمد مرسى عٌسى16462

(5)رٌاضٌاتهاٌدى اشرف عزت على عوٌضه16463

(5)رٌاضٌاتهاٌدى المهدى ٌونس محمد خطاب16464

هاٌدى هانى مصطفى احمد ملٌحه16465

هبه رضا سعد جاد16466

هبه نبٌل فتوح محمود الشٌخ16467

سبق النجاح فً التدرٌب المٌدانًهند عبدالقادر عبدالعظٌم القلش16468ً

هشام عبد هللا محمد عبد هللا الدٌب16469

(5)رٌاضٌات+(3)كٌمٌاء عضوٌههٌام مصطفى عبد الحلٌم خفاجه16470

والء خالد احمد محمد الصادق16471

ولٌد ابراهٌم على حسن حجاج 16472

ٌارا محمد ابراهٌم على محمد شلبى16473

ٌاسمٌن امٌن عبده المشد16474

ٌاسمٌن جمال ابراهٌم سرور16475
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ٌاسمٌن عالء الدٌن شحاته امٌن16476

(5)رٌاضٌاتٌمنى احمد السٌد حجاب16477

طالب باقون لالعادة: ثانيا 
)اٌه احمد على موسى محمد16479 ثالثه (3)كٌمٌاء عضوٌه )

(5)كٌمٌاء فٌزٌائٌهعمر ابراهٌم ابراهٌم على خلٌفه16480

)محمد عطٌه ابوالهٌثم الشٌخ16481 ثالثه (3)كٌمٌاء عضوٌه )

(5)كٌمٌاء فٌزٌائٌهمحمود عبدالحمٌد محمد فتحى عبدالحمٌد احمد16482

(ثالثه (3)كٌمٌاء عضوٌه)+(6)كٌمٌاء عضوٌه-(5)كٌمٌاء عضوٌهمرٌم امجد اسكندر مرقس16483

)منه هللا محمد رضا محمد ذكى ابراهٌم راغب16484 ثالثه (3)كٌمٌاء عضوٌه )

)ٌارا اشرف حسٌن محمد البهنسى16485 7)كٌمٌاء عضوٌه

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه اوىل:ثالثا 
(7)كٌمٌاء عضوٌه+دوائر كهربائٌه+(6)كٌمٌاء عضوٌه-(5)كٌمٌاء عضوٌه+(5)كٌمٌاء فٌزٌائٌهاحمد مصطفى على عبدالحلٌم العجوز16486

اسالم محمد عبدالستار محمود حجاج16487
كٌمٌاء )+(7)كٌمٌاء عضوٌه+دوائر كهربائٌه+(6)كٌمٌاء عضوٌه-(5)كٌمٌاء عضوٌه+(5)كٌمٌاء فٌزٌائٌه

(ثالثه (3)عضوٌه

الفروق الفردٌه والقٌاس النفسًزٌنب عبدالقادر محمد سٌف16488

(7)كٌمٌاء عضوٌه+(6)كٌمٌاء عضوٌه-(5)كٌمٌاء عضوٌه+(5)كٌمٌاء فٌزٌائٌهشٌماء ٌوسف فرج الدسوقى الجمال16489

دوائر كهربائٌه+(6)كٌمٌاء عضوٌه-(5)كٌمٌاء عضوٌه+(5)كٌمٌاء فٌزٌائٌهمحمد جمال حسٌن السٌد الشبكى16490

(7)كٌمٌاء عضوٌه+دوائر كهربائٌه+(6)كٌمٌاء عضوٌه-(5)كٌمٌاء عضوٌه+(5)كٌمٌاء فٌزٌائٌهمحمد عصام محمد الجمل16491

(7)كٌمٌاء عضوٌه+دوائر كهربائٌه+(6)كٌمٌاء عضوٌه-(5)كٌمٌاء عضوٌه+(5)كٌمٌاء فٌزٌائٌهمنه هللا محمد عبدالسالم رجب عبدالرازق16492

ٌاسمٌن محمد مصطفى العرٌان16493
-(3)كٌمٌاء غٌرعضوٌه+المناهج+دوائر كهربائٌه+(6)كٌمٌاء عضوٌه-(5)كٌمٌاء عضوٌه+(5)كٌمٌاء فٌزٌائٌه

 (3)كٌمٌاء عضوٌه)+نظام التعلٌم فى مصر واالتجاهات المعاصره+(7)كٌمٌاء عضوٌه+(4)كٌمٌاء غٌرعضوٌه

(ثالثه
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