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362طالب

2855طاليه

336اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة التعلين األساسى ختصص العلوم   
هــــالحظـــــــاتاالســــــــــــنم

طالب هستجدون : اوال 
ابراهٌم محمد ابراهٌم موسى العوادي17776

ابراهٌم مصطفى ابراهٌم لٌله17777

احالم عادل محمود محمد ابوفوطه17778

احمد الجوهري الغرٌب القاض17779ً

احمد خالد السٌد ابو النجاه عمر17780

صخور نارٌه-الفضاء والمجموعه الشمسٌه احمد خالد محمد محمود الحدق17781

احمد عبدالشافً عبدالشافً قاسم17782

احمد فوزى ابراهٌم العاٌق17783

احمد كمال عبدالمنعم عطٌه برٌشه17784

احمد محمد احمد بوبو17785

احمد محمد السٌد عنب17786

اروى عبد المطلب عبد المطلب عفٌفى17787

ازهار عمر السٌد عمر الشاهد17788

اسامه جمال على العطار 17789

اسامه عبدالحى محمد الزٌادى17790

اسراء ابراهٌم راغب عبدالفتاح ٌونس17791

اسراء احمد عبدالهادى على ابوابراهٌم17792

اسراء عبدالمولى محمد عبدالقوى المقلى17793

اسراء على محمد على محرم17794

اسراء عماد محمد منصور17795

اسراء محمد عبداللطٌف محمد المجاعص17796

اسراء وائل محمد محمود الشرقاوى17797

اسالم طلعت ابوالمجد شعٌر17798

اسالم عاطف عبدالمقصود السٌد الغرباوى17799

اسالم على ٌوسف جزاف17800

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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اسالم محمد جمعه محمد حماد17801

اسالم نادى محمد عبد الواحد17802

اسماء احمد الششتاوى اسماعٌل17803

اسماء احمد عبدهللا محمد بدران 17804

اسماء احمد محمد احمد مدكور17805

اسماء رضا انٌس الدسوقى17806

اسماء محمد عبد ربه عبد الداٌم الجزار17807

اسماء محمد عبدالعزٌز حسن الحواط17808

اسماء مسعد السٌد بغاغو17809

اسماء مصطفى عبد العزٌز محمود عماشه17810

االء ابراهٌم الٌمانى سلٌمان فوده17811

االء ابراهٌم بالل الهنداوى سمك17812

االء السٌد محمد بركات17813

االء زٌنهم عبدالعال عبدالعال17814

االء على مصطفى الطناحى17815

الهام محمد محمد شاهٌن17816

امال محمد المنسى البنى17817

امانى السٌد عبدالعزٌز محمد منصور17818

امانً عبده جبر ابو جالله17819

امجد عاطف السٌد محمد الجمال 17820

امجد نعٌم جورجى مترى جرجس17821

امل السٌد محمود عٌد17822

امل اٌمن محمد شقوٌر17823

امنٌه الصافى ٌوسف على شفتر17824

امنٌه خالد محمد داود رزق17825

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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امنٌه ذكرٌا محمد موسى17826

امنٌه صالح على شعٌب17827

امنٌه محمد مرزوق عبدالغنى الفخرانى17828

امنٌه محمد مندور فوده17829

امٌره اشرف احمد احمد حبٌب17830

امٌره السٌد رشاد السٌد فٌاض17831

امٌره السٌد محمد الحنفى17832

امٌره حمدى عبد السالم فراج السٌد17833

امٌره عبدالحلٌم عبدالقادر حمٌده17834

امٌره فتحى على الحداد17835

امٌره محمد توفٌق عبدالحمٌد النفٌاوي17836

امٌره محمد عبد السالم جمٌل 17837

امٌره مدحت محمد محمد ابوشرٌف17838

امٌره مسعد مصطفى حجاجه17839

امٌره ولٌد ابراهٌم القطوري17840

امٌنه الدسوقى عبدالحى السعٌد17841

انجى سامى ابراهٌم فنون17842

انجى على على محمد مزروع17843

انوار صبحى محمود صبحى حمدان17844

اٌمان ابراهٌم المتولى حبش17845

اٌمان اسماعٌل احمد اسماعٌل ابوكٌله17846

اٌمان اشرف جالل الدٌن احمد الٌسطوٌسى17847

اٌمان اٌمن منصور محمد ابودومه17848

اٌمان جمال الدسوقى السعدنى17849

اٌمان حامد احمد محمد بدوى17850

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي
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اٌمان حمدى عبدالرؤف عبدالغفار الشوربجى17851

