
2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من1    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

1307561841095569ابراىيم محمد ابراىيم حسين10701

ضضجـ جـلضلض

209631041011118383أحمد ابراىيم بيومي ابراىيم10702

ضضجـ جـجـ جـلضل

2108113610011311884أحمد أشرف محمد مصطفي10703

ضجـمجـ جـملجـ

2277512010111111972أحمد حامد عبد الحميد عطية10704

ضجـجـ جـجـ جـجـ جـلجـ

25064671011049280أحمد جمال محمد راشد أحمد10705

ضلجـ جـجـ جـضضجـ جـ

15466971021119364أحمد جميل عبد القادر عبد القادر10706

ضلجـ جـجـ جـلضض

2369697100104115102أحمد حسن السيد محمد عطية10707

لجـجـ جـجـ جـلجـجـ

15365979711111384أحمد ربيع عبد العزيز ابراىيم10708

ضجـجـ جـجـلضض

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من2    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

2063268711057545أحمد ربيع محمد عزب10709

ضضجـ جـضضض جـل

8047581011024859أحمد ربيع محمود أبو خزيم10710

ضضجـ جـجـ جـضضض جـ

2175378801077668أحمد سميمان محمدي حسن10711

ضضجـ جـلضضجـ

238841161021139824أحمد شرف الدين أحمد ابراىيم10712

ض جـلمجـ جـجـلجـ

20640881081127782أحمد شوقي سعد عزازي10713

ضضجـ جـجـ جـضضل

19096881051149385أحمد صابر محمد سيد أحمد10714

ضلمجـ جـضجـل

1898483981019191أحمد صبحي محمود عوض10715

للجـ جـجـضلل

8457104631057773أحمد صبري عمي احمد10716

ضضجـ جـضلضض جـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من3    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

2366911910611310985أحمد عالء الدين رمضان الشنواني10717

ضجـمجـ جـجـضجـ

2018312998112106107احمد عاطف السيد عبد الفتاح10718

جـجـجـ جـجـجـ جـلل

22572998611211483أحمد محمد محمد محمد جودة10719

ضجـجـ جـللضجـ

16869818910410195أحمد محمود يحيي عقل10720

للجـ جـجـضضض

23196116103114120121أحمد مندي عبد المطمب عوض10721

جـ جـجـ جـمجـ جـجـجـجـ

2356788961044481أحمد ياسين عبده السيد10722

ضض جـجـ جـجـضضجـ

1616693971054672اسامة ناصر عبد الخالق10723

ضضجـ جـجـلضض

2893511711611110297اسراء عبد الجواد عبد المطيف محمد10724

للجـ جـمجـض جـم

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من4    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

1907292841028477اسراء محمد محمود محمد10725

ضضجـ جـللضل

2419013387111110101اسالم أحمد عبد اهلل عبد الرحمن10726

لجـجـ جـلجـ جـجـجـ جـ

215651218811110077اسالم عصام عمي متولي10727

ضلجـ جـجـجـ جـضجـ

23260113841118163اسالم معوض عبد اهلل محمد10728

ضضجـ جـلجـضجـ

2609513186119134101اسماءعيسي عفيفي عطية10729

لجـ جـملجـ جـجـجـ جـ

29110311287113129106الشيماء حسني حممي خموي10730

جـجـ جـملجـجـ جـم

24497107111121130114االء حسن محمد سالم10731

جـجـ جـمجـ جـجـجـجـ جـ

135461101101137896الحسن فؤاد عمر فؤاد10732

لضمجـ جـجـضض

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من5    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

1214972879210251اكرم أشرف محمد محمد10733

ضلجـلضضض

238761109011011250اماني حسن محمد حسن10734

ضجـجـ جـجـجـلجـ

20510513310111599115اماني ماىر ىمام حسن10735

جـلمجـ جـجـ جـجـ جـل

220791199911710992أمل ابراىيم عبد الحميد عمي سالم10736

لجـمجـجـلجـ

2419312496114105102أميرة محمد عمي طو الخولي10737

لجـمجـجـ جـجـجـ جـ

20053101951187056ايمان مسعد عبد المنعم محمد10738

ضضمجـلضل

25367128103120136109ايمان ميدي عبد المطيف أحمد10739

جـممجـ جـجـ جـضجـ جـ

28الغاء8842778091أمينة عراقي السيد أحمد10740

ض جـخجـلضضض جـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من6    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

