
1 باقمستجدبيانجامعة طنطا

83طالبكلية الرتبية

1042طاليهإدارة شئون الطالب

كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية شعبة الرتبية اخلاصة ختصص 
2022/2021العلوم 

123اجمالى

االسمم
طالب مستجدون : اوال 

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعابراهيم احمد ابراهيم عبدالسالم عب9741

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاحمد محمد على منير محمد الطباخ9742

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاسراء عبدهللا محمود على البدري9743

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاسراء عبدالهادي فرحات هندي9744

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاسراء فتحى محمد سيد احمد المويني9745

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاسراء محمد العقاد محمد9746

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاسماء السيد مصطفى الشنشوري9747

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاسماء سعيد الشافعي بخيبخ9748

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاسماء عبدالفضيل عبدالعزيز نصير9749

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاالء رضا عبدالفتاح محمد موسى9750

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاالء محمد محمد راشد احمد العبد9751

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعالحسن زين العابدين بدر البلتاجى9752

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةالزهراء حسن محمد حسن جعباص9753

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعالزهراء على حسن فوده9754

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعامنيه جمعه ابراهيم على مهدي9755

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعامنيه محمد احمد ابو العزم9756

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاميره حسين الشبراوي عبدالسالم حسين9757

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاميره على مصطفى صبره9758

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاميره محمد السيد الحصري9759

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاهداء متولى حسنى محمد الفقي9760

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةايمان سمير ابو النجا ربيع9761

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايمان عطا مصطفى بسيوني الصفتي9762

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايه عبداللطيف محمد الجندي9763

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةايه فتحى احمد شكرى السيد الرسول9764

  مدير ادارة شئون الطالب    
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علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعبتول السعيد رمضان الشرقاوي9765

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةبسمله سعيد احمد محمد عالم9766

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةبسمه اشرف السيد عبدالسالم الحديدي9767

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةبسنت سعيد احمد محمد عالم9768

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعبسنت محمد فاروق محمد سالم9769

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةجهاد جمال محمد عبدالمجيد الطنطاوي9770

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةحبيبه ابراهيم ابراهيم المؤذن9771

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعحبيبه محمد محمد عبدالعزيز حمد9772

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعحسام حسين طه محمد حسين9773

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعحسين جاسر طلعت شلبي9774

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةحنان حماده كمال سعد9775

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعحنين ايمن محمد عبدهللا الشاذلي9776

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةدعاء محمود حمزه السمنودي9777

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةدنيا سامي على ابراهيم جميل9778

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعدنيا عبدالحميد بدير عبدالسالم9779

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةدنيا عصام محي عبدالمقصود 9780

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةدنيا وائل عبدالجواد محمد المسيري9781

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعدينا رجب فاروق امين فوده9782

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةرحاب يسرى حسن شهاب الدين9783

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعرنا يحيى عبدالعليم محمد سالم9784

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةرنين محمد صالح الدين ابراهيم9785

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةروان السيد فرحات عبدالنبي9786

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعروان سامح مختار العدوى9787

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةروفان رؤوف جورج اسكندر سليمان9788

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةريم احمد عثمان احمد قنصوة 9789
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علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةريم محمد زكريا شلضوم9790

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةريمون عماد شوقي جورجي9791

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعرئام سالمه عبدالحليم محمد مجاهد9792

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعزينب عمرو محمد شهاب الدين9793

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةساره جمال احمد الجعبيري9794

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةساره حمزة محمد حمزة الصواف9795

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعسالي جميل عبداللطيف محمد السيد9796

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعسحر عابد محمد الشحات قاسم9797

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعسعاد صبري عطيه عبدالسالم خضر9798

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعسميره اشرف محمد على على الفار9799

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةسناء اسماعيل محمد الغزالي 9800

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعشروق ابراهيم عبدالجليل ابراهيم عامر9801

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةشروق حسن عطيه عبدالفتاح عامر9802

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعشروق خالد عبدالقادر عبدالفتاح حميده9803

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعشيماء سعيد بركات محمد 9804

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةضحى محمد جادو االخناوي9805

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمععبير هاني محمد عبدالوهاب بيومي9806

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةعلياء الزهري محمود الزهري الطوخي9807

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمععمرو رضا ابراهيم عبدالحميد9808

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعغيداء سعد محمد عبد المجيد شعله9809

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعفاطمه ابراهيم على عبدالحميد غالي9810

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعفاطمه ابراهيم محمد المهدي ابراهيم العفيفي9811

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعكريم السيد الشحات محمد شعبان9812

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعلطيفه سامي عبدالقادر شلبي صالح9813

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمحمد مسعد احمد غنيم9814
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علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمحمد نبوي النبوي المنسي9815

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمحمود ناصر فتحى محمد النقيطي9816

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمروه عيد محمد مقرب9817

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمريم حسن محمد الجزار9818

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمريم خالد سيد احمد مصلحى العكل9819

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمريم شوقي محمد رشدي حامد9820

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمريم عماد فوزي لبيب9821

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمريم محمد السيد بكر9822

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمريم ياسر فتحي محمد حسن9823

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمنار محمد صبحي عيد9824

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمنار محمد عبدربه بسيوني9825

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمنه هللا احمد عبدالباسط احمد الشاذلي 9826

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمنه هللا مصطفى عزت عطية ليله9827

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمياده احمد شوقي عبدالعال9828

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعميرنا ايمن يوسف كشك9829

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعنجالء عبدالرحمن محمود محمد بدوي9830

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةندا بسيوني احمد رياض جبر9831

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعنداء سليمان عبدالحليم سليمان ابو النجا9832

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعندى سمير عبدالصمد ابو عيشة9833

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعندى محمد رزق الصعيدي9834

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعندى مصطفى احمد منا9835

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعنرمين حافظ عبد الفتاح حافظ عوض9836

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةنهى عبدالباسط صالح ابو غاليه9837

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةنورهان سمير احمد السيد عبد العال9838

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةنورهان شعبان محمود محمد ابو ديغم9839
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االسمم
علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةنورهان عبدالمنعم محمد على النقيب9840

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعنيره سعيد الخطابي العزيزي9841

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةهاجر ابراهيم مرسي عبدالقادر ابو الجريد9842

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةهاجر حمدى محمد عبدالعزيز موسى9843

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةهاجر خالد مصطفى السيد البغدادي9844

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةهاجر عالء محمد ابو الريش9845

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةهبه محمد محمود محمد الفقي9846

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعهند عبدالحليم محي الدين رزق المرسي9847

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةهيام شكري محمد حسن التطاوي9848

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةوسام السعداوي ابراهيم عبدالعزيز9849

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةوفاء وليد محمد عبدالمنعم ابو الفتوح العكل9850

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعوالء حسن محمد حسن الحجار9851

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةياسمين احمد يحي محمد جمعه9852

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعياسمين حاتم محمد محمد ابو شادي9853

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةياسمين سليمان قطب سليمان الفقي9854

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةيمنى محمود خميس محمود بسيوني9855

طالب باقون لالعادة: ثانيا

احمد رمضان محمد عبدالحميد حجاب9860

ايه ابراهيم عبدالفتاح سالمه9861

عبدالرحمن عادل عبده ابراهيم9862

على الحسينى فهمى عيد9863

محمد ذوالكفل كمال الدين الزينى9864

محمد محمد احمد الصواف9865

محمد هشام محمد سمير محمد عابدين9866
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طالب هلم حق االمتحان من اخلارج فرصه اخرية: ثالثا

مريم محمود عبدالحميد محمد شتا9867
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