اٌمان سامى محمد خلٌفه الفقى17852

اٌمان طلعت السٌد سعفان17853

اٌمان عاطف ابراهٌم حسن الهمسه17854

اٌمان على احمد سالم شحانه17855

اٌمان فتحى عبدالوهاب الهٌتى17856

اٌمان محمد عبدالحمٌد محمود حاوٌل17857

اٌناس قطب ابراهٌم رمضان الساٌس 17858

اٌناس محمد بدر شحاته عتمان17859

اٌناس محمد سلٌمان على االشهب17860

اٌه اشرف حامد محمود17861

اٌه العٌسوى الشحات ضبٌش17862

اٌه جمال مصطفى عبدالقادر17863

اٌه حامد السٌد هالل17864

اٌه حسن محمد عبدالرازق17865

اٌه حسنٌن محفوظ حسنٌن17866

اٌه رضا ابراهٌم كشك17867

اٌه زكى السباعى زكى شحاته17868

اٌه عاطف مختار محمود سالمان17869

اٌه عبد الحكٌم عبد الستار احمد دٌاب17870

اٌه عبدالقادر جابر فرج جبر17871

اٌه عبدالكرٌم عطٌه الشنوانى17872

اٌه عبدالمجٌد لطفى عرابى الشاذلى17873

اٌه على عبداللطٌف جحا17874

اٌه محمد محمد سعد عبد هللا17875

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي
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اٌه مسعد عبد الرؤف الزفتاوى17876

(ثانٌه)علم البلورات وعلم المعادن وجٌولوجٌا اقتصادٌه اٌه مصطفى السٌد محجوب17877

اٌه هشام ابراهٌم سٌد احمد عبدالمجٌد17878

بسمله ممدوح الفرغلى على الزٌات17879

بسمه جمال حسان الهلباوى17880

بسمه مٌخائٌل بشرى مٌخائٌل17881

بسنت اسامه ٌوسف نصٌف ٌوسف17882

تقى على حسٌن على احمد17883

جون هانى عزت رٌاض غالى17884

حبٌبه محمد عبدالشافى غنٌم 17885

حسناء سلٌمان خٌري شحاته17886

حنان ابراهٌم محمد عجور17887

حنان سعد جابر السٌد الموافى17888

خلود سامى احمد عبدالحلٌم17889

خلود عالء محمود محمود عامر17890

خلود محمد راغب راغب احمد عامر17891

دالٌا صالح السٌد ٌوسف الوشاحى 17892

(ثانٌه)علم البلورات وعلم المعادن وجٌولوجٌا اقتصادٌه )+كٌمٌاء غٌر عضوٌهدعاء عبدالحلٌم عبدالحفٌظ وهاب17893

دنٌا عبداللطٌف محمد وهدان17894

دنٌا محمد رزق ناصف17895

دنٌا ولٌد محمد شرٌف17896

دٌنا السٌد ابراهٌم عبدالعال17897

دٌنا عبدالحمٌد سالمه عطٌه خضر17898

دٌنا محمد رشاد حسن سالم الدٌب17899

رانا ولٌد عرفان السٌد ناصف17900

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي
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رانٌا ابراهٌم سعد شاهٌن 17901

