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            جامعة طنطا
من الخارجباقمستجدبيان

          كلية الرتبية
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2022 / 2021ارقام جلوس طالب الفرقة الثالثة شعبة الفيزياء   
مالحظاتاالسمم

طالب مستجدون: اوال 
(مقرر اختيارى تفكير فلسفى وعلمى الفرقة االولى   )  + 2كيمياء احسان على عبدالمجيد رزق12551

اسراء متولى على متولى عسكر12552

اسماء احمد عبدالمنعم احمد التلب12553

فيزياء حيوية-تيار متردد اسماء احمد محمد حواش عيسى12554

اسماء محمد مصطفى يوسف جنانه12555

اسماعيل ايمن عبداللطيف ابراهيم البابلى12556

اسمهان عبدالباسط الحسينى بدوى12557

االء احمد محمد احمد ابوعيشه12558

الحسناء رجب عكاشه شعبان عامر12559

امال محمد محمود محمد عماره12560

فيزياء حيوية- تيار متردد امانى ابراهيم محمد المتولى ابوعبيه12561

اميره ابراهيم فتوح عيسى12562

اميره الهادى عبدالعاطى احمد سليمان12563

اميره عماد عمر عمار12564

انوار ابراهيم سليمان يوسف محمد خليل12565

ايمان ابراهيم على عبدالعاطى مساعد12566

ايمان عبدالباسط صبحى محمد عيد12567

ايمان محمد السيد محمد سالمه12568

ايه ربيع رجب شلبى12569

معادالت تفاضل- تفاضل وتكامل ايه على فوزى عبداللطيف البيومى12570

ايه محمد عوض مقاوى العربى12571

2كيمياء + فزياء حيوية -تيار متردد بسمله مسعد السعيد خميس12572

تفاضل وتكامل معادالت تفاضل+  جبر خطى احتماالت واحصاء 3رياضيات جهاد ابراهيم محمد البحيرى12573

جهاد سعيد عبدالعزيز الخواص12574

جهاد طارق رزق ابوريه12575
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حسام محمد رضوان محمد صالح12576

حنان السيد السيد الفقى12577

حنان محمود عبدالقوى الشناط12578

خلود خالد مصطفى مرسى السيد12579

دنيا مجاهد حميده عبدالغنى االشمونى12580

دينا حسن حسن مره12581

دينا عبدالوهاب محمد محمد12582

1كيمياء + ديناميكا حرارية اهتزازات وموجات رجب عادل السيد محمد بحيري12583

رحاب محمد عبدهللا عيد12584

رضوى احمد اسماعيل عبدالنبى مقالش12585

رفيده عاطف عبدالعزيز الحسينى مصطفى12586

روضه عبدالفتاح محمد عبدالفتاح الرفاعى12587

اهتزازات وموجات-ديناميكا حرارية زينب خالد مصطفى عوض12588

ساره اشرف ابراهيم عبدالحميد الجزار12589

ساره يوسف يوسف اسماعيل12590

سعاد قمرالدوله محمد محمد ابوحسين12591

سلمى محمد عبدالفتاح عبدالمقصود12592

سلمى نجدى سالم النجار12593

شروق الحسين سعدهللا عطيه12594

شيماء محمد عبدالعزيز البديوي12595

( مقرر اختيارى الثقافة العلمية الفرقة االولى )صفاء عالء مسلم قنديل 12596

صالح البيلى صالح دوالى12597

طارق سند حبيب محمد العكل12598

عبدالجواد مجدى عبدالجواد عبدالقادر12599

2كيمياء + اهتزازات وموجات - ديناميكا حرارية عبدهللا محمد عبدالعاطى عبدهللا12600
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عال  ابراهيم على خليل الجبيشى12601

عمرو الدسوقى عبدالنبى ابراهيم12602

عمرو عبدالستار عمر الغريب12603

فاطمه ابوبكر محمد سليمان12604

2كيمياء + اهتزازات وموجات - ديناميكا حرارية فوقيه عالء سعيد محمد الخولى12605

كمال فتحى كمال راغب حراز12606

كوثر اسامه السيد محمد الكوش12607

مارينا سامى عطيه بطرس12608

1كيمياء ماريو عصام نجيب رزق12609

محمد احمد على قاسم12610

جبر خطى إحتماالت وإحصاء- 3رياضيات+ اهتزازات وموجات - ديناميكا حرارية محمد حمدى محمد أحمد الشال 12611

فيزياء حيوية- تيار متردد  + 1كيمياء محمد سعيد على العنانى12612

محمد محسن محمود محمد عطيه12613

1كيمياء محمد مسعد عبدالرازق دراج12614

1كيمياء محمود عزت ابراهيم محمد يونس12615

محمود مختار ابراهيم محمد مملوك12616

جبر خطى إحتماالت وإحصاء- 3رياضيات + اهتزازات وموجات - ديناميكا حرارية مريم ساهر مرزوق عبدالواحد مطاوع12617

مريم محمود احمد اسماعيل مزروع12618

معادالت تفاضل- تفاضل وتكامل + اهنزازات وموجات  -ديناميكا حرارية مصطفى حلمى مصطفى الخولى12619

منار السعيد السعيد عصر12620

فيزياء حيوية-تيار متردد + اهتزازات وموجات -ديناميكا حرارية منار عصام ابراهيم السيد الشيخ12621

منه هللا محمد رمضان شاهين12622

فيزياء حيوية-تيار متردد + اهتزازات وموجات -ديناميكا حرارية منه هللا محمد يوسف نصار12623

فيزياء حيوية-تيار متردد + اهتزازات وموجات -ديناميكا حرارية منى محمود محمد ناجى12624

مهاب السيد السيد عبدالحميد الطويل12625

مدير إدارة شئون الطالب
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اهتزازات وموجات-ديناميكا حرارية مى عبدالخالق ابراهيم السعداوى12626

