
15من1  

الكيمياء شعبة     

2021/2020        االول  الدراسي الفصل تيجةن بنها جامعة   

التربية كلية   

( عام) الثالثة الفرقة  

قم
ر

 
س
لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150200125125100300الكبري النهاية

9090120757560180الصغري النهاية

1221401789711795271أحمد السيد محمد أحمد الحمو9301

مممجـجـ جـمجـ جـ

79124110848580133أحمد عبد العزيز صالح عبد العزيز9302

ضجـ جـللضجـ جـض

14914318810712387260أحمد محمد دسوقي أحمد9303

جـ جـجـ جـمجـ جـممم

1181341918610881249أحمد محمد عابد عميوة9304

جـ جـجـ جـجـ جـلمجـ جـجـ

91117115819276166انس تيسر محمد الحفني9305

ضجـجـلضجـل

1111321349610190226إسراء أبو بكر أحمد يوسف9306

جـمجـ جـجـلجـ جـجـ

50133139858892207إسراء حسن محمد عفيفي9307

لمجـللجـ جـض

1191351719911093218اسراء حمدي محمدي مصطفي9308

جـمجـ جـجـجـ جـمجـ

IIIعضوية كيمياء ( 1) تدريس طرقIIIفيزيائية كيمياءبيئية كيمياءعادية تفاضلية معادالت
 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

 الشحات مجدى/د.أ الطالب لشئون الكلية وكيل

عبدالحق إيمان/د.أ الكلية عميد

يحيي رحاب/د الشعبه رئيس

توفيق رضا/ د.أ الكنترول رئيس

يحيي رحاب/ د رصد     

  

عبدالحميد ريهام/ أ راجع  



15من2  

الكيمياء شعبة     

2021/2020        االول  الدراسي الفصل تيجةن بنها جامعة   

التربية كلية   

( عام) الثالثة الفرقة  

قم
ر

 
س
لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150200125125100300الكبري النهاية

9090120757560180الصغري النهاية

IIIعضوية كيمياء ( 1) تدريس طرقIIIفيزيائية كيمياءبيئية كيمياءعادية تفاضلية معادالت
 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

981171398510796179إسراء سامي محمود محمد9309

ضمجـ جـللجـل

1141131359310992117إسراء ناصر هادي كيالني9310

ضمجـ جـجـلجـجـ

861351709210994196إسالم سالمة بكري سعد الدين9311

لمجـ جـجـجـ جـمض

1141351909411195239إسالم محمود عبد المنعم أبو عرب9312

جـمجـ جـجـممجـ

13013918410812397290أسماء أحمد فتحي محمد9313

مممجـ جـممجـ جـ

11113418410212196256اسماء أسامة زهدي حسن سعد9314

جـ جـممجـ جـمجـ جـجـ

1011091329011192211أسماء حسن عبد الهادي محمد9315

جـمجـ جـجـلجـل

1211391709611394213أسماء منير حمدي عبد الحميد9316

جـممجـجـ جـمجـ جـ

 الشحات مجدى/د.أ الطالب لشئون الكلية وكيل

عبدالحق إيمان/د.أ الكلية عميد

يحيي رحاب/د الشعبه رئيس

توفيق رضا/ د.أ الكنترول رئيس

يحيي رحاب/ د رصد     

  

عبدالحميد ريهام/ أ راجع  



15من3  

الكيمياء شعبة     

2021/2020        االول  الدراسي الفصل تيجةن بنها جامعة   

التربية كلية   

( عام) الثالثة الفرقة  

قم
ر

 
س
لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150200125125100300الكبري النهاية

9090120757560180الصغري النهاية

IIIعضوية كيمياء ( 1) تدريس طرقIIIفيزيائية كيمياءبيئية كيمياءعادية تفاضلية معادالت
 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