رانٌا عادل عبدالعزٌز محمد 17902

رانٌا محمود على عبده ابوشمر17903

رانٌا مرسً احمد منضور ابو النضر17904

رجاء محمد مرسى محمود حشاد17905

رحاب احمد عبدالغنى خفاجى17906

رحاب رجب شعبان الشنشوري17907

رحاب محمد الٌمانى مرسى ابو عٌسى17908

رحمه اشرف السعٌد المرغنى سٌد احمد17909

رحمه محمد عبد الرحٌم محمود عبدالرحٌم17910

رغده عبدالهادي محمد عبدالهادي عماره17911

رقٌه هشام منصور الشرقاوى17912

رمٌساء ابراهٌم على سعد عبدالعال17913

الفكر التربوى وتطبٌقاته التعلٌمٌهرنا جمال الرفاعى طاٌل17914

رنا جمال السٌد احمد طه17915

رنا حمدى ابراهٌم السٌد خضر17916

رنا رمضان محمد الحاج عبده17917

(ثانٌه)علم البلورات وعلم المعادن وجٌولوجٌا اقتصادٌه رنا طارق كمال ابو شاهٌن17918

رنا عالء حسنى حسن علٌوه17919

رنا ممدوح المطراوى السٌد عثمان17920

رندا محمد البدراوى جمعه17921

روان حاتم زهران محمد االختٌار 17922

روضه سعٌد بسٌونى الخواص17923

روضه مامون طه عطٌه العاٌدى17924

روٌدا محمد محمود شحاته جزر17925

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي
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رٌم محروس عرابى مطاوع17926

رٌهام صالح محمد طه عالم17927

رٌوان عنتر احمد على احمد17928

زهراء السٌد محمد ابو سعده 17929

(ثانٌه)علم البلورات وعلم المعادن وجٌولوجٌا اقتصادٌه زهراء عصام الدٌن ٌاسٌن مصطفى 17930

زٌزى سمٌر اسماعٌل قطب ابو المجد17931

زٌنب رمضان عبدالحمٌد التراس17932

زٌنب محمد احمد شتا17933

ساره السعٌد عبدالعزٌز الشبٌنى17934

ساره خلٌفه انصارى خلٌفه جمال الدٌن17935

ساره سمٌر مجاهد ابو الوفا الزغب17936ً

ساره عصام فرج محمد مصطفى17937

ساره محمد ابراهٌم الدسوقى الشاٌب17938

)ساره مصطفى عبد العزٌز الزعفرانى17939 ثانٌه (هندسه تحلٌله فى الفراغ+علم البلورات وعلم المعادن وجٌولوجٌا اقتصادٌه ثانٌه  )

سالى السٌد العزب عبداللطٌف المنسى17940

الفروق الفردٌه والقٌاس النفسىسامً محمد سامً زكً الشرٌف17941

سامٌه محمود موسى محمد جنٌنه17942

الفروق الفردٌه والقٌاس النفسىسلمى فؤاد عبدالنبى البسطوٌسى17943

سمر محمد محمد واصل17944

سمٌره المتولى حامد ادم17945

سمٌره عبد الفتاح عبد الفتاح المهدى17946

شاهندا محمد عبد هللا السٌد موسى17947

شروق رمضان محمد شرٌف17948

شروق محمد محمد ابوحطب17949

شوقى مسعد صالح السٌد17950

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 8صفحة  21/12/2021

باقمستجدبيان

362طالب

2855طاليه

336اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة التعلين األساسى ختصص العلوم   
هــــالحظـــــــاتاالســــــــــــنم

شٌماء احمد على ندا17951

شٌماء السٌد محمد رٌاض17952

شٌماء سمٌر ربٌع السٌد زبادى17953

شٌماء عادل عبد الرحمن العمروسى17954

شٌماءعادل ابراهٌم الدسوقى البدوى17955

صباح على ابراهٌم على القصعى17956

صفاء سعٌد مبروك شرباش17957

صفاء قطب عبد ربه محمد حبسه17958

عبٌر سمٌر االمٌن على كرٌم الدٌن17959

عزه اسامه عبدالحمٌد محمد عرفه17960

عزه داود احمد ناصف17961

عزه على عبد السالم محمود شمس الدٌن17962

عفاف عبد الحمٌد عمر محمد عمر17963

عال سلٌمان فراج شمخ17964

عمر احمد محمد مصطفى داود17965

الفكر التربوى وتطبٌقاته التعلٌمٌهعمرو المراعى عبد الغنى الغراب17966

فاطمه احمد عبدالمجٌد سالمه17967

فاطمه احمد محمود عبد الجواد الفخرانى17968

فاطمه عبد العزٌز ابو السعود ابراهٌم السدٌمى17969

فاطمه فرٌد عبدالقادر شاهٌن17970

فاٌزه احمد عبدالرؤوف قاطه 17971

فرحه رضا رحٌم موسى17972

فطٌمه ٌحٌى السٌد ابراهٌم محمد عطو17973

فٌرونٌكا عطا كامل عطا هرمٌنا17974

كٌمٌاء غٌر عضوٌهفٌرٌنا مٌنا ولٌم سلٌم فرج17975

قائم باعمال مدير شئون الطالب
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فٌصل محمود ابراهٌم بدور17976

