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التربية الصحيةاحمد محمد عبد الحى فتوح الجيزاوى832

الثقافة العلميةاحمد محمد عبدالمجيد عوض هللا البطلى833

التربية الصحيةاسالم حسن محمود الشرنوبي834

الثقافة العلميةاسماء عبد الحميد عبد المقصود الجزار835

التربية البيئيةاالء محمد حسن السباعى الشال836

الثقافة العلميةالسيد الجوهرى السيد بهجت الطربيهى837

الثقافة العلميةاميره ابراهيم السيد ابوقالب838

التربية الصحيةايه احمد عبد العزيز السيد عبد الصمد839

التربية الصحيةايه أحمد عبد الحميد أحمد سليم840

الثقافة العلميةايه محمد عبد السالم عوض هللا841

التربية الصحيةبيشوى شريف الجميل عزيز عوض842

التربية البيئيةحبيبه خالد كمال السعيد الباز843

الثقافة العلميةحسام الدين محمد عبد النبى سعد بريك844

التربية البيئيةدعاء محمود محمد حسن القيعي845

91

  مدير ادارة شئون الطالب   

المراجع  ثناء امين فهمي         المختص



2 باقمستجدبيان280صحية   جامعة طنطا

4814طالب273ثقافة كلية الرتبية

281طاليه272بيئية  إدارة شئون الطالب

اجمالى

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة  االوىل شعبة الرياضيات  
مالحظاتاالسمم

91
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التربية البيئيةمحمد حماده ابو اليزيد البشبيشى871

التفكير الفلسفي والعلميمحمد خالد الشحات متولى872

الثقافة العلميةمحمد خالد محمد محمد بدر873

الثقافة العلميةمحمد طارق على الطنطاوى874

الثقافة العلميةمحمد عالء صالح عبد الحليم875

التربية الصحيةمحمد محمد محمد السيسى876

التفكير الفلسفي والعلميمحمد مسعد محمود ابو الخير هالل877
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الثقافة العلميةمحمود كرم محروس حماده881

الثقافة العلميةمحمود محمد ابراهيم على ابراهيم882

التربية الصحيةمحمود محمد على البالط883

التربية الصحيةمريم السيد ابراهيم السيد الشرقاوى884

التفكير الفلسفي والعلميمريم عادل سالمان يحى هشيمه885

التربية البيئيةمصطفى احمد محمد فرج886

التفكير الفلسفي والعلميمصطفى حسن على محمد البرماوى887

التفكير الفلسفي والعلميمنة هللا أحمد صابر محمود أحمد 888

التربية الصحيةمنى مجدى محمد يحى امين889

التفكير الفلسفي والعلمينادر حامد الرفاعى مصطفى مشعل890

التفكير الفلسفي والعلميناهد عبداللطيف محمد عبدالعزيز عطيه891

التفكير الفلسفي والعلميندا محمد خميس محمد غنيم892

التربية الصحيةندى السيد محمود اسماعيل893

التفكير الفلسفي والعلميندى عالء عبدالعال شبل يوسف894

الثقافة العلميةنور الدين سامى عبد القوى عبد المنعم895
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التفكير الفلسفي والعلمييامن ممدوح الغضبان شعبان896

ابراهيم عاطف عطيه محمد904

تفاضل +جبر عالى+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

حراره (2)فيزياء+مدخل الى التربيه+(1)استاتيكا+(1)وتكامل

(2)تفاضل وتكامل+هندسه تحليليه فى المستوى+وبصريات هندسيه

جميع المواداحمد السيد مصطفى عبدالعزيز حبيب905

احمد الشحات عصرى محمد عبدالعال906
الثقافه )مقرر اختيارى+اللغه العربيه+جبر عالى)جميع المواد ماعدا

(حقوق انسان+علم نفس النمو+اللغه االنجليزيه+(العلميه

ادهم وليد فتحى عبدالصمد907

تفاضل +جبر عالى+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

تفاضل +هندسه تحليليه فى المستوى+(1)استاتيكا+(1)وتكامل

(2)وتكامل

عبدالرحمن مسعد ربيع محمد908
اللغه +مدخل الى التربيه+اساسيات الرياضيات)جميع المواد ماعدا

(العربيه

عبدالعزيز احمد مخيمر السيحه909
اللغه +مدخل الى التربيه+اساسيات الرياضيات)جميع المواد ماعدا

(اللغه االنجليزيه+العربيه

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم محمد910

جبر عالى +خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

حراره (2)فيزياء+(التربيه الصحيه)مقرر اختيارى+(1)استاتيكا+

هندسه تحليليه فى المستوى+وبصريات هندسيه

عالء سمير حسن عرابى911
اللغه +اللغه العربيه+اساسيات الرياضيات)جميع المواد ماعدا

(االنجليزيه

فارس احمد عبدالعزيز عبدالحميد فوده912

مقرر +اللغه العربيه+اساسيات الرياضيات)جميع المواد ماعدا

المعلم ومهنه +تاريخ الرياضيات وفلسفتها+(التربيه البيئيه)اختيارى

(اللغه االنجليزيه+التعليم

محمد ابراهيم رمضان مصطفى القبانى913

مقرر +اللغه العربيه+اساسيات الرياضيات)جميع المواد ماعدا

تفاضل +تاريخ الرياضيات وفلسفتها+(التربيه البيئيه)اختيارى

(اللغه االنجليزيه+(1)ديناميكا+(2)وتكامل

محمد عبدالرحيم الرفاعى عبداللطيف914

اللغه +جبر عالى+اساسيات الرياضيات)جميع المواد ماعدا

علم نفس +(2)تفاضل وتكامل+(التربيه البيئيه)مقرر اختيارى+العربيه

(اللغه االنجليزيه+النمو

محمد عصام عبدالرحيم البسيونى915
اللغه +مدخل الى التربيه+جبر عالى)جميع المواد ماعدا

(اللغه االنجليزيه+المعلم ومهنه التعليم+(2)تفاضل وتكامل+العربيه

(اللغه االنجليزيه+مدخل الى التربيه)جميع المواد ماعدامحمد على محمد يوسف احمد الساعى916

محمد ناصر محمد كامل الدسوقى917
اللغه +اللغه العربيه+مدخل الى التربيه)جميع المواد ماعدا

(علم نفس النمو+االنجليزيه
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ياسمينا محسن جمعه سالم جمعه918

تفاضل +جبر عالى +خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

هندسه +(الثقافه العلميه)مقرر اختيارى+(1)استاتيكا+(1)وتكامل

المعلم ومهنه التعليم+(1)ديناميكا+تحليليه فى المستوى
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