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عبد السالم بسيوني عبدالسالم السنباطي7574

كهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياءفاطمه منجد محمد عوض محمد7575

فوزيه ابراهيم السروى البرعى7576

(1)كيمياء عامة+كهربية ومغناطيسية(1)فيزياء فؤاد محمد فتح هللا محمد فتح هللا7577

الميس ناصر فيصل فيصل السيد7578

مارينا عصام سمير نقوال  جرجس7579

محمد على على رمضان مصطفى الفراش7580

محمد فاروق سليمان ابراهيم الفقى7581

(1)رياضيات عامه+كهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياءمحمد فرج محمد عقل الشربينى7582

(1)كيمياء عامة+كهربية ومغناطيسية(1)فيزياء محمود محمد عبدالعزيز عبدهللا محمد7583

مريم محمود عبدالمنعم موسى7584

منال محمد عبد هللا محمد فره7585

منه هللا حسن ابراهيم الخنيزى7586

منه هللا فرج محمود فرج7587

كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياءمنى عبد الغنى يوسف خليفة7588

منى محمد عبد العزيز على غزه7589

مى محسن محمد الزهيرى7590

ناتالى وفيق نصيف عزيز حنا7591

ناردين جمال سعيد عبدالمسيح بشاي7592

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياءناريمان محمود عز الدين محمود الشيخ7593

ندا سامى محمد فريد على زلط7594

(2)رياضيات عامهندى السيد محمد امين متولى7595

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



4             جامعة طنطا
مستجدبيان           كلية الرتبية
9طالب                     إدارة شئون الطالب
91طاليه

108اجمالى

مالحظاتاالسمم

2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانيه شعبة الفيزياء   
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حقوق انسانندى محرز ابراهيم الدسوقى انور7600

ندى محمد محمود شلضوم7601
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طالب باقون لالعادة:                                    ثانيا

اسماء محمد ابوزيد مبروك7625

جبر خطى -(3)رياضيات+(1)كيمياء+اهتزازات وموجات-ديناميكا حراريه

فيزياء -تيار متردد+واحتماالت واحصاء

((الفرقه االولى)كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+(2)كيمياء+حيويه

