
1 مستجدبيانجامعة طنطا

13طالبكلية الرتبية

31طاليهإدارة شئون الطالب

 2021بيان  طالب الفرقة االوىل شعبة الرتبية اخلاصة ختصص الدراسات االجتماعية 
 /2022

44اجمالى

مالحظاتاالسمم
طالب مستجدون : اوال 

ب اروى جابر عطيه ابراهيم ابوزينه1

واحمد عالء الدين عباده السيد الجنزورى2

واحمد مجدى عبدالودود محمد سليمان3

واحمد ناصر فرج الفار4

وادم محمد سالم منجود الفقى5

باسماء السعيد عبدالخالق عطا هللا6

باغابى هانى عاطف عبده زكى7

باميره ابراهيم غنام عبدالواحد الشيخ8

بانجى محمد امين حسن السباعى9

بايثار بهاء طه ابراهيم سالم10

ببسنت محمد فاروق عبدالوهاب السيد11

بحنان السيد المحمدى جليله12

بخلود ياسر عبدالقادر ادريس13

بدعاء اكرم السيد الحفناوى14

بدينا عبدالناصر سعد على منتصر15

برحمه احمد احمد على الجندى16

برغده عاطف نجاح حسن17

برودينا حازم شحاته عبدالحميد18

بساره منير على حسن الخولى19

بسما محمد جالل احمد جبر20

بسميه السيد عبدهللا محمد هشام21

بشروق عبدالوهاب ابراهيم الطناحى22

بشروق محمد جابر احمد سويفى23

بشروق محمد عبدالفتاح السيد الصاوى24

بشروق محمد هنداوى ابراهيم هنداوى25

بشهد عالء محمود محمود ابوصمول26
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وعبدالحميد فاروق عبدالحميد الصاوى لطيف27

وعبدالرحمن محمد عبدالعزيز مرزوق جوده28

وعبدالرحمن محمد عبدالفتاح رجب29

وعبدالسالم محمود ابراهيم ابو سعده30

وعلى محمد محمد عماشه31

وفارس احمد شوقى سنبل32

ومحمد احمد درويش دريس33

ومحمد احمد على فرج34

ومحمد محمود محمد مرسى على35

بمريم مسعد محمد عطا سالم36

بمى جمال مرسى رفاعى مرسى37

بندى خالد عنتر عوض38

بندى محروس احمد محمد البغدادى39

بندى ياسر محمد مختار البيومى40

بنورهان عالء محمد فتحى شراره41

بنورهان محمد عبدهللا عبدالحميد البنبى42

بهند على محمد المصرى43

بياسمين طارق محمد على زيدان العبد44
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