232587189957035أية السيد رمضان داوود10741

ض جـضجـجـضضجـ

244849878114118102أية جمال محمد أحمد10742

لجـملللجـ جـ

20475921061178886أية محمود محمد محمود10743

ضضمجـ جـللل

288831148411112866ايياب مصطفي محمد عبد الرحمن10744

ضجـ جـجـ جـلجـلم

234801089211210062اندرو ميالد ميني وىبة10745

ضلجـ جـجـجـلجـ

25976133118117126103بسنت محمود توفيق البسيوني10746

لجـ جـممجـ جـلجـ جـ

2378712410611912084بسنت يسري محمد عاطف10747

ضجـ جـمجـ جـجـ جـلجـ

2909513691121136136جياد أحمد عبد الحي جاد مرسي10748

مممجـمجـم

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من7    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

20290133101106116101حسام سعيد حسن امام10749

لجـجـ جـجـ جـجـ جـجـل

23869937510511873حسام شريف محمد عبد الواحد10750

ضجـجـ جـللضجـ

27410213610111511394حسام محمد صابر حسن10751

لجـمجـ جـمجـ جـم

2246986771089780حسن محمد حسن ابراىيم10752

ضلجـ جـلضضجـ

222871119611312588حفصة محمد صديق خيرة10753

ضجـ جـمجـجـلجـ

24611211793123142134داليا رضا محمد طمبة10754

جـ جـممجـجـجـ جـجـ جـ

246761258511610798دينا ممدوح أبو الفتوح عمي10755

لجـملجـ جـلجـ جـ

250951209011111082رانيا نبيل زكي فتوح10756

ضجـجـ جـجـجـ جـجـجـ جـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من8    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

234831339311412691رضوي سيد عثمان عمي عيد10757

لجـ جـمجـجـ جـلجـ

29891147115122139129روان مدحت الشحات غمري10758

جـ جـممممجـم

208631208811011480روضة مصطفي ابراىيم عمر10759

ضجـجـ جـجـجـ جـضل

245601249711511868رييام أشرف ىاشم عصر10760

ضجـمجـجـ جـضجـ جـ

2609814295120118111رييام وفدي عبد اهلل عمي شديد10761

جـجـمجـمجـجـ جـ

24579124111117123107زينب شعالن إسماعيل شعالن10762

جـجـ جـمجـ جـجـ جـلجـ جـ

25991139112121135121زينب ممدوح سعيد سرور10763

جـ جـممجـ جـمجـجـ جـ

2428612186113118111سارة محمد حامد محمد10764

جـجـملجـ جـلجـ جـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من9    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

2161071146711997101سما عادل محمد سيد أحمد10765

للمضجـجـ جـجـ

30084143117115125108سممي ابراىيم أحمد ابراىيم10766

جـجـ جـممملم

17370987211012346سندس سعيد كمال سعد10767

ضجـ جـجـ جـضلضض

250110120108111140107سومية توفيق مختار محمد10768

جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

22256107871007174سيد ىاني سيد محمد10769

ضضجـ جـلجـضجـ

2237612410210610685شريف محمد كمال السيد السيد10770

ضجـجـ جـجـ جـجـ جـلجـ

255911299610611086شيماء أحمد محمد محمودعوض10771

ضجـجـ جـجـجـ جـجـجـ جـ

2537112910310911487شيماء سيد طة محمد جنيدي10772

ضجـجـ جـجـ جـجـ جـضجـ جـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من10    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

17738711021068224صالح طارق محمد توفيق10773

ض جـضجـ جـجـ جـضضض

19684998910612899عادل عماد ابراىيم نصر10774

لجـ جـجـ جـجـللل

954556791119741عبد الرحمن أحمد حامد محمد10775

ض جـلجـ جـلضضض

243871369911411798عبد الرحمن أحمد محمد مصطفي10776

لجـمجـملجـ جـ

2097893831047284عبد الرحمن خالد عبد الحميد أحمد10777

ضضجـ جـلللل

2277312610695124105عبد الرحمن سامي عقل محمود10778

جـجـ جـجـجـ جـجـ جـضجـ

24062109921097175عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الرحمن10779

ضضجـ جـجـجـضجـ جـ

9467113981094464عبد الرحمن نصر عبد الرحمن10780

ضض جـجـ جـجـجـضض

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من11    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