كرستٌنا رومانى ولٌم نجٌب17977

كرٌمان رافت سلٌمان سالم17978

ماجده حمدى على حموده17979

كٌمٌاء غٌر عضوٌهمارلٌن جرجس زكرٌا تادرس17980

مارٌنا فوزى توفٌق عبده رزق17981

محمد احمد محمد سالم خلٌفة17982

محمد السعٌد موسى المرسى قابٌل17983

محمد السٌد محمد احمد القاض17984ً

محمد رفعت محمد ابو المجد17985

محمد صالح سعد الطرٌن17986ً

محمد طارق نبٌل محمد ابوالعز17987

محمد عبدالنبى فاضل ابوالقمصان السودانى17988

محمد على محمد على شلبى17989

محمد محمود فكري على رمضان17990

محمد مصطفى محمد عبد القوى فتح هللا17991

الفكر التربوى وتطبٌقاته التعلٌمٌهمروه عبد الحلٌم عبد الفضٌل الشحات نجله17992

مروه محمد ابراهٌم عرفه17993

مروه محمد سٌف النصر طاٌع خلٌل17994

مرٌم جمال حامد زغلول17995

مرٌم سمٌر خضر سعده17996

مرٌم سمٌر مرسى فرحات17997

مرٌم عبد الفتاح قمر الدوله محمد مصباح17998

مرٌهان مدحت ابراهٌم مهدى 17999

مشٌره عاطف ابراهٌم موسى18000

قائم باعمال مدير شئون الطالب
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منار احمد فتحى العفٌفى  هبه18001

منار عبدالعلٌم السعٌد حموده18002

منار فتحى سعد مبروك18003

منار مجدى الحسنٌن على البٌومى18004

منار مسعد امٌن الصلحاوى18005

منار مصطفى احمد الهلبى18006

منار منصور محمود شعبان عسل18007

منه هللا اٌهاب السٌد عبدالحمٌد صقر18008

منه هللا حامد صالح الدٌن حامد البدوى18009

منه هللا حامد محمد عبدالرسول فاٌد18010

منه هللا خالد ابوالغٌط الشبكه18011

منه هللا رجب محمود حسن الدهان18012

منه هللا محسن محمد كمال مرسى السودانى18013

منى رضا السٌد شعبان هالل18014

منى ماهر السٌد مصطفى رمضان18015

منى محمد ابو العنٌن ابو فوده18016

منى محمد ابوالفتوح عبدالغنى عوض18017

منى محمد السٌد محمد فلٌفل18018

منى محمد على الهاشمى18019

منى محمد على محمد البرماوى18020

مها احمد محمد رمضان المسٌر18021

مها اشرف عبدالرؤف سلوع18022

مها مصطفى محمد ابراهٌم الشٌن18023

وراثه-فسٌولوجٌا نباتمها ممدوح عبدالسالم الدٌب18024

مٌرنا عماد سعٌد عبدالرؤف زهره18025

قائم باعمال مدير شئون الطالب
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مٌنا حربً بباوي مٌه18026

