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االسمم
طالب مستجدون : اوال 

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةابتسام عاطف ابراهيم احمد يوسف8391

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةابراهيم سامى ابراهيم محمد الكومى8392

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاحمد رضا احمد على النجار8393

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاحمد عبدالغنى محمد عبدالغنى رضوان ارى8394

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاحمد يحى خليل محمود ابراهيم8395

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةاسراء شعبان محمد ابو العنين ندا8396

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةاسراء صبحي محمد يونس محمد8397

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةاسراء عبدالعزيز محمد عبدالعزيز فرج8398

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاسراء محسن محمود على خطاب8399

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاسراء محمد جمعه محمد حماد8400

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةاسراء محمد محمود احمد الفوال8401

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةاسراء هاشم سعد محمد عزام8402

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةاسراء ياسر محمد عليوه احمد8403

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاسالم احمد عوض عبدالحق8404

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاسالم شعبان فؤاد منوفى8405

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاسماء اسماعيل عبدهللا اسماعيل سعيد8406

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةاسماء عبدالرحمن عبدالقادر شلبى8407

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةاسماء محمد ابراهيم ابراهيم الشيخ8408

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاسماء محمد سالم مصطفى الدقله8409

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةاسماء مسعد عبدالغفار عبدربه عنبه8410

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاسيل على محمد او هبه8411

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةاشرقت امجد احمد امين قاسم8412

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةاشواق ربيع عبدالعليم االسود8413

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةاالء اسامه محم محمود عبدهللا8414

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاالء خالد حسين عبده شحاته عزام8415
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االسمم
علم النفس االجتماعي التربية الدوليةالشيماء نعيم محمد سافوح8416

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعامانى عبدالمنعم محمد رمضان8417

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةاماني محمد اسماعيل ابراهيم العجمي8418

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعامل الشاذلي مصطفى حافظ8419

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعامل طارق فتحي ابو النجا8420

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعامنيه بكر عثمان بكر خطيطه 8421

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاميره بكر حسين حسن الرفاعى8422

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةاميره حمدى محمد عبدالرحمن8423

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاميره صالح عبدالمجيد خليل8424

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةاميره فتحى ماهر ابراهيم يوسف8425

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةاميره محمد محمد فرج البريدى8426

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةاميره محمود سليمان البهوار8427

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايمان احمد بدير شعبان شريف8428

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايمان اسماعيل احمد البشبيشى8429

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةايمان السيد محمد احمدسليمان8430

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةايمان حاتم ابراهيم حامد مكاوى8431

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةايمان رشاد عبدالرازق سويلم8432

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةايمان سامي عبدالمنعم مرزوق كليب8433

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةايمان مجدى الشهاوي ابراهيم حجازي8434

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةايه السيد سمير عطيه زيدان8435

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةايه بدير مصطفى السيد8436

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةايه جمال طاهر حسب هللا8437

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايه جمال محمد السيد عبدربه8438

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايه حامد محمد السعودى8439

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةايه حسام الدين محمد عبدالحي عبدالفتاح صفا8440
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االسمم
علم النفس االجتماعي التربية الدوليةايه مصطفى عبدالعاطي عطيه حجازي8441

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايه هشام صبحي محمد8442

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةايه يسرى مصطفى سعد غنيم 8443

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعبسمه حسام فوزى فهمى البنا 8444

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعبسمه مجدى مختار ابودميش8445

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةبسمه محمد محمد احمد نعنوش8446

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعبسنت احمد عبدالسالم عبدالسالم فوده8447

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةبسنت جمال صالح السعيد رجب8448

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعبسنت محمد عبدالغنى زياده8449

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعتقى محمد عزت الدريني8450

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعجنه ناصر مصطفى عمر حميد8451

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةجهاد محمد ابراهيم عبدهللا المغربي8452

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةحبيبه ابراهيم احمد ابو حلفه8453

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعحبيبه محمود مصطفى عبدالوهاب8454

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعحسام البيومي فتحي الجنايني8455

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعحسناء اشرف محمد احمد دبدب8456

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةحنين طارق السيد ابراهيم السيد8457

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةحياة احمد محمود نعينع8458

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعخلود عرفه فؤاد شفيق اسماعيل8459

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةداليا احمد مصطفى الزعفراني 8460

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةداليا مسعد عبدالقادر عبدالشفيع8461

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعدنيا ايهاب زغلول سليمان ابو احمد8462

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةدنيا محمد رزق رزق الشوحه8463