4359103901078092عبد الرحمن يوسف منير كشك10781

لضجـ جـجـلضض جـ

1136498961043664عبد الظاىر رمضان عبد الحميد10782

ضض جـجـ جـجـلضض

27887130103116118126عبد اهلل تحسين عبد اهلل عبد الجميل10783

جـ جـجـمجـ جـجـ جـلم

6957102951147878عبد اهلل سعيد عبد اهلل محمد10784

ضضمجـلضض جـ

11432989011411576عبد اهلل عادل محمد الشرخ10785

ضجـمجـلض جـض

19851108751038358عبد اهلل محمود فتحي النجار10786

ضضجـ جـلجـضل

25094112871127990عبير عبد الفتاح محمد السعيد10787

لضجـ جـلجـجـجـ جـ

2607212896109106100عبير عصام سعد غريب10788

لجـجـ جـجـجـ جـضجـ جـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من12    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

246831261041068073عزة فوزي عيسي متولي10789

ضضجـ جـجـ جـجـ جـلجـ جـ

29411614183122126138عزة محمد العزب العزب أبو العال10790

مجـ جـملممم

261741341041118194عصام عبد الواحد عبد الواحد10791

لضجـ جـجـ جـجـ جـضجـ جـ

28895139106118126107عماد جيد رياض جيد10792

جـجـ جـمجـ جـمجـم

2205596661177975عمر عبد القادر عبد العاطي جمال10793

ضضمضلضجـ

954486851068245عمرو السيد مبروك مسعود10794

ضضجـ جـلضضض

9546109851164969عمرو أـحمد محمد راضي10795

ضضملجـضض

218659883979563عمرو خالد ابراىيم حسن10796

ضلجـللضجـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من13    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

25279128971139781غادة سمير محروس محمد10797

ضلمجـجـ جـلجـ جـ

247100139110122123140فاطمة جمال السيد عفيفي10798

مجـ جـمجـ جـمجـ جـجـ جـ

23110811299116102100فاطمة طاىر محمد محمد10799

للمجـجـجـ جـجـ

1815782981169878فتحي محمد صابر اسماعيل10800

ضلمجـضضل

1226512488979862كريم كرم  سميمان عوض10801

ضلجـجـجـ جـضض

1636589821049666كمال صفوت كمال نقوال10802

ضلجـ جـلضضض

10347117901017792مجدي سعيد سميمان رزق10803

لضجـ جـجـجـضض

2385496899096111محمد إبراىيم محمد المندوة10804

جـلجـجـلضجـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من14    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

2026310880107100104محمد أحمد محمد الطباخ10805

للجـ جـلجـضل

149781188910588105محمد أحمد محمود حسنين شحاتة10806

جـضجـ جـجـجـلض

292116144109118120136محمد أحمد محمد حسن10807

مجـ جـمجـ جـممم

2617812190998260محمد خالد السيد عبد المجيد10808

ضضجـجـجـ جـلجـ جـ

23638280985754محمد أشرف محمد عبد النبي10809

ضضجـلضضض جـ

2106910087112113109محمد أيمن السيد سالم10810

جـجـجـ جـللضجـ

139641178410611091محمد أيمن محمد فتحي10811

لجـجـ جـلجـضض

23246111821089891محمد جمال ذكي حسنين10812

للجـ جـلجـضجـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من15    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

24492128999612680محمد جمال سعيد عبد العزيز10813

ضجـ جـجـجـجـ جـجـجـ جـ

1945691101999067محمد جمال صباح السيسي10814

ضلجـجـ جـلضل

24437696888776محمد حنفي محمدي محمد10815

ضضجـجـضضض جـ

937291991129162محمد سيد عبد العال حسن10816

ضلجـ جـجـلضض

63271088411011771محمد سعيد محمد عمي10817

ضجـجـ جـلجـض جـض جـ

103661128811010283محمد شاكر عبد الحميد شعالن10818

ضلجـ جـجـجـضض

259839855101122104محمد رجب محمد عكاشة10819

لجـ جـجـ جـضللجـ جـ

23394866932533محمد رمضان أحمد محمد شعراوي10820

ض جـض جـجـضضضض جـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من16    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