101116149849589177أسماء هشام السيد عبد السميع9317

ضجـ جـجـلجـجـل

981211589311287210أمل مصطفي كامل مبارك سميمان9318

جـجـ جـجـ جـجـجـجـ جـل

1001291709610488221أمنية محمد رمضان عبد النبي9319

جـجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ جـل

105132131829390164أميرة مجدي محمد عبد العزيز9320

ضمجـللجـ جـجـ

651111538311492191أميرة مسعد محمد بيومي النجار9321

لمملجـجـض

أمنية سامي عبد الهادي عبد 9322
الشافي

1111331469010992231

جـمجـ جـجـجـجـ جـجـ

851221749710580153أمينة سعد محمد السيد الدهشوري9323

ضجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ جـض

1201391699611993264انجي إبراهيم عبد الحفيظ9324

جـ جـممجـجـ جـمجـ جـ

 الشحات مجدى/د.أ الطالب لشئون الكلية وكيل

عبدالحق إيمان/د.أ الكلية عميد

يحيي رحاب/د الشعبه رئيس

توفيق رضا/ د.أ الكنترول رئيس

يحيي رحاب/ د رصد     

  

عبدالحميد ريهام/ أ راجع  



15من4  

الكيمياء شعبة     

2021/2020        االول  الدراسي الفصل تيجةن بنها جامعة   

التربية كلية   

( عام) الثالثة الفرقة  

قم
ر

 
س
لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150200125125100300الكبري النهاية

9090120757560180الصغري النهاية

IIIعضوية كيمياء ( 1) تدريس طرقIIIفيزيائية كيمياءبيئية كيمياءعادية تفاضلية معادالت
 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

88111147879382180ايمان بهجت محمد عبد الرحيم9325

لجـ جـجـلجـجـض

1231391889510491221إيمان خالد محمد عثمان البسيوني9326

جـمجـ جـجـممجـ جـ

751391599411194172إيمان مصطفي عباس حسن9327

ضمجـ جـجـجـمض

1151361619311693193أية سعيد عمي عبد الحميد9328

لممجـجـ جـمجـ

65102111999679150أية محمد مصطفي غالي9329

ضجـجـجـضلض

521271439511191181بهاء محمد مصطفي مصطفي9330

لمجـ جـجـجـجـ جـض

811231308710091181حامد محمد حامد عمي الجزار9331

لمجـ جـللجـ جـض

1101341919111394261حمده محمد حمود صالح9332

جـ جـممجـمجـ جـجـ

 الشحات مجدى/د.أ الطالب لشئون الكلية وكيل

عبدالحق إيمان/د.أ الكلية عميد

يحيي رحاب/د الشعبه رئيس

توفيق رضا/ د.أ الكنترول رئيس

يحيي رحاب/ د رصد     

  

عبدالحميد ريهام/ أ راجع  



15من5  

الكيمياء شعبة     

2021/2020        االول  الدراسي الفصل تيجةن بنها جامعة   

التربية كلية   

( عام) الثالثة الفرقة  

قم
ر

 
س
لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150200125125100300الكبري النهاية

9090120757560180الصغري النهاية

IIIعضوية كيمياء ( 1) تدريس طرقIIIفيزيائية كيمياءبيئية كيمياءعادية تفاضلية معادالت
 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

104129141999791211خمود طارق عمي محمد عوض9333

جـمجـجـجـجـ جـل

861351539110895180دعاء حسين محمد حسين9334

لمجـ جـجـجـمض

9714018611111294209دعاء عالء الدين فتحي عمي سالمة9335

لمجـ جـجـ جـممل

1291311868711194216دنيا مدحت متولي ابراهيم صقر9336

جـمجـ جـلمجـ جـجـ جـ

14314418611412093272رباب حسن أبو الفتوح حسن9337

ممممممم

9813718810412394234رحاب صالح عفيفي عمي عفيفي9338

جـممجـ جـممل

1081391779611190233رضوي أيمن محمد السعيد ابراهيم9339

جـمجـ جـجـجـ جـمجـ

981381769211790221رنا عادل أبو عيش محمد9340

جـممجـجـ جـمل

 الشحات مجدى/د.أ الطالب لشئون الكلية وكيل

عبدالحق إيمان/د.أ الكلية عميد

يحيي رحاب/د الشعبه رئيس

توفيق رضا/ د.أ الكنترول رئيس

يحيي رحاب/ د رصد     

  

عبدالحميد ريهام/ أ راجع  



15من6  

الكيمياء شعبة     

2021/2020        االول  الدراسي الفصل تيجةن بنها جامعة   

التربية كلية   

( عام) الثالثة الفرقة  

قم
ر

 
س
لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150200125125100300الكبري النهاية

