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113طالبكلية الرتبية

1073طاليهإدارة شئون الطالب

127اجمالى

مالحظاتاالسمم
طالب مستجدون : اوال 

اسراء ايمن عبد المولى وهبه الشرقاوى7221

اسراء عبد الناصر محمد محمود حماد7222

اسراء محمد السعيد صبوله7223

اسماء احمد احمد السيد فرجانى7224

اسماء رمضان عطيه اخضر7225

افنان فرج السعيد عجينه7226

االء احمد نجيب احمد ابو حشيش7227

(الثقافه العلميه)مقرر اختيارىاالء حسين حامد محمد الفرت7228

االء طارق فاروق عبد العزيز زين7229

االء محمد السعيد الشيخ7230

االء مصطفى سيد احمد الهتيري7231

امانى احمد عبدالفتاح الشويحى7232

امانى محمد حامد سعد العباسى7233

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياءامانى محمد عبدالرحمن برج7234

امل محمد فاروق الدرينى7235

(1)رياضياتامل مسعد فرج ابراهيم7236

امنيه هشام عبد الرؤف البشالوى7237

(2)رياضيات+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياءاميره عبد هللا محمد هموس7238

(2)رياضياتاميمه محمد محمود شعبان7239

امينه خالد سيد احمد شلبى7240

ايمان صالح عبدالمجيد الحنفى7241

ايمان محمد فتوح مصطفى شاهين7242

ايه العربى محمد محمد عمرو7243

ايه شوقى عبد الخالق ابو النصر7244

ايه طلعت ربيع مبروك سيد احمد7245
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بسنت مجدى ابو بكر يحيى7246

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياءحبيبه احمد عبد الحميد احمد اللبان7247

حبيبه السيد احمد عمر الراوى7248

دنيا على محمد عيد7249

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياءدينا الجبالى عبده سالمه7250

رانيا احمد عبد هللا احمد بدر7251

رضوى وليد محمود مبروك7252

رفيده بسيونى عبد السالم الشرقاوى7253

روان عادل مصطفى احمد منصور7254

روجينا وجيه موسى صليب حبيشى7255

روضه على محمد مقرب7256

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه  (1)فيزياءروميساء ابراهيم صبحي ابو اليزيد المغربي7257

روميساء احمد شاكر السعدنى7258

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياءريم محمد محمد رجب شعيب7259

ريماس رافت بهجت محمد على هيبه7260

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياءريهام عبدالناصر فتيح ابراهيم موسى7261

زهراء احمد احمد فايد7262

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياءساره جمال الدين احمد السيد عشوش7263

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياءساره مصطفى حامد اسماعيل7264

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياءسالى رمزى محمد ابويمن7265

(الثقافه العلميه)مقرر اختيارىسمر عبد العزيز على محمد عسكر7266

سمر عالء محمد ابو العز االشرم7267

سهيله ابراهيم عبد الغنى نصير7268

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياءسهيله شريف عبد القادر بسه7269

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياءشروق صبحى عبد الباقى عبد النبى7270

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



3 باقمستجدبيانجامعة طنطا

113طالبكلية الرتبية

1073طاليهإدارة شئون الطالب

127اجمالى

مالحظاتاالسمم

 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانيه شعبة العلوم البيولوجية واجليولوجيا  
2022

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياءشمس محمد عامر البديوي7271

تصنيف حيوان+ خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياءشيماء عبد هللا محمود عبد الغفور درباله7272

(2)رياضيات+ خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياءشيماء مصطفى عبد الرحيم طه7273

جيولوجيا عامه+حراره وبصريات هندسيه (2)فيزياءطارق محمد محمد ابراهيم على سلطان7274

عبد هللا احمد ابراهيم عبد الناصر7275

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياءعبد هللا مصطفى السيد احمد الجندى7276

عبدالرحمن جمال الدين مصطفى محمود المنسى7277

عبدالرحمن سعيد محمد حافظ7278

(2)رياضياتعبير مسعد عبدالحي الصعيدي7279

علياء رمضان فريد على مرزوق7280

عمرو خالد موسى عطية7281

فاطمه الزهراء رضوان عوض الغراب7282

(2)رياضياتفاطمه رافت مسعد حمد7283

فاطمه عبد الناصر الصاوى مصطفى عثمان7284

فريده نصر محمد محمد اسماعيل7285

كاميليا احمد محمود احمد7286

كريم وائل محمد يونس7287

لوزه حسين احمد عبد الواحد الشيخ7288

ليلى حمدى على شتا7289

ماهيتاب هانى شاكر السعدنى7290

محمد المنسوب حسن المنسوب ابو راشد7291

محمد توفيق محمد توفيق الحديدى7292

محمد عبدالقوي شفيق رخا7293

محمود عادل السيد محمود علم7294

(1)رياضياتمريم احمد على محمد نصار7295
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مريم اسامه احمد مصطفى القونى7296

