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128اجمالى

مالحظاتاالسمم
طالب مستجدون : اوال 

وابراهيم اشرف جابر رياض سالم1

واحمد محمد محمد عبدالعظيم شيحه2

باريج ابراهيم محمد ابوالفتوح سويلم حمد3

باسراء حسن الرفاعى الزهيرى4

باسراء محمد حسن االخناوي5

باسراء محمد فاروق ابراهيم داود6

باسراء مصطفى حمدى المرسى عيد7

باسماء احمد رياض ابراهيم عيد8

باسماء محمد عبدالمجيد السعودى فودة9

باسماء مدحت سليمان عبدالجواد خطاب10

باسماء مصطفى محمد الجنايني11

باسماء مصطفى مصطفى سالمه12

باسماء ممدوح السيد عبدالمعطي13

باالء ابراهيم عبدهللا ابراهيم سعدون 14

باالء جمال احمد اللبده15

باالء صالح عبدالغفار عبدالعال الشيخ16

باالء ياسر عزت البدري17

بامانى رجب محمد عمار18

بامنية احمد محجوب السيد السايس19

بامنيه اشرف ابراهيم عبدالجواد شمس الدين20

بامنيه جمال عبدالوهاب سالم رحاب21

باميره حماده حسنى ثروه22

باميره محمد ندا ابو المعاطي ندا23

بايمان احمد ابراهيم النحراوى24

بايمان خالد ابراهيم رزق العدولى25

بايمان سمير عبدالفتاح حسن الشاطر 26

  مدير ادارة شئون الطالب   

المراجع  ثناء امين فهمي         المختص



2 مستجدبيانجامعة طنطا

9طالبكلية الرتبية

118طاليهإدارة شئون الطالب

 / 2021بيان طالب الفرقة االوىل  شعبة الرتبية اخلاصة ختصص العلوم  
2022

128اجمالى

مالحظاتاالسمم

بايمان عادل على على يوسف27

بايناس شكرى محمد خليفه28

بايه خالد على على ناصف29

بايه محمد جاد عبدالعاطى30

بايه محمد محمود عامر31

ببسمله اشرف عبدالحميد احمد هجرس32

ببسنت السيد فتحى السيد ابو سكينه33

ببسنت حسام السيد الخولي34

وبالل جوهر جوهر حمام35

بثناء محمد رشوان الحاج36

بجنة عاطف سعد عبدالفتاح محمد37

بحبيبه عيد حسن بليله38

بحنان مجدى الزغبي موسى عثمان39

بدعاء ابوالعال محمد زينه40

بدينا حمدى عطيه السيد عبدالرحمن41

برانا احمد محمد محمد ريحان42

برانا فايز عبدالباسط زرد43

برحمه فضل محمد احمد محمد44

برحمه محمد احمد عبدالفتاح البيومى45

برنا عبدالعزيز ابراهيم عبدالمجيد الشيخ حسن46

بروان عبدالحميد مبروك محمد47

بروان محمد سعد عمر48

برودينا جمال محمد على السنباوى49

بروضه احمد عبدالرحمن عجيبه50

بروضه شريف محمد بحر51
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بريم تامر احمد شاهين52

بريم خالد عبدالرسول ابوغربيه53

بساره انور ابراهيم ابراهيم االبياري54

بساره جمعه عبدالرازق محمد المغازي55

بساره سامح رمزي خليل56

بسعاد شوقي فتحى السيد فايد57

بسعاد غانم احمد غانم58

بسلمى اشرف الصاوي محمود حمزة59

بسلمى حسين عبدهللا مصطفى حسين60

بسلمى محمود عبدالعزيز ابوعيطه61

بشروق حمدى كمال عبدالعزيز ابراهيم سكر62

بشروق فكري محمد عبدالوهاب ابو عصر63

بشروق مصطفى فؤاد عبدالحميد طه64

بشهد ابراهيم ابراهيم محمد قاسم65

بشهد تامر عبدالفتاح الجندى66

بشهد حماده رضوان عبدالعزيز الصعيدي67

بشهد صابر ابراهيم محمود عيد68

بشهد محمد السيد حسين69

بشيماء سمير ابراهيم جعفر70

بشيماء عبد الحميد ابراهيم العباسي71

بضحى اشرف محمد عبدالعال72

بعفت وجيه محسن بركات73

بعهد محمد على ابوسالم74

بغادة ايمن المحمدى االبسيوني75

بغاده  فتحى عبدالوهاب ابراهيم ابوعصره76
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بفايزه حسين محمد ابراهيم صيره77

وكريم شوقي يوسف ابو العنين78

وكيرلس ايهاب صبحى حبش79

بلينا محمد يسري محمد لطفي80

بمارينا رزق فهمى اسكندر عطا هللا81

ومحمد شافعي محمد محجوب الزناتي82

بمروه اسامه مختار عطية عطية83

بمريم احمد السيد حسين مبارك84

بمريم اسامه ابراهيم الحلو85

بمريم ايمن شيبات الحمد جاد العجان86

بمريم خالد على شاهين87

بمريم رمضان محمد الدنوشرى88

بمريم صابر عبدالسالم منصور 89

بمريم عطيه محمد على عطية90

ومصطفى على عبدالعزيز نواره91

بمنار ابراهيم السيد ابراهيم االصولى92

بمنه هللا  مسعد فرج على صقر93

بمنه هللا صبحى البقلى الخطيب94

بمنه هللا مجدى نصر محمد حسن95

بمنى عبدالوهاب محمد محمد السماحى96

بمها سعيد زايد زايد97

بميرام حازم حسين محمد قاسم98

ناديه سيداحمد عبدالمعز سيداحمد دحروج99

بنانسى سامى السيد نجم100

بندا محمد انور عامر101
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بندى احمد عبداللطيف محمد جادو102

بندى انور محسن سالم غطاس103

بندى ايمن القبارى السيد الكوش104

بندى محمد مصطفى شاهين105

بندى ناصر توفيق ابراهيم106

بندى نبيل القطب الطريجي107

بندى وليد عبدالحى حسن عمر108

بندى ياسر هاشم محمد الشيخ109

بنسمه على عبدالعظيم على العماوى110

بنورا جمال احمد ابوخضره111

بنورهان بهاء الدين محمد عبدهللا الشاذلي112

بنورهان عماد محمد عبدالواحد ابو عطية113

بنورهان فؤاد محمد زيادة114

بنورهان محمد عبدالعزيز قاسم115

بنيرة على السيد مصيلحى صالح116

بهاجر انور السيد عبدالقادر القشالن117

بهاجر حسين احمد عبدالحميد118

بهاجر طارق عبدالعزيز احمد على خطاب119

بهاجر مصطفى محمود محمد عبدالغنى120

بهدى رضا حسين عويس121

بهند محمد احمد ابوقمر122

بوفاء محمد فتحى على جوهر123

بوالء عاطف نبيه سعيد124

بيارا تامر رشيد متولى الجعبيرى125

بيارا عبدالعزيز اسماعيل حسين عامر126
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وياسر ابراهيم الغريب ابراهيم راضي127

ويوسف ايهاب محمد حسن128
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