جبر خطى إحتماالت وإحصاء- 3رياضيات + اهتزازات وموجات  - ديناميكا حرارية ندى السعيد عوض على القاضي12627

ندى عبدالستار عبدالرازق ذكى مصطفى12628

ندى عبدالغنى محمد شحاته12629

ندى فوزى ابراهيم عمر12630

ندى ياسر مسعد النبوى الغريب12631

اهتزازات وموجات-ديناميكا حرارية نور يحيي محمد ضحى12632

نورا محمد فتحى توفيق النجولى12633

نورهان جمال  صالح عبدالدايم فرج12634

هاجر عصام محمود صالح طيطه12635

هايدى السيد مصطفى يوسف بوعثمان12636

هبه السيد احمد محمود حسب النبى12637

معادالت تفاضل-تفاضل وتكامل هبه عصام الدين محمد السعدنى12638

هدى رضا احمد سلطان12639

هدير فضل امين محمد ناصف12640

وسام هانى الدسوقى الشاذلى الفقى12641

وفاء على محمد خليل على12642

ياسمين حمدى فتحى فراج عبدالبر12643

مدير إدارة شئون الطالب
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طالب باقون لالعادة: ثانيا

12648
احمد عبدالباقى فريد عبد الباقى خيره

+  معادالت تفاضلية 5رياضيات + النظرية النسبية - 1ميكانيكا الكم + بصريات الكترونية -فيزياء ذريه واطياف 

 فيزياء حسابية2ميكانيكا الكم  + 1فيزياء جوامد  - 1فيزياء نوويه 

12649
اسامه المراعى عبد الغنى الغراب 

اهتزازات وموجات الفرقة -ديناميكا حرارية  )+ جميع المواد ماعدا طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة 

( الفرقة الثانية 1علوم بيئية + الثانية 

12650
ايمان عبد المنعم على محمد حموده

+  معادالت تفاضلية 5رياضيات + النظرية النسبية - 1ميكانيكا الكم + بصريات الكترونية -فيزياء ذريه واطياف 

 تحليل عددى وبرمجة خطية6رياضيات +  فيزياء حسابية  2ميكانيكا الكم  + 1فيزياء جوامد  - 1فيزياء نوويه 

12651

ريم السيد محمد االفندى
+  معادالت تفاضلية 5رياضيات + النظرية النسبية - 1ميكانيكا الكم + بصريات الكترونية -فيزياء ذريه واطياف 

 فيزياء 2ميكانيكا الكم  + 1فيزياء جوامد  - 1فيزياء نوويه + حاسب الى فى التخصص  +  1طرق تدريس 

اشراف تربوى+ طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة +  تحليل عددى وبرمجة خطية 6رياضيات + حسابية  

12652

محمد رمضان السيد غريب 
+  معادالت تفاضلية 5رياضيات + النظرية النسبية - 1ميكانيكا الكم + بصريات الكترونية -فيزياء ذريه واطياف 

+  تحليل عددى وبرمجة خطية 6رياضيات   + 1فيزياء جوامد  - 1فيزياء نوويه +  حاسب الى فى التخصص 

(اهتزازات وموجات الفرقة الثانية - ديناميكا حرارية  )+ طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة 

12653
محمد عزت محفوظ خليفة

 + 1فيزياء جوامد  - 1فيزياء نوويه +  معادالت تفاضلية 5رياضيات + النظرية النسبية - 1ميكانيكا الكم 

طرق تدريس ذوى االحتياجات +  تحليل عددى وبرمجة خطية 6رياضيات +  فيزياء حسابية   2ميكانيكا الكم 

(اهتزازات وموجات الفرقة الثانية  - ديناميكا حرارية  )+ الخاصة  

12654
محمود احمد عبدالرازق الشيخ على 

اهتزازات -ديناميكا حرارية  )+  معادالت تفاضلية 5رياضيات + بصريات الكترونية - فيزياء ذرية واطياف 

(جبر خطى احتماالت واحصاء الفرقة الثانية -3رياضيات + وموجات الفرقة الثانية 

12655
مصطفى شبل عبد السميع مجاهد ابو احمد 

+  فيزياء حسابية  2ميكانيكا الكم  + 1فيزياء جوامد  -1فيزياء نووية +  معادالت تفاضلية 5 رياضيات 

- ديناميكا حرارية )+ طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة +  تحليل عددى وبرمجة خطية  6رياضيات 

(اهتزازات وموجات الفرقة الثانية 

12656
يارا جمال امين حامد

اهتزازات وموجات - ديناميكا حرارية )+  فيزياء حسابية   2ميكانيكا الكم +  معادالت تفاضلية  5 رياضيات 

(جبر خطى احتماالت واحصاء الفرقة الثانية -3رياضيات + الفرقة الثانية  

طالب من اخلارج فرصة اوىل: ثالثا 

12657
اسماء محمد العزب سالم

 معادالت تفاضلية  5رياضيات + النظرية النسبية - 1ميكانيكا الكم + بصريات الكترونية  - فيزياء ذرية واطياف 

(فيزياء حيوية الفرقة الثانية  - تيار متردد  )+ حاسب الى فى التخصص  + 2علوم بيئية +  

12658
محمود محمد محمود ابراهيم عاشور

 معادالت تفاضلية  5رياضيات + النظرية النسبية  - 1ميكانيكا الكم +بصريات الكترونية  - فيزياء ذرية واطياف 

تفاضل + جبر خطى احتماالت واحصاء الفرقة الثانية  -3رياضيات  )+ تدريب ميدانى   + 1طرق تدريس + 

(معادالت تفاضل الفرقة الثانية  -وتكامل 
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المراجع المختص


