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اجمالى

االسمم
طالب مستجدون : اوال 

واحمد رضا احمد عطيه حماد1

باروى احمد مصطفى مبارك2

باسراء ابراهيم قطب عبدالمجيد االحول3

باسراء حسن عبدالعاطى حسن ابو كريمه4

باسراء سامى عنتر عبدالرحمن طراد5

باسراء محمد مصطفى فرج عبدالكريم6

باسراء ياسر على الشحات اسماعيل الزمرانى7

باسماء صابر عبدالرؤف بدوى8

باسماء عماد عبدالعظيم جمعه مصريه9

باالء عادل محمد السيد الجعفراوي10

باالء محمد محى الدين السعداوى11

باالء محمد مصطفى شوشه12

باالء مصطفى كامل على احمد13

بالهام سالمه عبدالرازق ابراهيم غازي14

بامل احمد سعيد رجب15

بامنيه حامد محمد على المزين16

بامنيه عبدالحليم يحيى عامر17

بامنيه محمد المراعي االبشيهي18

بايمان حسين حسب هللا الدابى19

بايمان رجب ابو الفتوح ابراهيم شلبي20

بايمان محمد عبدهللا عبدالقادر21

بايمان مسعد ابو العمايم اليمانى قشطة22

بايمان وجدى على عبدالمقصود23

بايه اشرف محمد محمد عثمان24

بايه السيد محمد سيد احمد جوده25

بايه عبده محمد السيد العاصى26

مالحظات
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مالحظاتاالسمم

بايه مصطفى فوزى السنجرجى27

بتسنيم محمود عبدالرحيم زايد28

بتسنيم مسعد محمود عبدالعزيز المزين29

بتغريد محمد السيد فايد30

بتقى احمد زين العابدين السباعى31

بتقى عالء الدين سيد بسيونى يوسف32

بتقى هشام خليل السيد خليل33

بجهاد رفعت كمال بشاره34

بحبيبه ابو اليزيد محى المصري35

بحبيبه اسالم محمد عياد36

بحبيبه العزب عبد الغنى حماد37

بحبيبه محمد الحسيني جعفر38

بحبيبه ناصر احمد محمد عابد39

بحنان احمد محمد بيان40

بدنيا ربيع محمد ابوالمجد القللى41

بدنيا مصطفى صالح عبدالرازق ابولبن42

بدينا عزت محمود على حجازي43

برحمه حمدى سعد محمد شبل44

برحمه عماد محمد السيد متولى45

برغد سامح عبدالرازق شعبان داود46

برنا رضا محمد اسماعيل المليجى47

برنا طلعت ابراهيم رمضان عبدالسالم48

برنا عبدالحميد زكى الجزار49

برنيم رضا محمد وافي50

بروان ابو النجا رمضان مالح51
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بروان طارق حلمى محمد مرزوق52

بروان غريب محمد راشد53

بروان مجدى سمير عبداللطيف رزق54

بروان مسعد السعيد نصير55

برويدا محمد عبدالعزيز السيد56

برؤى اشرف فاروق محمد السيد57

بريم ياسر رضا عبدالنبى عامر58

بريهام محمد عبدالرازق مبروك59

بزينب السيد محمد حسين عثمان60

بزينب عادل محمد  حامد ابراهيم61

بساره عبدالرشيد ابراهيم العزب سليم62

بساره محمد السيد الشناوى63

وسامح ايمن صابر عبدالهادي الترابي64

بسحر محمد ابراهيم سيداحمد65

بسلمى احمد السيد بدر شعالن66

بسلمى اسامه سعيد عبدالرازق ابولبن67

بسلمى تامر محمد عبدهللا المهدى68

بسلمى حسن احمد سوسو69

بسلمى محمد محمود على حجازى70

بسلمى محمود محمود الشرقاوي71

بسهيله مجدى على الدرينى72

بشبماء باهى احمد عامر ابوشادى73

بشروق مصطفى سعد اسماعيل عماشه74

بشفاء اشرف احمد المسلمى75

بشهد اسامه احمد عبدالرحمن السباعى76
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مالحظاتاالسمم