9090120757560180الصغري النهاية

IIIعضوية كيمياء ( 1) تدريس طرقIIIفيزيائية كيمياءبيئية كيمياءعادية تفاضلية معادالت
 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

11813419010210894239رنا عرفة شكري محمد شريف9341

جـمجـ جـجـ جـمجـ جـجـ

901351838811292219رنا مدحت محمد السيد9342

جـمجـ جـجـممل

12014718210212295248سارة أحمد ابراهيم محمد الشربجي9343

جـ جـممجـ جـممجـ جـ

801101307910086157سارة عزت بكير مهدي9344

ضجـ جـجـ جـللجـض

761281609310595175سارة ناصر خيري واصل9345

ضمجـ جـجـجـ جـجـ جـض

1041371859111395218سالي رأفت عبد الحكيم عبد ربة9346

جـممجـممل

1191311679511492222سممي وجية نافع عبد العاطي9347

جـممجـجـ جـجـ جـجـ

88128139869689155سنبمة عبد الواحد السيد عبد الواحد9348

ضجـ جـجـللجـ جـض

8513918510612396192سها مرعي عبد العظيم مصيمحي9349

لممجـ جـممض

 الشحات مجدى/د.أ الطالب لشئون الكلية وكيل

عبدالحق إيمان/د.أ الكلية عميد

يحيي رحاب/د الشعبه رئيس

توفيق رضا/ د.أ الكنترول رئيس

يحيي رحاب/ د رصد     

  

عبدالحميد ريهام/ أ راجع  



15من7  

الكيمياء شعبة     

2021/2020        االول  الدراسي الفصل تيجةن بنها جامعة   

التربية كلية   

( عام) الثالثة الفرقة  

قم
ر

 
س
لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150200125125100300الكبري النهاية

9090120757560180الصغري النهاية

IIIعضوية كيمياء ( 1) تدريس طرقIIIفيزيائية كيمياءبيئية كيمياءعادية تفاضلية معادالت
 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

1071381579910393211سهيمة كمال عبد الشافي عواد9350

جـمجـ جـجـجـمجـ

1191321449210992174شادي عمي محمد أحمد عبد المطيف9351

ضمجـ جـجـجـجـ جـجـ

7094130808686158شروق عصام سالم عبد الخالق9352

ضجـ جـللللض

11513418510412296240شروق عيد محمد عبد الحميد9353

جـ جـممجـ جـمجـ جـجـ

1321341928911593258شيماء عماد لطفي عبد العال سعد9354

جـ جـممجـمجـ جـجـ جـ

1041281719111188164شيماء عطية ابراهيم محمد9355

ضجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ جـل

7384114718874141شيماء محمد عبد المطمب9356

ضجـجـضضضض

1101261799910990201شيماء طارق أحمد عبد العال9357

لمجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ

10213118610511692205شيماء ماجد رمضان حجازي9358

لممجـ جـمجـ جـل

 الشحات مجدى/د.أ الطالب لشئون الكلية وكيل

عبدالحق إيمان/د.أ الكلية عميد

يحيي رحاب/د الشعبه رئيس

توفيق رضا/ د.أ الكنترول رئيس

يحيي رحاب/ د رصد     

  

عبدالحميد ريهام/ أ راجع  



15من8  

الكيمياء شعبة     

2021/2020        االول  الدراسي الفصل تيجةن بنها جامعة   

التربية كلية   

( عام) الثالثة الفرقة  

قم
ر

 
س
لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150200125125100300الكبري النهاية

9090120757560180الصغري النهاية

IIIعضوية كيمياء ( 1) تدريس طرقIIIفيزيائية كيمياءبيئية كيمياءعادية تفاضلية معادالت
 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