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياءمريم رمضان عبد الظاهر شبكه7297

مريم عادل احمد السيد7298

مريم عصام احمد صقر7299

مريم مصطفى عبد المنعم ابراهيم7300

منار جمال سعد عبد الوارث7301

منار محمد صالح الدين مصطفى على7302

منه هللا الشناوي محمد الجندي7303

منه هللا عمر عبد لغنى عبد الصمد عمر7304

منى اسامه مصطفى عياد7305

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه  (1)فيزياءمنى محمد منظور الشافعي زلط7306

مى المحمدى سعد سراج7307

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياءنانسى عماد احمد ابو العنين عبد الوهاب7308

نانسى ممدوح محمد النبراوى7309

ندى السعيد عبدالعزيز السعيد المتولى7310

ندى سامح جمال عبد العال فياض7311

(2)رياضياتندى عبد المجيد محمد شلبى داود7312

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء+تصنيف حيوان ندى فتحى حسن محمد خليفة7313

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياءندى فتحى فتح الباب النبراوى7314

ندى نصر محمد احمد غانم7315

خواص المادة وكهربية ومغناطيسية(1)فيزياءنرمين السيد جابر السيد هاشم 7316

نرمين طارق سعيد احمد عبده7317

نهى عبد الوهاب محمد عطا7318

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياءنورهان احمد سعيد زيدان7319

نورهان اسامه الدسوقى شعبان ناصف7320
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نيره جمال عبد الخالق البدوى7321

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياءهاجر ابراهيم رزق احمد قاسم7322

هاجر السيد عبد الحميد عبد اللطيف7323

هاجر بسيونى حلمى ابراهيم سعيد7324

هاجر محمد عبدالمحسن عبدالهادي عياد7325

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياءهاجر محمود محمد ابو العال غازى7326

هاجر وحيد محفوظ بيومى محمد7327

هاله انس محمد ابو المعاطى شلبى7328

هبه احمد مصطفى سالم7329

هبه حسن محمد القسط7330

هبه فتحى حلمى احمد صنقر7331

هبه ياسر السيد محمود العريان7332

هدى جمال السيد فهيم7333

هدير السيد يوسف ابو طه7334

هديل محمد المغاورى محمد الجناينى7335

ياسمين خالد سيف محمد فتح هللا7336

يمنى السيد عبده العباسى نعمة هللا7337

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياءيمنى محمد صالح الدين محمود ادم7338

طالب باقون لالعادة: ثانيا

احمد شريف محمد نجيب البدراوى7340
مواد +طحالب -ميكروبيولوجيا+علم االنسجه والتقنيه المجهريه-الفقاريات

الفرقه )خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+حبليات +االرض 

((االولى

حسام عزت عبدالبديع فؤاد7341

مواد +طحالب -ميكروبيولوجيا+علم االنسجه والتقنيه المجهريه-الفقاريات

علم +حبليات +(1)تدريس مصغر +(1)علوم بيبئيه+كيمياء +االرض 

تنوع -بيولوجيا عامه)+(2)تدريس مصغر +المعادن والموارد االقتصاديه 

((الفرقه االولى)خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء+بيولوجى
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رضوى محمد سيد ابراهيم عماره7342

مواد +طحالب -ميكروبيولوجيا+علم االنسجه والتقنيه المجهريه-الفقاريات

علم المعادن والموارد +(1)فسيولوجيا النبات+حبليات +كيمياء +االرض 

الفرقه )خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+االقتصاديه 

((االولى

ريهام عالء محمد الجيوشى الششتاوى7343
مواد +طحالب -ميكروبيولوجيا+علم االنسجه والتقنيه المجهريه-الفقاريات

خواص الماده وكهربيه (1)فيزياء)+حبليات +كيمياء +االرض 

((الفرقه االولى)تصنيف حيوان+ ومغناطيسيه

شروق جمال عبدالناصر محمد شرف7344
طحالب -ميكروبيولوجيا+علم االنسجه والتقنيه المجهريه -الفقاريات

علم المعادن والموارد +حبليات +(1)علم نفس تربوى+كيمياء+

االقتصاديه

تكنولوجيا التعليم+حبليات+كيمياء+طحالب -ميكروبيولوجياعبدهللا جمال محمد بدير زيدان7345