12469113901118891محمد عبد الفتاح محمد زكي10821

لضجـ جـجـجـضض

22510110899111121110محمد عبد العال ربيع معوض10822

جـجـ جـجـ جـجـجـجـ جـجـ

15041132881099385محمد عبد المجيد محمد عاصم10823

ضلجـ جـجـجـ جـضض

1606992969210289محمد عبد النبي محمود السيد10824

ضلجـجـلضض

214110277975156محمد عمر أحمد شديد أبو النصر10825

ضضجـللضض جـ

28098133100109130102محمد عماد محمدي معوض10826

لجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـم

20071938710410543محمد عبد المنعم حممي محمد10827

ض جـجـجـ جـللضل

2045273821048239محمد مجدي محمد العربي10828

ض جـضجـ جـلضضل

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من17    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

1935078901048636محمد مجدي محمد أبو العال10829

ض جـضجـ جـجـضضل

21562103901059028محمد ممدوح مصمحي محمد10830

ض جـلجـ جـجـلضجـ

194779794676475محمد أحمد عطية عبد الرحمن10831

ضضضجـللل

1895492801017934محمود خالد عبد المنعم السيد10832

ض جـضجـ جـللضل

21260999610810769محمود سالم يونس حسن10833

ضجـجـ جـجـلضجـ

251821329511912290محمود عادل عبد العظيم عبد العظيم10834

لجـ جـمجـجـ جـلجـ جـ

19451918710710446محمود محمد إبراىيم أحمد10835

ضلجـ جـللضل

263691019711012377محمود طمعت محمد غزال 10836

ضجـ جـجـ جـجـلضجـ جـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من18    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

21878111891078229محمود ناصر عبد السالم يسن10837

ض جـضجـ جـجـجـلجـ

1734210710310311229محمود نصر محمد حامد10838

ض جـجـجـ جـجـ جـجـضض

236569289959148محمود وائل صابر مسعود10839

ضلجـجـلضجـ

20383977610510553مصطفي ابراىيم سالم ابراىيم10840

ضجـجـ جـلللل

1405797921118122مصطفي أحمد سعيد منصور10841

ض جـضجـ جـجـلضض

19867100891076969مصطفي أحمد محمد ابراىيم10842

ضضجـ جـجـلضل

25481118106108113111مصطفي السيد عبد المطيف عبد الممك10843

جـجـجـ جـجـ جـجـلجـ جـ

2389810369107113117مصطفي عادل عبد العاطي سيد10844

جـجـجـ جـضلجـجـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من19    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

280100142120117136106ممك عبد الحميد منسي حسنين10845

جـممممجـ جـم

29494139109118118116منار السيد محمود ابراىيم10846

جـجـمجـ جـمجـم

298116134118117136116منار حسن ابراىيم حسن10847

جـمممجـ جـمم

28499103103118123119منار سمير منصور عفيفي10848

جـجـ جـمجـ جـلجـم

2888110911311511180منة اهلل رمضان حنفي محمود10849

ضجـممجـلم

26910012811011212894منة اهلل شعبان السعيد السيد10850

لجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

254871361011099578مي محمد مصطفي مصطفي10851

ضلجـ جـجـ جـملجـ جـ

25810698981159667مي محمد مصطفي نصر10852

ضلمجـلجـ جـجـ جـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من20    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

157411038610410763نادر عبد المطيف عبد الباقي10853

ضجـجـ جـللضض

22061102991129264نادية محمود أحمد ميدي10854

ضلجـ جـجـلضجـ

248103108111117129102ندا أيمن عبد الحكيم مدكور10855

لجـ جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـ

2817413782118130100ندي خالد محمد عمي سالمة10856

لجـ جـملمضم

298106142107121131128ندي مجدي متولي محمود10857

جـ جـجـ جـمجـ جـمجـ جـم

294115142109122143141نورىان أشرف رجب رجب موسي10858

مممجـ جـممم

284117131114124139139نورىان ياسر عيد محمد10859

ممممجـ جـمم

24910411310510811596نيرة يحيي عمر محمد10860

لجـجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ جـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من21    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

