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من الخارجباقمستجدبيانجامعة طنطا
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10351طاليهإدارة شئون الطالب

139اجمالى

2022 / 2021ارقام جلوس طالب الفرقة الثالثة  شعبة الكيمياء   
مالحظاتاالسمم

طالب مستجدون: اوال 
1كيمياء فيزيائية  + 3رياضيات عامه ابراهيم عزت ابراهيم محمد يونس12396

احالم عبدالعزيز السيد طلبه احمد حسن12397

3رياضيات عامه احمد الغريب عبدهللا طقاره12398

3رياضيات عامه احمد جمال الدين احمد السيد عشوش12399

1كيمياء فيزيائية احمد خالد محمد الحوفى12400

احمد عبداللطيف محمد عبداللطيف حامد12401

احمد محمود العفيفى بسيونى العفيفى12402

اسامه خالد فتوح مبروك12403

1كيمياء عضوية اسراء احمد محمد سليمان12404

اسراء ايمن نصرالدين الشيخ12405

1كيمياء فيزيائية اسراء رضا على الورينى12406

اسراء طاهر محمد االبشيطى12407

اسراء عبدالعزيز عبدالفتاح السيد احمد بسيونى12408

اسراء مصطفى غنيم نجم الدين12409

اسماء السيد ابراهيم الجناينى12410

اسماء محمد طه عيد12411

اشرقت سند على احمد يوسف12412

االء ايمن ابراهيم السيد12413

االء محمد حسن محمد الحمراوى12414

االء محمد مقلد  محمد شرشوره12415

1كيمياء فيزيائية امال السيد صالح السيد عبدهلل12416

امل يوسف عبدالعزيز ابراهيم12417

امنيه عاصم عبدالمنعم رجب12418

امنيه عبدالنبى عبدالسميع ابوشل12419

اميره ايمن حسن محمد سيد احمد12420
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اميره طارق جادهللا محمد12421

اميمه كامل فوزى كامل مدكور12422

1كيمياء عضوية  + 3رياضيات عامة انجى ناصر مصطفى محمد الجمل12423

ايمان خليل عبدهللا عبده خليل12424

ايمان عبدالهادى محى سليم12425

ايه  ايمن عوضين ابوالعزم على12426

ايه خالد محمد الزق12427

1كيمياء فيزيائية ايه رياض عبدالحميد العشرى12428

1كيمياء غير عضوية ايه نبيه محمد عبدالفتاح على شاهين12429

تغريد اسامه محمد عفيفى12430

تقى اشرف سامى خضر موسى12431

1كيمياء عضويه جهاد محمد فتحى محمد الفقس12432

1كيمياء عضوية  + 3رياضيات عامة حبيبه طاهر سعيد خليل12433

حبيبه فاروق محمد احمد عبدالعال12434

حبيبه محمد على قطب السايس12435

خلود عدلى ابراهيم على الجوهرى12436

دينا ماهر عبدالعزيز على خليل12437

رانا احمد مرسى احمد عرابى12438

رحاب عالء فرج الغمراوى12439

روان احمد محمد رضوان حشاد12440

روان خالد مصطفى المرسى12441

روان ربيع محمد رمضان الشيخ12442

روان عمر عبدهللا ابوالمجد12443

روجينا محمد سطوحى سطوحى الشبشيرى12444

1كيمياء غير عضوية روضه سامى عطيه البربرى12445
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ساره خالد السيد حواس12446

ساره عمر محمد عمر محمد عمر12447

سجى محمود احمد سالمه12448

سعاد سمير السيد محمد القافلى12449

سلمى ياسر محمد الهرميل12450

1كيمياء فزيائية سيف الدين احمد شوقى عبدهللا حسن12451

1كيمياء عضويه   + 1كيمياء فزيائيةسيف محمد محمد ضيف12452

شروق جابر السيد الحشاش12453

1كيمياء فزيائية شيماء اشرف الحسينى الجندى12454

4رياضة عامة شيماء حمدى نجيب راغب هالل12455

صفاء ربيع عبدالخالق عطيه الطيب12456

ضحى السيد محمد شبانه12457

عائشه مصطفى البيومى الشعراوى12458

2كيمياء فيزيائية عبدالرحمن محمد احمد ابوالمجد12459

عبدهللا سامى عبدهللا السعدنى 12460

2سيكولوجيه التعلم + تكنولوجيا التعليم عبدالمنعم مصطفى عبدالمنعم حسين ابو طبل12461