محمود محمد احمد ضحا7346

مواد +طحالب -ميكروبيولوجيا+علم االنسجه والتقنيه المجهريه-الفقاريات

علم نفس +(1)تدريس مصغر +(1)علوم بيئيه+كيمياء +االرض 

علم المعادن والموارد +نبات اقتصادى -بيئه نباتيه+حبليات +(1)تربوى

خواص الماده وكهربيه (1)فيزياء+تنوع بيولوجى-بيولوجيا عامه)+االقتصاديه 

((الفرقه االولى)ومغناطيسيه

مى على عبدالعظيم على ابوزايد7347
مواد +طحالب -ميكروبيولوجيا+علم االنسجه والتقنيه المجهريه-الفقاريات

حبليات+علوم بيبئيه +كيمياء +االرض 

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه اخرية: ثانيا
احمد عبدالحارس احمد ابوالعال7348

طحالب -ميكروبيولوجيا+علم االنسجه والتقنيه المجهريه-الفقاريات

((الفرقه االولى)المعلم ومهنه التعليم +(2)رياضيات)+كيمياء+
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7
من 

الخارج

1

0

127

مالحظات

(الثقافه العلميه)مقرر اختيارى

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

(1)رياضيات

(2)رياضيات+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه (1)فيزياء

(2)رياضيات

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



8
من 

الخارج

1

0

127

مالحظات

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه  (1)فيزياء

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

(الثقافه العلميه)مقرر اختيارى

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء
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9
من 

الخارج

1

0

127

مالحظات
حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

تصنيف حيوان+ خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

(2)رياضيات+ خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

جيولوجيا عامه+حراره وبصريات هندسيه (2)فيزياء

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

(2)رياضيات

(2)رياضيات

(1)رياضيات
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من 

الخارج

1

0

127

مالحظات

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء+خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه  (1)فيزياء

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

(2)رياضيات

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء+تصنيف حيوان 

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

خواص المادة وكهربية ومغناطيسية(1)فيزياء

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء
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من 

الخارج

1

0

127

مالحظات

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء

مواد +طحالب -ميكروبيولوجيا+علم االنسجه والتقنيه المجهريه-الفقاريات

الفرقه )خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+حبليات +االرض 

((االولى

مواد +طحالب -ميكروبيولوجيا+علم االنسجه والتقنيه المجهريه-الفقاريات

علم +حبليات +(1)تدريس مصغر +(1)علوم بيبئيه+كيمياء +االرض 

تنوع -بيولوجيا عامه)+(2)تدريس مصغر +المعادن والموارد االقتصاديه 

((الفرقه االولى)خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء+بيولوجى
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مالحظات

مواد +طحالب -ميكروبيولوجيا+علم االنسجه والتقنيه المجهريه-الفقاريات

علم المعادن والموارد +(1)فسيولوجيا النبات+حبليات +كيمياء +االرض 

الفرقه )خواص الماده وكهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء)+االقتصاديه 

((االولى

مواد +طحالب -ميكروبيولوجيا+علم االنسجه والتقنيه المجهريه-الفقاريات

خواص الماده وكهربيه (1)فيزياء)+حبليات +كيمياء +االرض 

((الفرقه االولى)تصنيف حيوان+ ومغناطيسيه

طحالب -ميكروبيولوجيا+علم االنسجه والتقنيه المجهريه -الفقاريات

علم المعادن والموارد +حبليات +(1)علم نفس تربوى+كيمياء+

االقتصاديه

تكنولوجيا التعليم+حبليات+كيمياء+طحالب -ميكروبيولوجيا

مواد +طحالب -ميكروبيولوجيا+علم االنسجه والتقنيه المجهريه-الفقاريات

علم نفس +(1)تدريس مصغر +(1)علوم بيئيه+كيمياء +االرض 

علم المعادن والموارد +نبات اقتصادى -بيئه نباتيه+حبليات +(1)تربوى

خواص الماده وكهربيه (1)فيزياء+تنوع بيولوجى-بيولوجيا عامه)+االقتصاديه 

((الفرقه االولى)ومغناطيسيه

مواد +طحالب -ميكروبيولوجيا+علم االنسجه والتقنيه المجهريه-الفقاريات

حبليات+علوم بيبئيه +كيمياء +االرض 

طحالب -ميكروبيولوجيا+علم االنسجه والتقنيه المجهريه-الفقاريات

((الفرقه االولى)المعلم ومهنه التعليم +(2)رياضيات)+كيمياء+
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