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 الوالحظات االسن  رقن الجلوس م

   احالم رضا عبد الرؤف علي 11501 1
0 

11502 
 5رياضيات  -+ النظرية النسبية الخاصة  1ميكانيكا الكم  1ت:  احمد ناجي سعد أبو العال

 معادالت تفاضلية جزئية ودوال
   اسماء عماد السيد أحمد  11503 3
   الرحمن عبد السالماالء اهلل عبد اهلل عبد  11504 4
   امل محمد عبد العاطي عفيفي  11505 5
   اميرة محمد عبد الحميد عواد  11506 6
 معادالت تفاضلية جزئية ودوال 5رياضيات  1ت:   ايمان أشرف عبد الرازق جمعة 11507 7
   ايه حمدي عبد الغني سليمان 11508 8
 علم نفس اجتماعى من ثانية )مواد محملة ( 2ت:  تسنيم محمد محمود حسب اهلل 11509 9

   تغريد أحمد محمود محمود 11510 12
   سارة يحيي عبد المنعم محمد 11511 11
   شروق رشدي سليمان محمد 11512 10
   عبد اهلل ابراهيم سيد عواض  11513 13
   علياء رفعت رياض عبد المعبود  11514 14
   غادة عبد الفتاح علي علي  11515 15
   محمد وليد محمد عيد 11516 16
 معادالت تفاضلية جزئية ودوال 5رياضيات  1ت: محمود محمد أحمد محمد 11517 17
   مي مرزوق محمدي عبد ربه 11518 18
   مي مصطفي فؤاد صالح  11519 19
 فيزياء احصائية 1ت:  ميادة عمر عمر عبد العزيز 11520 02
   هاجر سامي السعيد قاسم 11521 01
   هند محمود محمد علي  11522 00
 +النظرية النسبيية الخاصة 1ميكانيكا الكم  1ت:  ياسمين صبري عزت فتوح 11523 03
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 الباقون لالعادة

 مواد التخلف اسم الطالب رقم الجلوس م

1 
 دينا خيرى احمد محمد 11524

فيزياء المواد،دوائر  2ت: -ديناميكا كهربية  (، 1منهج خاص ) 1ت: 
 (،تاريخ وفلسفة العلم2منهج خاص )  2)ت:  -منطقية ورقمية 

 (، ديناميكا كهربية 1منهج خاص ) 1ت:  شروق اسامة موسى حسين 11525 2

 مواد الترم الثانى  فاطمه ممدوح السيد محمد 11526 3

    
 

 سنة من الخارج للمرة االولى

 مواد التخلف اسم الطالب رقم الجلوس م                       

1 11527 
 منار عبد العزيز عبد البارى شاهين

معادالت تفاضلية ودوال خاصة من  5رياضيات  -مواد الترم االول  1ت: 
فيزياء حسابية من ثالثة  2ميكانيكا الكم  -مواد الترم الثانى   2)ت : -ثالثة  (

 (+ التدريب الميدانى 

    

 

 سنة من الخارج للمرة الثانية

 مواد التخلف اسم الطالب رقم الجلوس م                       

1 
 اسراء صالح محمد عبد الفتاح 11528

فيزياء  2)ت :  –(( 2( + فيزياء جوامد )2فيزياء نووية )1ت : 
 المواد + دوائر منطقية ورقمية

 (2( + فيزياء جوامد )2فيزياء نووية ) 1ت :  آيه اشرف صبحى عبد الفتاح السيد 11529 2
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 هالحظات االســـــــــــــــــــــن رقن الجلوس م

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 


