
9 من 1صفحة  22/12/2021

من الخارجباقمستجدبيان

2100طالب

18101طاليه

203اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الرابعة شعبة الرتبية اخلاصة ختصص العلوم   
مــــالحظـــــــاتاالســــــــــــمم

طالب مستجدون : اوال 
احمد حسن ابراهيم شكر18576

فيزياء حيويهاحمد راغب احمد راغب حسين18577

فيزياء حيويهاحمد سعد احمد على النكالوى18578

اسراء ابراهيم ابراهيم منصور عماره18579

اسراء باسم عبدالرؤوف عجور18580

اسراء حمدى سعيد خليل18581

اسراء صالح على محمود سلطان18582

اسراء طارق محمد شعبان18583

اسراء طه عطيه محمد الشرقاوى18584

اسراء عاطف مصطفى يوسف عواض18585

اسراء على القطب ابواليزيد حمد18586

اسراء محمد السيد كيالنى حموده18587

اسراء محمد عبدالكريم الشورى18588

اسراء محمد محمود عبدالحميد شهود18589

اسماء السباعى عبد الحميد ابو زيد18590

اسماء رجب ابراهيم الشوبرى18591

اسماء عادل محمد بدوي18592

اسماء عبدالرحيم السعيد مشاق18593

اسماء عزت حلمى عبدالشافى18594

اسماء عطيه حامد بكر 18595

اسماء على حسانين البنا18596

اسماء محمود على امين حسن موسى18597

اسماء يحيى سالم عبداللطيف18598

افلين مالك بديع عبدالمسيح18599

االء سامى عبد المعطى حسن فراج18600

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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18101طاليه

203اجمالى
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االء طارق تاج الدين شلبى18601

االء عبدالعزيز محمد الجيوشى البسيونى18602

االء محمد ابراهيم سلطان18603

السيد احمد محمد ابوسعده18604

الشيماء محمود ابوالفتوح عبدالواحد18605

الهام ابراهيم فتحى عمران18606

امانى ايمن السيد عبدالعزيز صقر18607

امانى ناصر السيد ابراهيم شاهين18608

امل حسن سيد احمد عبدالدايم سليم18609

امنيه عادل عيد السيد الخاللى18610

امنيه عبد الوهاب محمد شاويش18611

اميره حمزه محمد الشاذلى18612

اميره عبدالهادي محمد صقر18613

اميره مصطفى ابراهيم مصطفى االختيار18614

انجى صابر ابراهيم الشبراوى18615

ايرينى مالك لطفى يوسف غبلاير18616

ايمان العجمى محمد احمد خليفه18617

ايمان تيسير مرغنى الجندى18618

(1)طرق تدريسايمان رافت ابراهيم عطيه18619

ايمان طارق محمد حسن18620

ايمان على محمد على عامر18621

ايمان مسعد ابراهيم الهلبى18622

ايمان معوض عبدالمقصود محمد عبد العزيز18623

ايه ابو الفتح محمد محمد عياد18624

ايه ابواليزيد طه فاخر18625

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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ايه السيد ابراهيم السيد الجحش18626

ايه امين فتحى السباك18627

ايه بسيونى مصطفى الصفطى18628

ايه شحاته بهنسى عمر18629

ايه كمال محمود عبدالحليم18630

ايه ماهر فرج عبدالعال عبدهللا18631

ايه محمد ابراهيم برعى18632

ايه محمد عبدالحليم العيسوى18633

(خواص ماده)فيزياء عامه ايه مصطفى عبد الفتاح احمد عالم18634

ايه وائل محمد شحاته18635

بسمله طلعت محمد سالم18636

(خواص ماده)فيزياء عامه بسمه ابراهيم محمود محمد شعالن18637

بسمه فاضل طه محمد احمد السيد18638

بوال عادل حنا اسعد برسوم18639

تقى السيد سند السيد حسين18640

(خواص ماده)فيزياء عامه تقى صالح السيد السيد دبو18641

(خواص ماده)فيزياء عامه تقى عصام محمد شرشر18642

جهاد مصطفى المحمدى شلتوت18643

جيهان خالد اسعد بدر18644

حسن كمال حسن غنام18645

حسناء جمال احمد زرد18646

حسناء عزت محمد عبد العزيز كشك18647

حنان صابر السيد الكومى القطورى18648

(خواص ماده)فيزياء عامه خالد محمد صالح العماوى18649

(خواص ماده)فيزياء عامه خلود حسن عبدالمتعال السيد عيد18650

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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دنيا اشرف السيد احمد عبد هللا18651