نادٌه مصطفى على خمخم18027

نارٌمان السٌد محمد السٌد محمد زعوٌل18028

نجاه جمال شعبان الجمل18029

نجاه محمد فتحى ابراهٌم البٌومى18030

ندا رضا محمد حسن المنٌر18031

ندا سامى محمد ابراهٌم جوٌلى18032

ندا سعد سعد غانم18033

ندى حسن مسعد الشهٌد18034

ندى شوقى عبدالمنعم داود عبد العال18035

ندى عصام عبدالفتاح حجاج18036

ندى محمد السٌد سالمه18037

ندى هانى شعبان مطاوع18038

ندى ٌسرى ٌوسف ابوخضره18039

نرمٌن زهٌر حبٌب حبٌب18040

نرمٌن سامى محمد مصطفى اسماعٌل18041

نرمٌن محمد عبده ٌوسف18042

نسرٌن رمضان رمضان الطوخى18043

نسمه حمدى الحسٌنى مصطفى الجمال18044

نشوى كمال عبدالعظٌم السٌد سلٌمان18045

نفٌسه سعد حسن السجاعى18046

نها احمد موسى ابوعٌسى18047

نهاد فتح هللا محمود محمد نعنوش18048

نهال عنتر محمد شعبان القصاص18049

(ثانٌه)علم البلورات وعلم المعادن وجٌولوجٌا اقتصادٌه نوال اٌهاب امٌن امٌن بالل18050
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نورا عبدالحمٌد عبدالعزٌز محمد قندٌل18051

نورا محمود عبدالحق محمود محمد18052

نورسٌن اشرف السعٌد المرغنى سٌد احمد18053

نورهان العراقى حسن عطا هللا18054

نورهان عبدهللا عبدهللا النادى18055

نورهان محمد البسطوٌسى الدمشٌتى18056

نورهان محمد صبحى القلٌعى18057

نورهان محمد مرسى جمال الدٌن18058

نٌره سعد حمدى سعد سعٌد18059

نٌره هانى زكى حامد نصر18060

هاجر اشرف محمد على ابو خشبة18061

هاجر الدسوقى عبد الشافى رزق18062

هاجر السٌد عبدالحمٌد الصفتى18063

هاجر النبوى عبدالرحمن محمد ابوالعنٌن18064

هاجر حمدى محمد عبد الحمٌد البهلول18065

هاجر رضا باشا عشوش18066

هاجر سعد سٌد احمد الحماقى18067

هاجر عبد الناصر على خضر18068

هاجر عبد النبى ابراهٌم محمد على18069

هاجر عبدالسالم عبدالسالم ابراهٌم الفخٌري18070

هاجر عمر السٌد عبدهللا حماد18071

هاجر ماهر عبدالحكٌم اسماعٌل خطاب18072

هاجر محمد احمد صقر18073

الفكر التربوى وتطبٌقاته التعلٌمٌههاجر مسعد سالمه عبدالعال جاد الحق18074

هاجر مصطفى مصطفى اسماعٌل18075

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 13صفحة  21/12/2021

باقمستجدبيان

362طالب

2855طاليه

336اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة التعلين األساسى ختصص العلوم   
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هاٌدي فاضل السٌد الشرقاوي18076

هاٌدي فتحً احمد احمد الزغب18077ً

هبه هللا خٌرت عبدالرحٌم السٌد النجار18078

هدى فٌصل عنتر عبدالوهاب الدٌب18079

هدٌر السعٌد محمد غازى حجازى18080

هدٌر هٌثم سعد الجع18081

هناء شفٌق ابراهٌم ابو العنٌن سالم18082

هند محمود عبدالمجٌد حسن الجناٌنى18083

هند وائل عبدالرحمن عبدالمجٌد بٌبرس18084

هوٌدا ابراهٌم ابراهٌم محمد قندٌل18085

وسام امٌر محمد ابولحٌح18086

وسام محمد احمد سٌد احمد شلبى18087

وفاء عبد الخالق بسٌونى محمود السٌد18088

وفاء مصطفى اسماعٌل ابوحسٌن18089

والء ابو العال احمد عارف18090

والء جمال محمد محمود على 18091

ٌارا هاشم ضٌف عبدالرازق18092

ٌاسر عبدالرافع عبدهللا حمام18093

ٌاسمٌن اٌهاب فوزى محمود زاٌد18094

ٌاسمٌن طاهر عزت ابو مٌره18095

ٌاسمٌن ممدوح احمد الٌمانً الساكت18096

طالب باقىن لالعاده:ثانيا 
احالم عبدهللا المتولى الباجورى18098

حاسب الى فى )+(علم البلورات وعلم المعادن وجٌولوجٌا اقتصادٌه ثانٌه)+جمٌع المواد

(التخصص ثالثه

كٌمٌاء عضوٌه ترم ثانىاالء سعٌد احمد حامد عبدالرحمن18099

قائم باعمال مدير شئون الطالب
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راندا احمد احمد سالمه18100
-فٌزٌاء اهتزازت وموجات+كٌمٌاء عضوٌه ترم اول+تقنٌه حٌوٌه-اساسٌات المٌكروبٌولوجى