701001318810391154شيماء مجدي عبد اهلل البنا9359

ضمجـ جـجـللض

1191361648710690201شيماء محمد عزت سعدان9360

لمجـ جـلجـ جـمجـ

12514519311512295281ضحي سعيد الدساوي محمود جمعة9361

ممممممجـ جـ

1201371919711382207عبد الرحمن رجب محمد مشرف9362

لجـ جـمجـممجـ جـ

75116128789979189عبد اهلل سعيد عبد الحميد الميهي9363

لجـجـللجـض

881201798510789168عال بالل طمخان موسي صقر9364

ضجـ جـجـ جـلجـ جـجـ جـض

1321411909811294241عال زكريا محمد كامل عبد العزيز9365

جـ جـمجـ جـجـممجـ جـ

751241558410394112عمرو فكري عبد الحميد سميم9366

ضمجـ جـلجـجـ جـض

1081361717810083224عميوة سميم  عميوة أحمد9367

جـجـ جـجـ جـلجـ جـمجـ

 الشحات مجدى/د.أ الطالب لشئون الكلية وكيل

عبدالحق إيمان/د.أ الكلية عميد

يحيي رحاب/د الشعبه رئيس

توفيق رضا/ د.أ الكنترول رئيس

يحيي رحاب/ د رصد     

  

عبدالحميد ريهام/ أ راجع  



15من9  

الكيمياء شعبة     

2021/2020        االول  الدراسي الفصل تيجةن بنها جامعة   

التربية كلية   

( عام) الثالثة الفرقة  

قم
ر

 
س
لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150200125125100300الكبري النهاية

9090120757560180الصغري النهاية

IIIعضوية كيمياء ( 1) تدريس طرقIIIفيزيائية كيمياءبيئية كيمياءعادية تفاضلية معادالت
 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

991031388310382130عيون عادل عبد العميم محمد9368

ضجـ جـجـ جـلللل

871279582597865غادة محمد إبراهيم محمود9369

ض جـجـضلضجـ جـض

70118147789062154فاطمة الزهراء سعد شديد9370

ضلجـلجـجـض

12914719710712093253فاطمة ابراهيم عبد القادر أحمد9371

جـ جـممجـ جـممجـ جـ

71107158759390161فاطمة رأفت عمي السيد9372

ضمجـلجـجـض

فاطمة عبد الحميد عطية عبد 9373
الحميد

109123182859987189

لجـ جـجـلمجـ جـجـ

901341798910593223فاطمة قدري محمد عبد اهلل9374

جـمجـ جـجـجـ جـجـ جـل

1161361698610892216فاطمة محمد توفيق زهران9375

جـمجـ جـلجـ جـمجـ

14314516610011594264فايزة أسامة محمد السيد9376

جـ جـممجـ جـجـ جـمم

 الشحات مجدى/د.أ الطالب لشئون الكلية وكيل

عبدالحق إيمان/د.أ الكلية عميد

يحيي رحاب/د الشعبه رئيس

توفيق رضا/ د.أ الكنترول رئيس

يحيي رحاب/ د رصد     

  

عبدالحميد ريهام/ أ راجع  



15من10  

الكيمياء شعبة     

2021/2020        االول  الدراسي الفصل تيجةن بنها جامعة   

التربية كلية   

( عام) الثالثة الفرقة  

قم
ر

 
س
لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150200125125100300الكبري النهاية

9090120757560180الصغري النهاية

IIIعضوية كيمياء ( 1) تدريس طرقIIIفيزيائية كيمياءبيئية كيمياءعادية تفاضلية معادالت
 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

1021331548610591192ليمي زكي شوقي خميل9377

لمجـ جـلجـجـ جـل

711331859711391158مروة هشام محمد المنشاوي9378

ضممجـمجـ جـض

10813417710712095202مروة يحيي محمد حسن عبد الحميم9379

لممجـ جـجـ جـجـ جـجـ

محمد إبراهيم عبد الغفار 9380
البسطويسي

9812166859081158

ضجـ جـجـلضجـ جـل

9511690719290108محمد أشرف محمد السعيد9381

ضمجـضضجـل

80135165979892205محمد المرسي عبد المنصف سعد9382

لمجـجـجـ جـمض

67125167849492195محمد خالد محمد فرج عمارة9383

لمجـلجـ جـجـ جـض

981391488510993211محمد طة أحمد أمين9384

جـمجـ جـلجـمل

1171411829011195206محمد قدري عبد العزيز الكيالني9385

لمجـ جـجـممجـ

 الشحات مجدى/د.أ الطالب لشئون الكلية وكيل

عبدالحق إيمان/د.أ الكلية عميد

يحيي رحاب/د الشعبه رئيس

توفيق رضا/ د.أ الكنترول رئيس

يحيي رحاب/ د رصد     

  