دنيا نبيل سعد شلبى الهنداوى18652

دينا خالد حسن محمد اسماعيل18653

(1)طرق تدريس+كيمياء غير عضويهدينا محمد رمضان محمد جمعه18654

دينا محمود ابراهيم محمد هيبه18655

رانيا ايهاب على الدمرداش الجعلى18656

رانيا عبد اللطيف السعيد ابو صالح18657

رانيا محمد رجب سالم ابو علفة 18658

رانيا ناصر المعداوى الدومانى18659

رحاب صبحى محمد محمود االشوح18660

رحاب صبرى عبدالحليم الشنفاسى18661

رحاب مصطفى احمد الجزار18662

رحاب مصطفى السيد محمد جعفر18663

رحمه شوقى مصطفى ابوحسين18664

رحمه ياسر شبل البهى الشيخ18665

رغده عبدالفتاح عبدالحميد ابويوسف18666

رنا وائل طه ديغم18667

روان عبدهللا حامد الشافعى18668

ريم على الرفاعى السيديمى18669

(كيمياء عضويه ثانيه)+كيمياء غير عضويهريهام رضا فاروق يوسف احمد18670

ريهام رضا محمد مدكور18671

ريهام طارق محمد على ابو االغا18672

ريهام محمد هانى محمد البربرى18673

(خواص ماده)فيزياء عامه+فيزياء حيويهساره ابراهيم عبد الحليم شمس الدين18674

ساره اسامه السيد يوسف المشطاوى18675

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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ساره رجب عبدالعزيز عراقيب18676

ساره عبد الرحمن على عبد ربه الصعيدى18677

ساره عبدالحميد عبدالهادى شلبى18678

ساره عبدالفتاح فتحى محمد اسكندر18679

سالى سعيد توفيق حسن ريان18680

سلوى احمد ابراهيم الجميزى18681

(خواص ماده)فيزياء عامه سماح رضا السعداوى المرشدى شلبى18682

سمر ياسر احمد الشحات 18683

سهام السيد عبد السالم ابراهيم18684

سهيله عبدالحكيم رزق ابراهيم عامر18685

سهيله محمد عبدالعزيز برغش18686

سهيله مسعود سيد احمد مسعود18687

شروق سامى محمد ناصف18688

شروق مصطفى مصطفى كمال محمود18689

شروق يحيى عبدالعليم االخضر18690

شيماء طارق سعيد عطا18691

شيماء عصام محمد السعيد محمود محمد18692

شيماء عصام محمود شعبان الجابرى18693

شيماء مندوه محمد على18694

(خواص ماده)فيزياء عامه+فيزياء حيويهصفاء على احمد عطية السرسي18695

عبير تامر عبدالفتاح السيد الجندى18696

عال محمد على سليمان الغنام18697

(كيمياء عضويه ثانيه)+كيمياء غير عضويهعمرو حمدي عبده عبدالسالم18698

فارس السيد القطب الصاوى18699

(خواص ماده)فيزياء عامه فاطمة سليمان سليمان محمد الصياد18700

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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فاطمه الزهراء خالد احمد المسلمانى18701