كٌمٌاء +جٌولوجٌا مصر-جٌولوجٌا بٌئٌه+حشرات وطفٌلٌات وبٌئه+المناهج+فٌزٌاء حدٌثه

نظام التعلٌم فى مصر واالتجاهات المعاصره+عضوٌه

كٌمٌاء عضوٌه ترم ثانىرانٌا رمضان على قبٌع18101

رقٌه محمد عبدالشافى زٌدان18102
فٌزٌاء +كٌمٌاء عضوٌه ترم اول+تقنٌه حٌوٌه-اساسٌات المٌكروبٌولوجى+كهربٌه ومغناطٌسٌه

كٌمٌاء +حشرات وطفٌلٌات وبٌئه+علوم متكامله+المناهج+فٌزٌاء حدٌثه-اهتزازت وموجات

عضوٌه ترم تانً

على عبدهللا على عبدالسالم الدبركى18103
فٌزٌاء +كٌمٌاء عضوٌه ترم اول+تقنٌه حٌوٌه-اساسٌات المٌكروبٌولوجى+كهربٌه ومغناطٌسٌه

جٌولوجٌا -جٌولوجٌا بٌئٌه+حشرات وطفٌلٌات وبٌئه+فٌزٌاء حدٌثه-اهتزازت وموجات

تدرٌب مٌدانى+كٌمٌاء عضوٌه ترم ثانً+مصر

محمد محمود السٌد عبدهللا ابوالدهب18104

فٌزٌاء +كٌمٌاء عضوٌه ترم اول+تقنٌه حٌوٌه-اساسٌات المٌكروبٌولوجى+كهربٌه ومغناطٌسٌه

-جٌولوجٌا بٌئٌه+علوم متكامله+طرق تدرٌس فى التخصص+فٌزٌاء حدٌثه-اهتزازت وموجات

علم البلورات وعلم المعادن )+تدرٌب مٌدانى+كٌمٌاء عضوٌه ترم ثان+جٌولوجٌا مصر

(وجٌولوجٌا اقتصادٌه ثانٌه

طالب هلم حق دخىل االمتحان من اخلارج فرصو اوىل:ثالثا
دٌنا احمد اسماعٌل عبدالمجٌد عمار18105

صحه نفسٌه وارشاد +طرق تدرٌس فى التخصص)جمٌع المواد ماعدا

(وراثه ثالثه-فسٌولوجٌا نبات(+)حبلٌات ثانٌه-الفقارٌات+)(المناهج+نفسى

كٌمٌاء عضوٌه ترم ثانًشٌماء رمضان محمد عبدالحافظ عبدالجلٌل18106

جمٌع الموادمحمد السٌد حسن السٌد18107

)محمود عبدهللا محمود البورٌجى18108 اجنه ثالثه-خلٌه بٌولوجٌه جزئٌه )

كٌمٌاء عضوٌه ترم ثانًمصطفى شرٌف مصطفى محمود الجزله18109

طالب هلم حق دخىل االمتحان من اخلارج فرصو ثانيو:رابعا
كٌمٌاء عضوٌه ترم ثانًزٌنب سمٌر عبدالسالم محمد رمضان18110

كٌمٌاء عضوٌه ترم ثانًفتحٌه عادل عبدالهادى متولى حبٌشى18111

(الئحو قدميو)طالب مفصىلىن حلني حتديد مىقفهم من التجنيد و هلم حق دخىل االمتحان من اخلارج حىت النجاح:خامسا 

ثالثه((2)كٌمٌاء+(5)فٌزٌاء)+تقوٌم تربوى+2كٌمٌاء+(8)فٌزٌاء+(1)كٌمٌاء+(7)فٌزٌاءرامى عدلى عبدالهادى محمد شتا18112

قائم باعمال مدير شئون الطالب
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طالب هستجدون : اوال 

