
1 مستجدبيانجامعة طنطا

20طالبكلية الرتبية

98طاليهإدارة شئون الطالب

كشف ارقام جلوس طالب الفرقة االثانية شعبة التعليم األساسى ختصص 
2022 / 2021الدراسات االجتماعية 

118اجمالى

االسمم
طالب مستجدون : اوال 

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاحمد السيد عبدالخالق محمد ابو الصفا8951

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاحمد ايمن حمدان ابوالدهب8952

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاحمد جابر السيد عطيه حسن8953

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاحمد محمد زين محمود الكومى8954

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاريج احمد محمد مندور8955

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاسراء بسام حامد عبدالسالم زيان8956

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاسراء عصام عبدالغنى ابوحجازى8957

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاسراء نصر السيد الحسانين مرعى8958

علم النفس المعرفيالتربية الدوليةاسماء فؤاد فؤاد السعيد حسين 8959

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاسماء محمد ابراهيم يوسف عبدالحافظ8960

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاسماء يحى محمد يحى االحول8961

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاالء احمد كمال محمود كشك8962

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاالء خالد منصور عبدالعاطى البربرى8963

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةالسيد رافت محمد عصر8964

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةالشيماء محمود عبدالمنعم عبدهللا محمد8965

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةامانى رضا حسن السيد السحيمى8966

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةامل ممدوح محمد شالطه8967

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعامنيه ايمن محمد محمد الصواف8968

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعامنيه محمود محمد محمد الشنبابى8969

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةامنيه يوسف عبد المالك عبد الحكيم السرسى8970

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاميره ابراهيم حامد عمر8971

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاميره محمد محمد حسن الدسوقى8972

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعامينه نصر عبدالسالم نصر الجبالى8973

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاهله محمد صالح الدين احمد رشدى8974

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةايمان حسن عبدالعزيز يوسف حله8975

  مدير ادارة شئون الطالب    
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118اجمالى

االسمم
علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايمان صالح على ابراهيم المراكبى8976

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةايمان عبدالناصر زيدان حجازى8977

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايمان مجدى السيد السيد ابو الحسن8978

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايمان نبيل السيد المزين8979

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايه حسن حسن على عبدالعال8980

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايه ربيع عبدهللا هاشم8981

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايه رضا المعداوى البسيونى8982

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةايه محمد زكى حلوه8983

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايه وفا اسماعيل وفا 8984

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعبطرس حليم نبيه عوض هللا حنا8985

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةتبارك محمد حسن محمد عطا8986

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةجمال احمد عبدهللا ابوزيد نعيم8987

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعجهاد ايمن احمد مجاهد احمد8988

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةحبيبه السيد محمد حيدره8989

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةحبيبه زاهر شاهين قاسم8990

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةحسناء محمد ابراهيم عبدالعاطى رمضان8991

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةحنان شعبان ابراهيم الفقى8992

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةخلود ابراهيم على محمد سالم8993

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةرانيا عبدالفتاح ابراهيم محمد محرم8994

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعرحاب حمدى سالمه محمد سالمه8995

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعرحمه السيد رمضان مصطفى المشد8996

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعرضوى رضا محمد خالد8997

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعرنا السيد عبدالعزيز محمود رضوان8998

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةرنا محمد فريد مصطفى شحاته8999

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةروان محمد توفيق المرشدى عطيه9000

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةروضه محروس عرفه متولى نجم9001
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االسمم
علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعريهام بشير على بكر اسماعيل ابوخطيطه9002

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعزكريا الدسوقى زكريا صديق                                   9003

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعساره محمد خليل فتحى المليجى9004

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعساره يحيى زكريا عبدهللا9005

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةسلمى خالد سالمه محمود غالى 9006

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةسهيله ابوالمجد محمد ابوالمجد صديق9007

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعسيمون اسامه عبدالسيد غبلاير ميخائيل9008

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعشوق حسن عبدالحليم عطيه شلبى9009

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةشيماء شريف نسيم محرم9010

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةضحى راغب عبدالفتاح اللبان9011

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمععبدالرحمن محمد سعد عويس                                   9012

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمععبير عصام عطيه محمد مرزوق9013

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمععفاف هانى عبدالفتاح عبدالهادى شيحه9014

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمععمر طارق عبدالسالم الجرف9015

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعغاده ايمن مصطفى النشيلى9016

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعفرح مصطفى عطيه احمد شاهين9017

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةليلى عبدالمنعم ابوالفتوح الصيفى9018

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمادلين عماد فاروق رمزى صليب9019

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمحمد احمد محمد ابوراوى9020

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمحمد ايمن محمد على النجار9021

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمحمد سراج عبدالغنى محمود الشعراوى9022

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمحمد عاطف ابوالعنين غلوش9023

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمحمد عبدالرحيم شعبان حسن على9024

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمحمد عبدالنبى محمد فتحى رزق9025

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمحمود محمد محروس احمد عامر9026

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمحمود ممدوح محمود عطية عمارة9027
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االسمم
علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمروان ايهاب ابوالعزم عبدالرحمن بركات9028

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمريم شنوده عطيه شنوده9029

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمريم هشام محمد على 9030

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمريم وجدى وليم عزيز بانوب9031

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعملك محمد عبدالعزيز خروب9032

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمنه هللا احمد ابراهيم ابراهيم ناصف9033

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمنه هللا اشرف ابوالعزم السيد ابوالعزم9034

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمنه هللا خالد على محمد ابوجمال9035

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمنى جمال عبدالعزيز بركات9036

علم النفس االجتماعيالمدرسة والمجتمعمى محمد عبدالسالم بالى9037

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةنانسى سالمه عبدالرحمن سالمه البهجى9038

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةندى السيد مصطفى القطب درويش9039

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعندى عبدالحميد ابراهيم على عطيه9040

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةندى محمود محمد على ابوغاليه9041

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعندى وائل محمد محمد حافظ زغلول9042

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعنرمين عادل محمد على قناوى9043

علم النفس االجتماعيالمدرسة والمجتمعنسمه على ابراهيم محمد جاد9044

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةنسمه ياسر مصطفى سيف الدين العرابى9045

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةنورا على احمد حميده9046

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعنوران مروان محمد فايد9047

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةنورهان السيد عبدالغفور حموده9048

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةنورهان خالد عطيه جمعه الفحات9049

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةنورهان رمضان مرزوق راضى حميده9050

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةنورهان طلعت على النويهى9051

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةهاجر السيد محمد خطاب 9052

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةهاجر جمال محمد محمد حسب هللا9053
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االسمم
علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعهاجر فتحى محمد البابلى المشد9054

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةهاجر محمد محمد صبيح 9055

علم النفس المعرفيالتربية الدوليةهاله رفعت ابراهيم على السواح9056

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةهايدى مصطفى ابراهيم مصطفى حسن9057

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةهايدى وليد السيد ابراهيم ايوب9058

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعهبه خيرى ابوهيبه مدكور الفقى9059

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعهبه رافت مصطفى الشرقاوى9060

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةهدير ابراهيم عبدالمطلب الحداد9061

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعهناء سعد سليمان المنياوى9062

علم النفس المعرفيالتربية الدوليةهناء عبداللطيف عبداللطيف الدنوشرى9063

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةهند عبدالمجيد اسماعيل المكاوى9064

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةياسمين الدسوقى محمود محمود جنب9065

علم النفس االجتماعيالمدرسة والمجتمعياسمين السيد محسوب النبى البندارى عالم9066

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةيوسف احمد بدوى عبدالواحد ابويوسف9067

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةيوسف محمد السيد محمد العايق9068
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