فاطمه شعبان محمد ابوالفتوح زين18702

فاطمه محمد ابراهيم بدوى قاسم18703

فاطمه محمد توفيق الشاعر18704

فاطمه محمود ابواليزيد شتيوى18705

فرحه سعد محمد البهوار18706

لمياء احمد محمود الشيخ18707

مارتينا نصيف فوزى بخيت نخله18708

(خواص ماده)فيزياء عامه محمد عابد محمد الشحات18709

محمد محمد ابراهيم جاد18710

محمد محمد العقاد محمد18711

محمد مسعد فرج مرجان18712

ثانيه (د)صعوبات التعلم النمائيه واالكاديميهمحمد ياسر نبوى معوض18713

محمود سامح فاروق محمد حسن رفاعى18714

(خواص ماده)فيزياء عامهمحمود طارق محمد فايد18715

الفكر التربوى وتطبيقاته التعليميهمحمود عبدالوهاب عبدالعظيم الجبالي 18716

مروه عبدالظاهر عبدالظاهر عبدالرحمن18717

(خواص ماده)فيزياء عامه مروه عوض عوض على قاسم18718

مريم ابراهيم شبل محمد الكفراوى18719

مريم بسيونى عثمان احمد قنصوه18720

مريم جمال السيد احمد حامد18721

مريم حسن سليمان حسن المصرى18722

مريم خالد رضوان الديب18723

مريم عبدالحميد عبدالفتاح زياده18724

مريم على امام على ابوفدان18725

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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مريم فتحى السيد ابراهيم رزق18726

مريم محمود توفيق الغباشى18727

مريم نصر كمال محضى18728

(خواص ماده)فيزياء عامه مصطفى ابراهيم ابراهيم محمد ابو زهره18729

(خواص ماده)فيزياء عامه مصطفى جمال مصطفى االدشيهى18730

(خواص ماده)فيزياء عامه مصطفى عالء مصطفى محمد عبدالسالم18731

منار احمد على مرسى18732

منار سمير ابراهيم الوكيل18733

منار ياسر عبد الجابر زكى حجازى18734

منه هللا خطاب عبدالمنعم سالم18735

منه هللا نشات رياض الجناوى18736

منى جمال راغب غانم18737

مها اشرف عبدالستار السيد عرييبى18738

(خواص ماده)فيزياء عامه مها رجائي فتحى الشناوي18739

مونيكا عماد شوقى عوض حنين18740

مي محمد المحمدي محمد دبور18741

ميار اسامه احمد محمد ندا18742

ناديه السيد حمدى ابو خليوه18743

ناديه مصطفى محمد عمرو18744

ناهد على عبدالغنى على محمد حسن18745

نبيله احمد سعد عبدالواحد مطاوع18746

ندا وائل سمير الخولى18747

ندى عبدالمقصود رشاد محرم18748

ندى عماد الدين محمد ابراهيم احمد حسانين18749

ندى هشام احمد احمد عامر18750

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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نهى ابراهيم ابراهيم عبد الفتاح السجاعى18751

نهى رافت محمد عطيه18752

نورا ابراهيم محمد رمضان الصعيدى18753

نورا المحجوب  عبده نده18754

نوران الخضرى عبدهللا العراقى18755

نورهان ابراهيم حافظ محمد عوض18756

نورهان السيد احمد طه 18757

نورهان عاصم عبدالفتاح خطاب18758

نورهان عامر سعد جزر18759

(خواص ماده)فيزياء عامه هاجر عبد القادر محمد الحماقى18760

هاجر محمود احمد بدوى18761

هايدى ابراهيم مصطفى ابراهيم فرحات18762

هايدى محمد عيسوى عياد18763

هبه خالد سيد احمد مصلحى18764

هدى احمد احمد محمد البسيونى18765

هناء سامى المرسى البحيرى18766

وسام عطيه عبد هللا الجرشه18767

والء احمد ابراهيم احمد اللبده18768

يارا السيد محمد احمد الشرقاوى18769

يارا خالد المحمدى العشماوى18770

يارا مدحت سعيد شبل سالمه18771

يارا مصطفى مصطفى عبدالوهاب خاطر18772

يارا يسرى محمد ابراهيم18773

ياسمين حافظ رشاد سيد احمد عماره18774

ياسمين عصام يوسف حمد18775

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص
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يوسف عاصم اسماعيل محمد عبد الغنى18776

يونس مسعد يونس عبدالعزيز القالب18777

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه اوىل:ثانيا
فيزياء فلكيه وارصاد جويه+كيمياء عضويه+حشرات وطفيليات+كهربيه ومغناطيسيهشيماء نعيم محمود طه18778

قائم باعمال مدير شئون الطالب

.ثناء امين فهمي

المراجع    المختص