عبدالحميد ريهام/ أ راجع  



15من11  

الكيمياء شعبة     

2021/2020        االول  الدراسي الفصل تيجةن بنها جامعة   

التربية كلية   

( عام) الثالثة الفرقة  

قم
ر

 
س
لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150200125125100300الكبري النهاية

9090120757560180الصغري النهاية

IIIعضوية كيمياء ( 1) تدريس طرقIIIفيزيائية كيمياءبيئية كيمياءعادية تفاضلية معادالت
 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

83131143829385217محمد محمد عبد الغني محمد9386

جـجـ جـجـلجـجـ جـض

11213418410010695250مصطفي محمد عبد المحسن ابراهيم9387

جـ جـمجـ جـجـ جـمجـ جـجـ

52124126879777168منار عزت السيد اسماعيل9388

ضجـجـللجـ جـض

12414518710611794260منار هاني فتحي محمود9389

جـ جـممجـ جـممجـ جـ

1291421429210795245مني سعيد محمد العوضي حسن9390

جـ جـمجـ جـجـجـمجـ جـ

66139154829989196مي ابراهيم محمد شعيب9391

لجـ جـجـلجـمض

12513418710510996198مي الهادي أمين سميمان محمد9392

لمجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـ

1151351859610992252مي عبد النبي محمد أحمد9393

جـ جـمجـ جـجـممجـ

99101136859071162مي محمد وائل حسن محمد9394

 الشحات مجدى/د.أ الطالب لشئون الكلية وكيل

عبدالحق إيمان/د.أ الكلية عميد

يحيي رحاب/د الشعبه رئيس

توفيق رضا/ د.أ الكنترول رئيس

يحيي رحاب/ د رصد     

  

عبدالحميد ريهام/ أ راجع  



15من12  

الكيمياء شعبة     

2021/2020        االول  الدراسي الفصل تيجةن بنها جامعة   

التربية كلية   

( عام) الثالثة الفرقة  

قم
ر

 
س
لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150200125125100300الكبري النهاية

9090120757560180الصغري النهاية

IIIعضوية كيمياء ( 1) تدريس طرقIIIفيزيائية كيمياءبيئية كيمياءعادية تفاضلية معادالت
 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

ضجـجـلللل

ميار عبد الوهاب عبد اهلل عبد 9395
الوهاب

741261529510181168

ضجـ جـجـ جـجـجـجـ جـض

44104114849691140ميخائيل نبيل شفيق موسي9396

ضمجـلضلض جـ

1311321649010685205ندي رفعت محمد بيومي حسن9397

لجـ جـجـ جـجـجـ جـجـ جـجـ جـ

11513918310211993250ندي سعيد عبد القوي رمضان9398

جـ جـممجـ جـممجـ

12813318810211589258ندي عبد الرحمن أنور محمد9399

جـ جـجـ جـمجـ جـمجـ جـجـ جـ

961341458310780135ندي ياسر أحمد بيومي9400

ضجـ جـجـ جـلجـجـ جـل

52685564436845ندي محمود سيد محمود9401

ض جـلضضض جـضض

69109134769185116نرمين ابراهيم عبد السالم أحمد عمي9402

ضجـ جـجـللجـض

 الشحات مجدى/د.أ الطالب لشئون الكلية وكيل

عبدالحق إيمان/د.أ الكلية عميد

يحيي رحاب/د الشعبه رئيس

توفيق رضا/ د.أ الكنترول رئيس

يحيي رحاب/ د رصد     

  

عبدالحميد ريهام/ أ راجع  



15من13  

الكيمياء شعبة     

2021/2020        االول  الدراسي الفصل تيجةن بنها جامعة   

التربية كلية   

( عام) الثالثة الفرقة  

قم
ر

 
س
لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150200125125100300الكبري النهاية

9090120757560180الصغري النهاية

IIIعضوية كيمياء ( 1) تدريس طرقIIIفيزيائية كيمياءبيئية كيمياءعادية تفاضلية معادالت
 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