23483146811166993نيرمين أحمد حسن خميل10861

لضململجـ

198708285886768ىاجر أشرف محمد حسن سميم10862

ضضجلضضل

277102123117117129124ىاجر حسني نجاح عبد المحسن10863

جـ جـجـ جـممجـ جـجـ جـم

28490132101124129120ىاجر محمد حامد عبد العميم10864

جـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـجـم

21889102971109883ىاني محمد عبد المنعم سيد10865

ضلجـ جـجـلجـجـ

159861078511511780ىايدي حسن محمد مصطفي10866

ضجـملجـلض

289112137103111113114ىايدي صبحي حسيني امام10867

جـجـجـ جـجـ جـمجـ جـم

248851279611212998ىبة سعيد عبد العزيز عبد المطمب10868

لجـ جـجـ جـجـجـ جـلجـ جـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من22    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

25299108100121103103ىمسة طارق محمد محمد10869

للمجـ جـجـجـجـ جـ

2098693911017681ياسمين أحمد عبد الرشيد عبد القادر10870

ضضجـ جـجـللل

20469103831027356ياسمين عبد الجواد محمد الحفناوي10871

ضضجـ جـللضل

18580122861113682ياسمين محمود سالم عبد الحميد10872

ضض جـجـ جـلجـ جـلل

295107134108114137116ياسمينا محمد مصطفي كامل10873

جـممجـ جـجـ جـجـ جـم

17367111961178668يوسف محمد يوسف عبد اهلل10874

ضضمجـجـضض

18386911111079074محمود أنور حسن عبد العزيز10875

ضلجـ جـجـ جـللل

173498981833290إبراىيم محمد محمود محمد حسن10881

لض جـللضضض

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من23    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

97195187843253انطونيوس عماد عبد اهلل10882

ضض جـللضض جـض

208559086969071أية غزال عبد الستار عبد الدايم10883

ضلجـللضل

177759085884163باسم أحمد عبد العزيز10884

ضض جـجـلللض

75857390غائب19271شريف رضا عيد محمد10885

لضللخضل

غيابغيابغائبغائبغائبغائبغيابفؤاد عالء فؤاد الجندي10886

خخخخخخخ

1947790758312487عيون عاطف عبد المنعم ممد10887

ضجـ جـللللل

1815790507558103محمد عبد الفتاح عبد الفضيل10888

لضلضلضل

غياب827994غائبغائبغيابإبراىيم أحمد سعيد أحمد10888

خلللخخخ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من24    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

غياب777599غائب75غيابأحمد إمام محمد لطفي10889

خلللخلخ

163459087919061دينا السيد محمد متولي10890

ضلجـللضض

غياب90807698غيابغيابعبد القادر عالء الدين10891

خللللخخ

غيابغيابغائبغائبغائبغائبغيابياسمين محمد محمود عمار#####

10895

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10896

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

108970

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10898

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من25    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

10899

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10900

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10901

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10902

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10903

ض جـض جـض جـض جـ0ض جـض جـ

10904

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10905

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10906

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من26    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

10907

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10908

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10909

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10910

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10911

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10912

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10913

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10914

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من27    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

10915

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10917

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10918

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10919

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10920

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10921

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10922

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10923

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من28    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

10924

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10925

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10926

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10927

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

1092800

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10929090

ض جـلض جـض جـض جـض جـض جـ

1093000

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10931090

ض جـلض جـض جـض جـض جـض جـ

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من29    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

1093200

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

1093300

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

1093400

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

غائبغائبغائبغائبغائبغياب10935

جغائبغائبغائبغائبغائبغياب

1093600

ض جـض جـض جـض جـض جـض جـض جـ

10937

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من30    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري

180759075759090النهاية الصغري

رياضة تطبيقية 

+ ديناميكا )

(كهربية ساكنة 

تحليل عددي

مقرر 

اختياري في 

التخصص

(3)جبر تحليل حقيقيتكنولوجيا التعليم وحاسب آلي في التخصص( 1)طرق تدريس 

عميد الكلية          

د ايمان عبد الحق. أ

رئيس الكنترول 

رضا توفيق / د .أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

مجدي الشحات/ د.أ

رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 



2021 / 2020نتيجة الفصل الدراسي االول    الفصل الدراسي األول              شعبة الرياضيات32من31    (عام) جامعة بنها     كلية التربية     الفرقة الثالثة      

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

المجموعالمجموعالمحموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

300125150125125150150النهاية الكبري
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د ايمان عبد الحق. أ
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وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 
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رئيس الشعبة   

صباح السيد سعد/ د 
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