االء ايمن شحاته مسعد الصفتى7626

فيزياء فلكيه وارصاد جويه +اهتزازات وموجات-ديناميكا حراريه

فيزياء -تيار متردد+جبر خطى واحتماالت واحصاء-(3)رياضيات+(1)كيمياء+

رياضيات -(1)رياضيات تطبيقيه)(4)رياضيات +(2)كيمياء+حيويه

كهربيه (1)فيزياء+)معادالت تفاضليه-تفاضل وتكامل +((2)تطبيقيه

((الفرقه االولى)(الثقافه العلميه)مقرر اختيارى+ ومغناطيسيه

رنا ابراهيم عبدالعزيز رزق النجار7627

فيزياء فلكيه وارصاد جويه +اهتزازات وموجات-ديناميكا حراريه

فيزياء -تيار متردد+جبر خطى واحتماالت واحصاء-(3)رياضيات+(1)كيمياء+

(2)كيمياء+حيويه

حولحول7628

عبدالرحمن محمد محمود احمد عماره7629

فيزياء -تيار متردد+جبر خطى احتماالت واحصاء-(3)رياضيات+(1)كيمياء

تفاضل +((2)رياضيات تطبيقيه-(1)رياضيات تطبيقيه)(4)رياضيات+حيويه

تكنولوجيا التعليم+معادالت تفاضل-وتكامل

عالء حسن شعبان فراج7630

فيزياء فلكيه وارصاد جويه +اهتزازات وموجات-ديناميكا حراريه

فيزياء -تيار متردد+جبر خطى واحتماالت واحصاء-(3)رياضيات+(1)كيمياء+

معادالت تفاضل-تفاضل وتكامل+ حيويه

محمد رمضان سعد السلسى7631

فيزياء فلكيه وارصاد جويه +اهتزازات وموجات-ديناميكا حراريه

فيزياء -تيار متردد+جبر خطى واحتماالت واحصاء-(3)رياضيات+(1)كيمياء+

-(1)رياضيات تطبيقيه)(4)رياضيات+(2)كيمياء+بصريات فيزيائيه + حيويه

تدريس +معادالت تفاضل-تفاضل وتكامل+((2)رياضيات تطبيقيه

علم )مقرر اختيارى+(2)سيكولوجيه التعلم+تكنولوجيا التعليم +(2)مصغر

(النفس المعرفى

محمود احمد فتحى احمد سلطان7632

فيزياء فلكيه وارصاد جويه +اهتزازات وموجات-ديناميكا حراريه

فيزياء -تيار متردد+جبر خطى واحتماالت واحصاء-(3)رياضيات+(1)كيمياء+

رياضيات -(1)رياضيات تطبيقيه)(4)رياضيات+(2)كيمياء+حيويه

كهربيه (1)فيزياء +)معادالت تفاضل-تفاضل وتكامل+((2)تطبيقيه

((الفرقه االولى) (1)كيمياء عامه+ومغناطيسيه
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كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

(2)رياضيات عامه +(1)كيمياء عامه 

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء+كهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

(1)رياضيات عامه

(2)رياضيات عامه+حراره وبصريات هندسيه (2)فيزياء

حرارة وبصريات هندسية(2)فيزياء
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كهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء

(1)كيمياء عامة+كهربية ومغناطيسية(1)فيزياء 

(1)رياضيات عامه+كهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء

(1)كيمياء عامة+كهربية ومغناطيسية(1)فيزياء 

كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

(2)رياضيات عامه
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(2)رياضيات عامه+كهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

حقوق انسان

حقوق انسان

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

كهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء

حقوق انسان

(2)رياضيات عامه 

كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء
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جبر خطى -(3)رياضيات+(1)كيمياء+اهتزازات وموجات-ديناميكا حراريه

فيزياء -تيار متردد+واحتماالت واحصاء

((الفرقه االولى)كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+(2)كيمياء+حيويه

فيزياء فلكيه وارصاد جويه +اهتزازات وموجات-ديناميكا حراريه

فيزياء -تيار متردد+جبر خطى واحتماالت واحصاء-(3)رياضيات+(1)كيمياء+

رياضيات -(1)رياضيات تطبيقيه)(4)رياضيات +(2)كيمياء+حيويه

كهربيه (1)فيزياء+)معادالت تفاضليه-تفاضل وتكامل +((2)تطبيقيه

((الفرقه االولى)(الثقافه العلميه)مقرر اختيارى+ ومغناطيسيه

فيزياء فلكيه وارصاد جويه +اهتزازات وموجات-ديناميكا حراريه

فيزياء -تيار متردد+جبر خطى واحتماالت واحصاء-(3)رياضيات+(1)كيمياء+

(2)كيمياء+حيويه

حول

فيزياء -تيار متردد+جبر خطى احتماالت واحصاء-(3)رياضيات+(1)كيمياء

تفاضل +((2)رياضيات تطبيقيه-(1)رياضيات تطبيقيه)(4)رياضيات+حيويه

تكنولوجيا التعليم+معادالت تفاضل-وتكامل

فيزياء فلكيه وارصاد جويه +اهتزازات وموجات-ديناميكا حراريه

فيزياء -تيار متردد+جبر خطى واحتماالت واحصاء-(3)رياضيات+(1)كيمياء+

معادالت تفاضل-تفاضل وتكامل+ حيويه

فيزياء فلكيه وارصاد جويه +اهتزازات وموجات-ديناميكا حراريه

فيزياء -تيار متردد+جبر خطى واحتماالت واحصاء-(3)رياضيات+(1)كيمياء+

-(1)رياضيات تطبيقيه)(4)رياضيات+(2)كيمياء+بصريات فيزيائيه + حيويه

تدريس +معادالت تفاضل-تفاضل وتكامل+((2)رياضيات تطبيقيه

علم )مقرر اختيارى+(2)سيكولوجيه التعلم+تكنولوجيا التعليم +(2)مصغر

(النفس المعرفى

فيزياء فلكيه وارصاد جويه +اهتزازات وموجات-ديناميكا حراريه

فيزياء -تيار متردد+جبر خطى واحتماالت واحصاء-(3)رياضيات+(1)كيمياء+

رياضيات -(1)رياضيات تطبيقيه)(4)رياضيات+(2)كيمياء+حيويه

كهربيه (1)فيزياء +)معادالت تفاضل-تفاضل وتكامل+((2)تطبيقيه

((الفرقه االولى) (1)كيمياء عامه+ومغناطيسيه
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