991301769410891183نفين ممدوح أحمد محمد9403

لمجـ جـجـجـ جـجـ جـل

1131321388610786215نهال توفيق السيد محمد محمد9404

جـجـ جـجـ جـللجـ جـجـ

58132174829786160نورا مجدي عبد الباسط عفيفي9405

ضجـ جـجـلجـ جـجـ جـض

13714419010012096293نورا ممدوح قطب محمد9406

مممجـ جـممم

10614119010411793218نورهان السيد عبد الغني موسي9407

جـممجـ جـممجـ

931381729910692167نورهان دياب محمود عرابي9408

ضمجـ جـجـجـ جـمل

1001311409011393241نورهان مصطفي محمد مصطفي9409

جـ جـممجـجـجـ جـل

1041421889811697254نيرة محمود محمد عمي شحاتة9410

جـ جـممجـممل

1181391819711896259نيرة وليد إبراهيم الدسوقي السيد9411

جـ جـممجـممجـ

 الشحات مجدى/د.أ الطالب لشئون الكلية وكيل

عبدالحق إيمان/د.أ الكلية عميد

يحيي رحاب/د الشعبه رئيس

توفيق رضا/ د.أ الكنترول رئيس

يحيي رحاب/ د رصد     

  

عبدالحميد ريهام/ أ راجع  



15من14  

الكيمياء شعبة     

2021/2020        االول  الدراسي الفصل تيجةن بنها جامعة   

التربية كلية   

( عام) الثالثة الفرقة  

قم
ر

 
س
لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150200125125100300الكبري النهاية

9090120757560180الصغري النهاية

IIIعضوية كيمياء ( 1) تدريس طرقIIIفيزيائية كيمياءبيئية كيمياءعادية تفاضلية معادالت
 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

12514018810111995228نيفين طارق عبد الفتاح أبو الهمم9412

جـممجـ جـممجـ جـ

12213717410711096235هاجر أحمد محمد بيومي حميدة9413

جـمجـ جـجـ جـجـ جـمجـ جـ

1261381979411795234هاجر سمير رمضان عبد الرشيد9414

جـممجـممجـ جـ

1121321679811595218هالة وليد رجب الرفاعي9415

جـممجـجـ جـجـ جـجـ

751291128110392173هدي عاطف أحمد عبد المنعم9416

ضمجـ جـلضجـ جـض

871391589911492188هند لبيب فهمي السيد العفيفي9417

لممجـجـمض

1211391819311394222ياسمين أحمد عبد اهلل عبد الظاهر9418

جـممجـممجـ جـ

77128158869685170ياسمين سعيد محمد عبد الهادي9419

ضجـ جـجـلجـجـ جـض

13814719011012396276ياسمين صابر عبد الستار محمد9420

مممجـ جـممم

 الشحات مجدى/د.أ الطالب لشئون الكلية وكيل

عبدالحق إيمان/د.أ الكلية عميد

يحيي رحاب/د الشعبه رئيس

توفيق رضا/ د.أ الكنترول رئيس

يحيي رحاب/ د رصد     

  

عبدالحميد ريهام/ أ راجع  



15من15  

الكيمياء شعبة     

2021/2020        االول  الدراسي الفصل تيجةن بنها جامعة   

التربية كلية   

( عام) الثالثة الفرقة  

قم
ر

 
س
لو
ج
الطالب اسمال

المجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

150150200125125100300الكبري النهاية

9090120757560180الصغري النهاية

IIIعضوية كيمياء ( 1) تدريس طرقIIIفيزيائية كيمياءبيئية كيمياءعادية تفاضلية معادالت
 التعليم تكنولوجيا

 في آلي وحاسب

التخصص

( 2) بيئية علوم

1211381599110496191ياسمين عبد المجيد عبد اهلل9421

لمجـ جـجـجـمجـ جـ

911201669611191163ياسمين محمد عبد المولي محمد9422

ضمجـ جـجـجـ جـجـ جـل

9513918510311198223نوره طارق أبو سريع عتابي9423

جـمجـ جـجـ جـممل

لإلعاده الباقون

غيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابحسناء أحمد ماهر9425

غيابغيابغيابغيابغيابغيابغياب

 الشحات مجدى/د.أ الطالب لشئون الكلية وكيل

عبدالحق إيمان/د.أ الكلية عميد

يحيي رحاب/د الشعبه رئيس

توفيق رضا/ د.أ الكنترول رئيس

يحيي رحاب/ د رصد     

  

عبدالحميد ريهام/ أ راجع  


