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128اجمالى

مالحظاتاالسمم
طالب مستجدون : اوال 

واحمد ابراهيم رفعت الصغير1

واحمد ابو الفتح احمد ابو الفتح الفقي2

واحمد ممدوح حامد البسيونى العوانى3

واحمد وليد احمد العبد4

وادهم العزب مختار العزب الديب5

باروى طارق محمد معجوز6

باريج اشرف احمد محمود سالم7

باسراء جمال محمد جامع8

باسراء على احمد حسن9

باسراء محمد ابراهيم اسماعيل البدوى10

باسراء محمد تركى عبدالسالم حجازى11

باسماء اسامه السعيد ابوالضيفان على12

باسماء حامد اسماعيل على محمد13

باسماء عبدهللا محمد عطيه المنوفى14

باسماء محمد شيبة الحمد ابراهيم الشرقاوي15

بافنان عبدالناصر محمد يوسف الحسانين16

باالء خالد حسب عبدالواحد17

باالء سالمح محمد هشه18

باالء على عبدالقادر الدمرداش19

بامال خالد اسماعيل بدر20

بامنيه ايمن حمزه منصور21

باميره حمدى مصطفى الجعبيرى22

باميره هانى عبدالرازق محمد المغينى23

بايمان صبحى الشملى عبدالعزيز الدراجيني24

بايمان قاسم سعيد الحصري25
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بايناس احمد السيد احمد سنجاف26

بايه احمد محمد محمد ابوعلى27

بايه خالد اسماعيل حسن28

ببثينه عبدالحليم محمد جمال الدين عبدالحليم محمد29

بتسنيم خالد قطب شورة30

بتقى محمد محمد حامد ابوعميره31

بجنه سعيد مرسى محمد على32

بجهاد جاير جمعه احمد العبد33

بحبيبه جمال ابواليزيد على عيد34

بحسناء عبدالمجيد فؤاد عبدالمجيد خليل35

وخالد محمد محمد السيد رضوان36

بدعاء نجيب المنسوب سبع37

بدنيا ابراهيم الرفاعي عباطه38

بدنيا عماد محمد على شعيب39

بدينا شوقي ابراهيم كسبر40

برانيا ايهاب محمد ابويوسف41

برحمه وحيد محمد سليمان الشامى42

برميساء  محمود رفعت ابراهيم نعمه 43

بروان اشرف محمود محمد زيان44

بروان رضا ابراهيم حسن45

بروان سعد فتحى عيسى46

بروضه عطيه منصور عطيه منصور47

بريم احمد فوزي اسماعيل عبدالال48

بزينب عصام نجاتى محمدى البشبيشى49

وساجد خالد السيد السعدنى50

  مدير ادارة شئون الطالب   

المراجع  ثناء امين فهمي         المختص



3 مستجدبيانجامعة طنطا

20طالبكلية الرتبية

108طاليهإدارة شئون الطالب

 / 2021بيان طالب الفرقة االوىل  شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة العربية  
2022

128اجمالى

مالحظاتاالسمم

علومبساره حلمى محمد تمساح51

بساره سامح السعيد راجح52

بساره فضلون محمد السيد مخلوف53

بساره محمد احمد اسماعيل عياد54

بساره نسيم السعيدعيسى55

بسعاد محمود محمود محمد الكيال56

بسعيد رمزى السعيد صابر شاهين57

بسلمى سمير عبداللطيف ابراهيم خليفه58

بسما امجد سمير توفيق الشوبرى59

بسماح فارس كامل االمام60

بسمر محمد احمد القطب حسين نعنوش61

بسهير عادل محمد احمد حطب62

بسهيله ابراهيم محمود احمد المزين63

بسهيله طارق على ابو السعود على64

بسهيله محمد احمد طه65

بشهد عبدالعاطي عبدالعاطي مشعل66

بضحى احمد شفيق خطاب67

بضحى سمير محمد الدحليش68

بضحى محمد عبدالحليم احمد المنسى69

وعبدالكريم محمد مصطفى صومع70

وعبدالوهاب محمد حسن السيد71

بعزه شريف السيد حسن الشريف72

بعزيزة محمد السيد شرف73

بعال ناصر ابو اليزيد العباسي74

وعلى ابراهيم على عبدالمجيد بوادي75
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بعلياء عبدالعاطي رياض عبدالعاطي76

بفاطمه اشرف محمد اسماعيل جاب هللا77

بفاطمه الزهراء رمضان محمدى ابراهيم العراقى78

بفاطمه السباعي منصور السباعي79

بفاطمه رجب عبدالخالق البلتاجى زغبه80

بفاطمه كمال انور على حسين81

بفريده وفيق توفيق احمد حسن82

وكريم رضا ابراهيم حربى83

وكريم زين عوض عوض زايد84

بلمياء محمود سليمان على سليمان85

ومازن مجدى حسنين محمد ابو النجا86

ومحمد ابو اليزيد احمد لدار87

ومحمد عالء محمد ابو محمد88

ومحمد على سمير محمد الشايب89

ومحمد مبروك عبدالفتاح غازى90

ومحمد ناصر سالم ابو سالم91

بمروه فاروق عبدالمجيد احمد الهتير92

بمريم عبدالناصر مصطفى صالح مصطفى93

بمريم ياسر محمد محمد الفوى94

ومعاذ ابراهيم المحمدى الشناوي95

بمنال محمد محمود عبد العظيم محمد 96

بمنه هللا صبحى على الحلو97

بمنه هللا عبدالعزيز محمد احمد العيسوى98

بمنه هللا فكرى محمد الدقره99

بمنه هللا مصطفى عبد الوارث احمد عبيد100
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بمنه نبيل فؤاد هنداوى رضوان101

بمنى ابراهيم ابوالفتوح ابراهيم السبكى102

بمها احمد محمد احمد عبدالصمد103

بمى سمير مصطفى ابوسالم104

بميار خالد ابو المعاطى محمد105

بناهد محمد عبدالغفار انور ياسر106

بنجالء خالد ابراهيم عبد الصمد107

بندا سامى حسن محمود الفقى108

بندا سمير خليفه السيد عبدالرحمن109

بندا محمد عبدالمنعم ابراهيم الشحات110

بندا نبيل انور محجوب111

بندى ايمن اسماعيل ابوزيد112

بندى صالح محمد محمد موسى عوض113

بندى عطيه عطيه محمد بيومى114

بندى كمال عبدالحميد سليم115

بندى محمد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد116

بنوران مصطفى عبدالرحيم ابراهيم117

بنورهان خالد احمد بيومى خالد118

بنورهان هاني محمد ابراهيم البحيري119

بنيره عادل عطا النجار120

بهاجر حسام الدين مصطفى سكين121

بهاجر طارق سيد احمد السيد عبداللطيف122

بهاجر على عطيه الديب123

ووحيد خالد زكى السعيد124

بياسمين على العيسوى ابواليزيد الخطيب125
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بياسمين محمد العجمى عبدالعزيز الشوبرى126

بياسمين مصطفى محمد عطيه مدكور127

بيمنى وائل ايهاب عبدالرؤف زمزم128
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