عزت محمد عزت ابراهيم متولى12462

عفاف وحيد عبدالعال عبدالرازق الحملى12463

عال مجدى عبدالعال محمد عميش12464

علياء مصطفى عبدالحميد مصطفى بسيونى12465

عمر عبدالقادر جاد السيد دبور12466

2كيمياء عضوية عمرو صبرى عبدالفتاح مصطفى الخولى12467

غاده نصر اليمانى النجار12468

غيداء شكرى بدوى احمد قابيل12469

فاطمه عادل عبدالقادر السعيد البرعى12470
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2كيمياء فيزيائية فوزيه رمضان فوزى السيد12471

مارينا عيسى غبلاير حمايه12472

ماريو منصور فهيم زكى بقطر12473

1كيمياء تحليلية  + 3رياضة عامة محمد ابراهيم حسن حسن  بدوى12474

محمد جمال ابراهيم شديد12475

محمد خالد  محمد شلبى12476

محمود عبدالفتاح محمد راشد12477

محمود محمد عبدالسالم عبدالوهاب قطايف12478

3رياضيات عامة مروه عبدالرحمن محمد بهى شرشيره12479

مريم حمدى بهجت الشوره12480

مريم عمر مصطفى الشابودى12481

مريم ناجى عوض هللا عطيه12482

منار عاطف عبدالحميد الكومى12483

1كيمياء فيزيائية منار ياسر عبد الحميد درويش12484

منه هللا عالء عبدالستار الجوهرى12485

منه عبدالناصر عبدالغفار ابوطالب العشماوى12486

1كيمياء عضوية مى السيد حسين فياض12487

ميار سعيد حسن عطيه12488

ميرنا اسامه محمد الشافعى12489

ميرنا اشرف عطيه قاسم 12490

ندا محمود ابراهيم الدسوقى سعده12491

ندى خالد جمال شوقى هالل12492

ندى طارق محمد وجيه الخولى12493

ندى عادل السيد محمد12494

ندى عبدالفتاح الشحات عبدالفتاح12495
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ندى عطيه ابراهيم الفقى 12496

ندى فوزى ابراهيم قشالنه12497

3رياضيات عامة ندى هانى اسماعيل عطيه حسن12498

نرمين محمد السيد الدجله12499

نرمين يوسف نسيم ابراهيم الصفطى12500

نورا العزب عبدالحميد سالمه12501

)نورهان محمد سليمان على سليمان12502 (  خواص المادة وكهربية ومغناطيسية الفرقة االولى1فيزياء 

نورهان مصطفى عبدالفتاح حجازى12503

هاجر ابراهيم مصطفى حسن صقر12504

هاجر احمد عبدالعاطى احمد الكالف12505

هاجر اشرف محمد دحروج12506

هانيا عرفه السيد غيط12507

هبه السيد عبده محمود درويش12508

هبه غانم ابراهيم العزب غانم12509

هبه مجدى عطيه عبدالحميد الكندوز12510

1كيمياء عضويه  + 1كيمياء فيزيائية هدير محمد السعيد السعيد عبد العال12511

هناء نصر محمد على يونس12512

هويدا محمود احمد محمد البسطويسى12513

يارا ابراهيم كامل عبدالمنعم النجار12514

يارا عبدالحليم عبدالمغنى محمود12515

ياسمين حسن محمد حسن موسى12516

ياسمين عبدالعاطى احمد على السنبختى12517

ياسمين مجدى على الشاعر 12518

ياسمين محمد الحسينى صبوله12519
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طالب باقون لالعادة: ثانيا

احمد فرج عبدالجواد مصطفى عميره 12525

 خواص 1فيزياء  ) + 6رياضيات  + 3كيمياء عضوية  + 3كيمياء فيزيائية 

 الفرقة 1كيماء عضوية  +  ) (المادة وكهربية ومغناطيسية الفرقة االولى  

(الثانية  

امنيه محمد عبد الحميد محمد حموده12526
 + 2كيمياء تحليلية   + 3كيمياء عضويه + الكيمياء البيئية   + 5رياضيات 

طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة + 4كيمياء عضوية 

رمضان ياسر ابراهيم عبدالغنى حمد12527

  + 3كيمياء عضويه + الكيمياء البيئية   + 3كيمياء فزيائية  + 5رياضيات 

+ سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة  + 4كيمياء عضوية  + 6رياضيات 

 الفرقة 1كيمياء تحليلية +  الفرقة الثانية  1كيمياء فيزيائية  )+ تدريب ميدانى 

(الثانية  

شروق رجب السيد حجاج12528

  3كيمياء عضويه + الكيمياء البيئية   + 3كيمياء فزيائية  + 5رياضيات 

 1كيمياء عضوية  )+ طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة  + 6رياضيات +

(الفرقة الثانية 

صبحى عبد العال السيد المرسى 12529
كيمياء  + 6رياضيات   + 3كيمياء عضويه + الكيمياء البيئية   + 5رياضيات 

( الفرقة الثانية 1كيمياء فيزيائية  ) +4عضوية 

عبد الرحمن احمد عبد السالم محمد داود12530

  + 3كيمياء عضويه +  الكيمياء البيئية   + 3كيمياء فيزيائية  + 5رياضيات 

تاريخ وفلسفة الكيمياء  + 4كيمياء عضويه  + 4كيمياء فيزيائية  + 6رياضيات 

طرق تدريس ذوى االحتياجات + سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة  + 

  1كيمياء فيزيائية  )+ اشراف تربوى  + التربية وقضايا العصر + الخاصة  

(الفرقة الثانية  

6رياضيات  + 3كيمياء عضوية + الكيمياء البيئية  + 5رياضيات عبد الرحمن سليم احمد منقوله 12531

عمرو طلعت محمد عباس سعيد 12532
 ) + 4كيمياء عضوية  + 6رياضيات  + 3كيمياء عضوية  + 5رياضيات 

( الفرقة الثانية  1كيمياء فيزيائية 

محمد محمود عبد الرؤف ابونار 12533

  + 3كيمياء عضويه + الكيمياء البيئية   + 3كيمياء فزيائية  + 5رياضيات 

 + 4كيمياء عضوية  +  2كيمياء تحليلية  +4كيمياء فزيائية  +6رياضيات 

التربية وقضايا العصر+ طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة 

مصطفى محمود بدير الديب12534

  + 3كيمياء عضويه + الكيمياء البيئية   + 3كيمياء فزيائية  + 5رياضيات 

سيكولوجية  ذوى  + 4كيمياء عضوية  +  2كيمياء تحليلية   + 6رياضيات 

التربية وقضايا العصر+ االحتياجات الخاصة 

منار ماهر فوزى محمد القفاص 12535
كيمياء  + 6رياضيات + 3كيمياء عضوية + الكيمياء البيئية  + 5رياضيات 

طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة + 4عضوية 

ميار نظير عبداللطيف احمد12536

كيمياء + الكيمياء البيئية  + 3كيمياء فيزيائية  + 5رياضيات  )مستجده فى 

طرق + سيكولوجية  ذوى االحتياجات الخاصة  + 2علوم بيئية  + 3عضوية 

تعليم + حاسب الى فى التخصص +  تكنولوجيا تعليم التخصص  + 1تدريس 

 4كيمياء عضوية  + 6وسبق الرسوب فى رياضيات  (الكبار وتطبيقاته 

طرق تدريس ذوى + سيكولوجية  ذوى االحتياجات الخاصة + 

علوم  )+ االحتياجات الخاصة   وسبق النجاح فى باقى مواد الفرقة   

( الفرقة الثانية 1بيئية 

3كيمياء عضويه + الكيمياء البيئية   + 3كيمياء فزيائية  + 5رياضيات نور حسن سعد الحجر12537

طالب من اخلارج فرصة اوىل: ثالثا 

12538
هشام محمد ثروت عبد العزيز سيد احمد 

  + 3كيمياء عضويه + الكيمياء البيئية   + 3كيمياء فزيائية  + 5رياضيات 

حاسب الى فى التخصص+ تكنولوجيا تعليم التخصص 

12539
جميع الموادوالء محمد على السيد 
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