بشهد اسالم محمد محمود بدر77

بشهد شريف السيد الشاذلي78

بشهد محمد المحمدي شاهين79

بشيماء ناجح رمضان الشيمى80

بصباح عبدالحميد عبدالخالق عبدالحميد الحصرى81

صالح اشرف مصطفى ابراهيم غانم82

بعائشه عاصم عبدهللا عبد المجيد حسين83

بعصماء السيد محمد البهنسى84

وعمر مصطفى ابراهيم مصطفى85

بفداء محمد عبدالسالم البرعى جوده86

بليال عبدالمعطي رزق عبده رزق87

ومحمد على على عبدالعاطى مساعد88

ومحمد محمد ابراهيم سيد على صالح89

ومحمد وليد محمد عبدالجواد البدوى90

ومحمود عالء الدين محمود الجزار91

بمريم جمال عبد هللا عبدالفتاح الطنطاوي92

بمريم حمدى السيد فتوح الشاذلى93

بمريم مايكل بيبرس انور94

بمريم محمد السيد محمد الشيخ95

بمريم مصطفى عبدالرازق النجار96

بمريم هانى عبدالستار محمد ابوغزاله97

بمريم وليد الهادى ابو عبده98

بمريم وليد عبدالقوى السيد الموزى99

بمريم ياسر فتحى محمد سيد احمد صبيحه100

ومصطفى عبدالناصر عبدهللا ابوالعزم الخضرى101

  مدير ادارة شئون الطالب   

المراجع  ثناء امين فهمي         المختص



5 مستجدبيانجامعة طنطا

9طالبكلية الرتبية

126طاليهإدارة شئون الطالب

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

اجمالى
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بمنار جمال السيد الراعي102

بمنه هللا احمد عبدالمنعم رضوان103

بمنه هللا سعيد حسن بصار104

بمنه هللا هشام صالح الدين مصطفى حسين105

بمنه عبد ربه على عبدربه السيد106

بمنه محمد فاروق محمد سالم107

بمنى محمود رشاد الزير108

بمها عمر عبدالعزيز عطيه محمد109

بمها عمرو احمد محمد عبدالوهاب110

بمهد محمد عبدالفتاح حجازى111

بميار خالد عبدالصمد عجالن112

بندا حمدى احمد عبد السالم جبر113

بندا ممدوح احمد سيد احمد114

بندا ناجح عبدالغفور رجب115

بندى اشرف عبدالغفور جمال الدين116

بندى الشناوى ابراهيم الشناوى117

بندى زكريا عاطف محمد مصطفى سالم الفقي118

بندى محمد احمد محمد ابو الهيثم119

بندى محمد متولى حسن احمد120

بندى محمد محمد وافى الجربانى121

بنرمين ميخائيل فهمى فرج لويس122

بنهله ابراهيم ابراهيم روميه123

بنوال عاشور البسيوني عاشور124

بنورا سعد ابراهيم ابو سالم125

بنورهان احمد حسن العطار126
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بنورهان ايهاب محمد احمد عماره127

بنورهان سمير محمد محمد رميح 128

بنيره محمد عبدالحميد علوان129

بهاجر سعيد فاروق رزق محمد130

بهاجر مصطفى سيد محمد الديب131

بهاله خالد محمد الطبال132

وهانى نبيه ابوزيد درويش ابو زيد133

بهبه الهادى احمد مرعى134

بهبه جمال محمد عمر عمر135

بهبه رضوان على الغريب136

بهدير انور السيد عبدالقادر القشالن137

بهنا ايهاب ابراهيم الرهوان138

بهند رضا حسن حسن العراقى139

بهيه رجب الهادى ابوهويدى140

بياسمين ابراهيم كامل عيد141

بياسمين حمدى محمد كمال ابراهيم142

بياسمين محمد اسماعيل بلتاجى143

بيمنى عبدالموجود عبدهللا الجزار144

بيمنى ناصر عثمان على عثمان145

بيونا بيشوى سمير فهمى سليمان146
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