
 

3من1              

زياءالفي شعبة             




االول الدراسي الفصل نتيجة

2020
/
2021

بنها جامعة             

 التربية كلية        






( عام
) الثالثة الفرقة   

قم
ر

 
س

لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

350125225125125100150الكبري النهاية

2107513575756090الصغري النهاية

22196136971129195أحالم محمد سيد محمود إبراهيم9001

لمجـ جـجـلجـل

218109177821008890أحمد أيمن أيمن محمد أحمد مراد9002

لجـ جـجـ جـلجـجـ جـل

أحمد محمد عبد الخالق إبراهيم 9003
شرف

2461081719010486113

جـجـ جـجـ جـجـجـجـ جـجـ

22187102971058985إسراء ربيع إبراهيم عواد محمد9004

ضجـ جـجـ جـجـضلل

2126912188798363أمل أحمد عبد المحسن سالمة9005

ضجـ جـلجـضضل

29911417011212294139أميرة السيد عواد جاد9006

مممجـ جـجـمجـ جـ

28411118610411797123أميرة محمد السيد محمد9007

جـ جـممجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ

24810413511010996109إيمان السيد حسن السيد9008

جـمجـ جـجـ جـلجـ جـجـ

 معادالت (5) رياضيات

 ودوال جزئية تفاضلية

خاصة

 ذرية فيزياء

 وبصريات وأطياف

اليكترونية

احصائية فيزياء
+ (1)الكم ميكانيكا

 النسبية النظرية

الخاصة

( 1) تدريس طرق

 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

الشحات مجدى/د.أ    الطالب شئون الكلية وكيل

  عبدالحق إيمان/د.أ           الكلية عميد

يحيي رحاب/
د الشعبة رئيس


د.أ الكنترول رئيس
      توفيق رضا/

يحيي رحاب/
د رصد    

الحميد عبد ريهام/
أ راجع   



 

3من2              

زياءالفي شعبة             




االول الدراسي الفصل نتيجة

2020
/
2021

بنها جامعة             

 التربية كلية        






( عام
) الثالثة الفرقة   

قم
ر

 
س

لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

350125225125125100150الكبري النهاية

2107513575756090الصغري النهاية

 معادالت (5) رياضيات

 ودوال جزئية تفاضلية

خاصة

 ذرية فيزياء

 وبصريات وأطياف

اليكترونية

احصائية فيزياء
+ (1)الكم ميكانيكا

 النسبية النظرية

الخاصة

( 1) تدريس طرق

 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

23010112398969084أية سعيد جمعة مخيمر9009

ضمجـجـضجـ جـل

29611618111312093136أية محمد عبد المحسن عبد النبي9010

ممممجـ جـمجـ جـ

18750587787958حاتم السيد عبد الحكم حسن صقر9011

ضجـللض جـضض

21610212883957670رحمة هشام أحمد عراقي9012

ضجـجـلضجـ جـل

25998140969793126شيماء إبراهيم محمد صالح9013

جـ جـمجـجـلجـجـ

23985145981089490فاطمة محمد جودة محمد عمي9014

لمجـ جـجـللل

229851488710572114فاطمة محمد مرسي9015

جـجـجـ جـلللل

2158710385999348محمد عبد الرحمن عطا الحسيني9016

ضمجـلضلل

الشحات مجدى/د.أ    الطالب شئون الكلية وكيل

  عبدالحق إيمان/د.أ           الكلية عميد

يحيي رحاب/
د الشعبة رئيس


د.أ الكنترول رئيس
      توفيق رضا/

يحيي رحاب/
د رصد    

الحميد عبد ريهام/
أ راجع   



 

3من3              

زياءالفي شعبة             




االول الدراسي الفصل نتيجة

2020
/
2021

بنها جامعة             

 التربية كلية        






( عام
) الثالثة الفرقة   

قم
ر

 
س

لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

350125225125125100150الكبري النهاية

2107513575756090الصغري النهاية

 معادالت (5) رياضيات

 ودوال جزئية تفاضلية

خاصة

 ذرية فيزياء

 وبصريات وأطياف

اليكترونية

احصائية فيزياء
+ (1)الكم ميكانيكا

 النسبية النظرية

الخاصة

( 1) تدريس طرق

 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

30311518110712297140منار طارق عبد الحميد حسن9017

مممجـ جـجـ جـمجـ جـ

2191011311021078984نسمة محمد يوسف روشيل9018

ضجـ جـجـ جـجـ جـضجـ جـل

27210715110110990114نعمة نصر ابراهيم الجندي9019

جـمجـ جـجـ جـلجـ جـجـ

240112188961028791نورهان محمود مكاوى محمد2020

لجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ جـل

210103145809877104اآلء محمود محمد عبدالعظيم9025

لجـجـللجـ جـل

167759875897643عمرو ناصر ابراهيم عمى9026

ض جـجـجـلضلض

الباقون لإلعادة

الشحات مجدى/د.أ    الطالب شئون الكلية وكيل

  عبدالحق إيمان/د.أ           الكلية عميد

يحيي رحاب/
د الشعبة رئيس


د.أ الكنترول رئيس
      توفيق رضا/

يحيي رحاب/
د رصد    

الحميد عبد ريهام/
أ راجع   