صخور نارٌه-الفضاء والمجموعه الشمسٌه 
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(ثانٌه)علم البلورات وعلم المعادن وجٌولوجٌا اقتصادٌه )+كٌمٌاء غٌر عضوٌه
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(ثانٌه)علم البلورات وعلم المعادن وجٌولوجٌا اقتصادٌه 

( ثانٌه (هندسه تحلٌله فى الفراغ+علم البلورات وعلم المعادن وجٌولوجٌا اقتصادٌه ثانٌه  )

الفروق الفردٌه والقٌاس النفسى

الفروق الفردٌه والقٌاس النفسى
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من الخارج
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الفكر التربوى وتطبٌقاته التعلٌمٌه

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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من الخارج

4

4
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طالب باقىن لالعاده:ثانيا 
حاسب الى فى )+(علم البلورات وعلم المعادن وجٌولوجٌا اقتصادٌه ثانٌه)+جمٌع المواد

(التخصص ثالثه

كٌمٌاء عضوٌه ترم ثانى

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص



28 من 28صفحة  21/12/2021

من الخارج

4

4
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-فٌزٌاء اهتزازت وموجات+كٌمٌاء عضوٌه ترم اول+تقنٌه حٌوٌه-اساسٌات المٌكروبٌولوجى

كٌمٌاء +جٌولوجٌا مصر-جٌولوجٌا بٌئٌه+حشرات وطفٌلٌات وبٌئه+المناهج+فٌزٌاء حدٌثه

نظام التعلٌم فى مصر واالتجاهات المعاصره+عضوٌه

كٌمٌاء عضوٌه ترم ثانى

فٌزٌاء +كٌمٌاء عضوٌه ترم اول+تقنٌه حٌوٌه-اساسٌات المٌكروبٌولوجى+كهربٌه ومغناطٌسٌه

كٌمٌاء +حشرات وطفٌلٌات وبٌئه+علوم متكامله+المناهج+فٌزٌاء حدٌثه-اهتزازت وموجات

عضوٌه ترم تانً

فٌزٌاء +كٌمٌاء عضوٌه ترم اول+تقنٌه حٌوٌه-اساسٌات المٌكروبٌولوجى+كهربٌه ومغناطٌسٌه

جٌولوجٌا -جٌولوجٌا بٌئٌه+حشرات وطفٌلٌات وبٌئه+فٌزٌاء حدٌثه-اهتزازت وموجات

تدرٌب مٌدانى+كٌمٌاء عضوٌه ترم ثانً+مصر

فٌزٌاء +كٌمٌاء عضوٌه ترم اول+تقنٌه حٌوٌه-اساسٌات المٌكروبٌولوجى+كهربٌه ومغناطٌسٌه

-جٌولوجٌا بٌئٌه+علوم متكامله+طرق تدرٌس فى التخصص+فٌزٌاء حدٌثه-اهتزازت وموجات

علم البلورات وعلم المعادن )+تدرٌب مٌدانى+كٌمٌاء عضوٌه ترم ثان+جٌولوجٌا مصر

(وجٌولوجٌا اقتصادٌه ثانٌه

طالب هلم حق دخىل االمتحان من اخلارج فرصو اوىل:ثالثا
صحه نفسٌه وارشاد +طرق تدرٌس فى التخصص)جمٌع المواد ماعدا

(وراثه ثالثه-فسٌولوجٌا نبات(+)حبلٌات ثانٌه-الفقارٌات+)(المناهج+نفسى

كٌمٌاء عضوٌه ترم ثانً

جمٌع المواد

( اجنه ثالثه-خلٌه بٌولوجٌه جزئٌه )

كٌمٌاء عضوٌه ترم ثانً

طالب هلم حق دخىل االمتحان من اخلارج فرصو ثانيو:رابعا
كٌمٌاء عضوٌه ترم ثانً

كٌمٌاء عضوٌه ترم ثانً

(الئحو قدميو)طالب مفصىلىن حلني حتديد مىقفهم من التجنيد و هلم حق دخىل االمتحان من اخلارج حىت النجاح:خامسا 

ثالثه((2)كٌمٌاء+(5)فٌزٌاء)+تقوٌم تربوى+2كٌمٌاء+(8)فٌزٌاء+(1)كٌمٌاء+(7)فٌزٌاء

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص