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعدنيا محمود محمد سيد احمد الروبى8464

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعدينا عبدالستار محمود الشيخ8465

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



4 مستجدبيانجامعة طنطا

24طالبكلية الرتبية

174طاليهإدارة شئون الطالب

208اجمالى2022/2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية شعبة التعليم األساسى ختصص اللغة العربية  

االسمم
علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعدينا ماهر عبدالعزيز مصطفى بكر8466

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعرانيا نبوي ابراهيم يوسف رضوان8467

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعرحمه السيد مصطفى عمران8468

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةرفعت محمد احمد السباعى8469

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعرنا خالد فتحى محمد سهيل8470

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعروان رضا احمد احمد الغرباوى8471

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعريم عبدهللا حامد الشرقاوي8472

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةزينب محمد على عمار8473

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةسارا ايوب محمد ايوب زيدان8474

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعساره جمال ابراهيم محمد عالم8475

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعساره ماهر محمد احمد البنا8476

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعساره محمد عبدالعزيز شلبي8477

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعسامح بندارى ابراهيم احمد8478

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةسلمى ابو ريه عبدالرؤف حموده8479

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعسلمى محمد ابراهيم عبدالباقى حجازى8480

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةسمر سامى مبروك كيالنى حموده8481

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةسمر صبحى على حسن خليل8482

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعسهيله عبدالستار ذكي محمد حجازي8483

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةشريهان شعبان محمد عبده الجرادينى8484

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةشهد صبحى محمد الحاج8485

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةشيرين حسام الدين فؤاد عبدالمجيد ابوزيد8486

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةشيرين محمد محمود محمد ابراهيم8487

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةشيماء جابر فتحى محمود فرج8488

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعشيماء سراج السعيد محسب8489

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعصافيه منصور عبدالفضيل محمود حميده8490

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



5 مستجدبيانجامعة طنطا

24طالبكلية الرتبية

174طاليهإدارة شئون الطالب

208اجمالى2022/2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية شعبة التعليم األساسى ختصص اللغة العربية  

االسمم
علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعصفاء وفدى عبد الفتاح االصفر8491

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعضحى احمد جوده احمد 8492

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةعبدالرحمن هشام ايوب الزيات8493

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةعبدهللا محمد مأمون محمد حسين8494

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمععبير على عبدالقادر على شتا8495

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةعبير محمد البيومي حبيب8496

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةعال عادل عطيه رمضان ماضى8497

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمععلياء اشرف سعيد رياض القلينى8498

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةعلياء السيد محمد زايد8499

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمععلياء رضوان صبحى حميعى8500

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمععمرو محمد السعيد محمد االمام8501

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمععنتر محمد ابو الفتوح مرسي8502

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعغاده محمد حسب هللا سليم8503

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعغاده مصطفى محمد مصطفى احمد8504

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةفاطمه السعيد محمد البسيوني الشحات8505

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعفاطمه ايهاب عادل محمد الشمحوط8506

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعفاطمه عمر عطية بربر8507

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعفاطمه محمد بدير الحماقي8508

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعفاطمه محمد عبدالشافي غنيم8509

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةفاطمه محمد عزالعرب الجعفرى8510

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةفاطمه محمد مصطفى الفالح8511

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةفرحه احمد احمد الشرقاوى8512

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعفريده السيد محمد السيد بسيونى8513

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةكريمه محمد صابر عباس العفيفى8514

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةمحمد ايمن عيد النبوي عبدالرحمن8515
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االسمم
علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمحمد بحبح صبحي عرب8516

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمحمد شوقي عبدالغني محمد الرمادي8517

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةمحمد طارق ابراهيم السيد الجزله8518

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةمحمد عادل عبدالمعبود ربيع8519

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةمحمد عمر صالح محمود الثلث8520

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمحمد متولى ابراهيم مصطفى حراز8521

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمحمد محمود عبدالعظيم محمد مسلم8522

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمحمود رضا البهي الضبابي8523

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةمحمود سامى مصطفى النجار8524

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمحمود عبدالغفار حسن السيد حسن 8525

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمرام محمد بدير زكى ابوورده8526

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمروه ابراهيم العدوى طه8527

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمروه ابراهيم عبدالرحمن الصبان8528

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةمروه الشافعي حلمي النعناعي8529

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمروه صبحي ابراهيم مصطفى حلوه8530

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةمروه محمد محمد المسيرى8531

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةمروى معتصم محمد البشالوي8532

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةمريم اشرف محمد اسماعيل جاب هللا8533

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمريم السعيد فاروق فخرالدين8534

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمريم السيد مصطفى محمد الجندى8535

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةمريم سامى احمد سعد العفيفى8536

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةمريم عبدهللا فرج االجاوي8537

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةمنه هللا ايمن عبدالرحمن مناع8538

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةمنه هللا فرحات فراج الدسوقى النوتى8539

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمنه هللا وائل فرج بركات 8540
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االسمم
علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمنه هللا ياسر محمد رمضان8541

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةمنى محمد جاب هللا محمد السحت8542

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةمنيره يوسف حسنى الغنام8543

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمؤمن السعيد عبداللطيف الدماطي8544

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمى ابراهيم مصطفى الشيمي8545

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمى اسماعيل محمد اسماعيل حمدان8546

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةمي عبدالحميد محمود محمد السعيد8547

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةميار عباس عباس مرسى منصور8548

ناهد شريف مصطفى احمد سعيد8549

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمع

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةندا محمد لطفى الحفنى ابراهيم8550

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةنداء عبدالعزيز عبدالستار عمار8551

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعندى رزق احمد ابراهيم خضره8552

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةندى رشاد محمد سليمان8553

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعندى عبدالرحمن محمد الباجورى8554

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةندى فتحى عبدالغنى محمد عيسى القشطه8555

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةندى محمد عبدالمنعم احمد سالمه8556

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعندى محمود نصر احمد نصر 8557

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةنرمين السيد عبدالحليم محمد مدكور 8558

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعنرمين ايمن محمد عبدالقادر ورده8559

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةنرمين محمود محمد عبدالقادر على8560

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةنرمين هانى عبدالغنى حسن8561

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةنسمه رجائي عبدالعزيز الحلواني8562

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعنسمه سعيد محمد الخولى8563

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعنهى محمد بدوى حسين8564

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعنورهان شاكر عبدالواحد عصر8565
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االسمم
علم النفس االجتماعي التربية الدوليةنورهان ناجى فهيم النجار8566

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةنورهان هشام ابراهيم محمد الطوخي8567

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعنيرمين سمير زكريا حبق8568

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعنيره محمد فؤاد معجوز8569

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعهاجر احمد محمد الشامى8570

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةهاجر رشدي محمد احمد سليمان8571

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعهاجر رمضان عبدالفتاح ابراهيم بدوى8572

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةهاجر عبدالعال عبدالمنعم الجنايني8573

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةهاجر فكري محمد المنسي عبده8574

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعهاجر يوسف ابواليزيد السيد البر8575

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعهانم الدسوقى عبدالعظيم حامد حليمه8576

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةهانم عبدالحميد ابراهيم حسين8577

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةهبه احمد ابراهيم سليمان شالمش8578

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةهبه اشرف موسى سيف8579

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعهشام محمد بدير خليل8580

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةهناء رياض محمد فهمى سليمان ساطر8581

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةهند محمد رجب حواش8582

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعوداد محمد محمد على احمد 8583

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةوفاء بهجت محمد شعبان غنيم8584

علم النفس االجتماعي التربية الدوليةيارا طارق حسن ابو جبل 8585

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعيارا يسري يوسف السيد الشاعر8586

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعياسمين عادل رمضان عماره8587

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعياسمين محسن عبدالخالق محمد8588
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االسمم
طالب باقون لالعادة:                                                 ثانيا

ابراهيم السيد توفيق السيد ابو ابراهيم8590

ناجح بالمقررباقىابراهيم السيد توفيق السيدابو ابرا

اسالم هايسم صالح صالح السيد8591

ناجح بالمقررباقىاسالم هايسم صالح صالح السيد

ايه فرج ابراهيم السيد السنوسى8592

ناجح بالمقررباقىايه فرج ابراهيم محمد السنوسى

ايهاب محمد فتح هللا محمد فتح هللا8593

ناجح بالمقررباقىايهاب محمد فتح هللا محمد فتح هللا

باسل على صديق عبدالال8594
باسل على صديق عبدالال

عال منصور جاد الوكيل 8595

عال منصور جاد الوكيل

عمرو محسن بدوى عطا هللا8596
عمرو محسن بدوى عطاهللا

محمد جمال ابراهيم ابوشادى8597
محمد جمال ابراهيم ابو شادى

محمد عادل محمد الملكى8598
محمد عادل محمد الملكي

يمنى مجدى الجوهرى عجوه8599
ناهد شريف مصطفى احمد سعيد
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