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7طالبكلية الرتبية

149طاليهإدارة شئون الطالب

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

162اجمالى

االسمم
طالب مستجدون : اوال 

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاحمد محمود السيد ابراهيم ابو اسماعيل9301

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاروى احمد مصطفى ابوزيد9302

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاسراء اسماعيل محمد احمد الربيعي9303

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاسراء ثابت محمود على المعطى9304

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاسراء سمير لطفى محمد ابوالعال9305

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاسراء قدرى السيد شاهين9306

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاسالم محمد فرج احمد9307

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاسماء احمد محمد البلتاجي9308

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاسماء سمير سيد احمد رمضان9309

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاسماء فتحى احمد احمد عبدالبر9310

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاكرام اسامه محمد فريد الشبكشى9311

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاالء احمد محمد سيد احمد عبيد9312

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاالء السيد شوقى عبدالجواد 9313

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاالء بدير عبدالمقصود نجيمه9314

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاالء جمال السيد حماد9315

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاالء صالح محمد ذكى النجار9316

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعاالء محمد احمد سيد احمد ابوهالل9317

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعالشيماء جالل عبدالسالم ابوشادى9318

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةامل رمضان ابراهيم عبدالقادر9319

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعامنيه ايمن عثمان الدسوقى محمد9320

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةامنيه خالد عبدالحي محمد العطار9321

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةامنيه سمير فصيح الغريب9322

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعامنيه محمد على صالح البدوى9323

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةامنيه نبيل محمد سعد عالم9324

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاميره رجب عبدالحميد االماري9325

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص
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االسمم
علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةاميره مجدي محمد حسن التوني9326

علم النفس االجتماعيالمدرسة والمجتمعامينه عبدالحى محمد حامد المرغنى9327

علم النفس االجتماعيالمدرسة والمجتمعايمان ابراهيم عبدالعزيز ابو رحاب9328

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةايمان حسين ابوالفتوح اسماعيل9329

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايمان سمير سليمان جعفر9330

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةايمان شلبى على شلبى9331

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايه احمد حلمى عبدالقادر الديب9332

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايه احمد محمد غنيم ابراهيم عبدهللا9333

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةايه السيد امين محمد الماحي9334

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةايه هللا عاصم السيد عباس9335

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةايه حسنى على العمريطي9336

علم النفس المعرفيالتربية الدوليةايه رافت محمد عبدالجواد نصر9337

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعايه سعيد عبدالعزيز محمد عبداللطيف9338

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةايه عبدهللا محمد نصر محمد9339

علم النفس المعرفيالتربية الدوليةايه محفوظ احمد محفوظ9340

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعبسمله اسامه مصطفى الكلومى9341

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةبسنت ابراهيم محمد عبدالفتاح السباعي9342

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةبسنت الدسوقى جمال شلبى9343

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةتسنيم ابراهيم ابراهيم مهران9344

علم النفس االجتماعيالمدرسة والمجتمعتغريد مصطفى مصطفى على النني9345

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةتقى محمد مصطفى فهمى جابر9346

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةحبيبه محمد السعيد حسن9347

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةحسناء محمد عبدالمجيد الوزير9348

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعحنان نبيل محمد االشعل9349

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعحنين ابراهيم عبدالعظيم السويسى9350

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةحنين محمود ابواليزيد عماره9351

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



3 مستجدبيانجامعة طنطا

7طالبكلية الرتبية

149طاليهإدارة شئون الطالب

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

162اجمالى

االسمم
علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعخلود كامل على عبدالمقصود البيومى9352

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعدعاء الشحات صبحى محمد9353

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعدعاء المحمدى عبدالعال صالح9354

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعدعاء عالء محمد طه عيد9355

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةدنيا اسامه محمد ابواليزيد محمد9356

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعدنيا القطب محمد ابو غطفه9357

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعدنيا رضا صبحى عبدالحميد زاهر9358

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعدنيا مجدي ابو الفتح جوده9359

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةدينا خميس محمد اسماعيل نوفل9360

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةدينا ناصر محمد بندارى رضوان9361

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةرحمه السيد نصر الدين حسن على9362

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعرشا على عبدالسميع فوده9363

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةرضا عالء احمد متولى محمود9364

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةرضوى عبدالبديع السعيد العزب الشال9365

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةرقيه احمد محمد عبدالحميد الحفناوي9366

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعرقيه عماد محمد نبيه لطفى مشعل9367

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةرنا رضا معوض بربر9368

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعروان اسامه يوسف كريتع9369

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعروان جمال عبدالرحيم حسن شلبى9370

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةروان طارق كمال الدين عبدالحميد المحروق9371

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةروضه حمدى محمد الجماله9372

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعريم عبدالعزيز عبدالسميع الهبيان 9373

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعرينادا محمد صابر السيد احمد صابر9374

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةريهام مرسى على سنبل9375

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةزينب ايمن محمد شوقي الصغير9376

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةساره ابراهيم احمد محمد خطاب9377
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االسمم
علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعساره شوقي محمود ابو الهوى9378

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعساره عالء فاضل السيد الكناني9379

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعساره عيسى عيسى المسيرى9380

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعساره محمد حمزه على سند9381

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعسحر ابراهيم محمود السعيد شتا9382

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعسلمى ابراهيم احمد محمد خطاب9383

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةسماء عبدهللا ابو الفتح خطاب9384

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعسمر احمد محمد الطه9385

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةسميه شعبان احمد بعيبر9386

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةسهام سمير معوض ابونجم9387

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعسهيله ايهاب محمد عبدالحى عبدالفتاح صفا9388

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعسهيله ربيع السيد محمد سراج الدين9389

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةشروق ابراهيم مصطفى زهره9390

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعشروق محمد السيد الجناينى 9391

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةشمس السيد السيد مصطفى ابو الجم9392

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةشيرين محمد الدمرداش عطا هللا9393

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعشيرين معتمد عيد سالمه الحشاش9394

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعشيماء رضا عبدالعظيم محمد حسين9395

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعطارق عادل على ابراهيم على9396

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةعبير عادل عبدالصادق امين سلطان9397

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمععلياء ابراهيم على محمد الكيال9398

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةعلياء عبدالمنعم حامد محمد بيومي9399

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمععمر احمد محمود احمد9400

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعفاطمه ابراهيم عبدهللا جاد غنيم9401

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةفاطمه ايمن عبدالوهاب صقر9402

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةفاطمه ايهاب عبدهللا السيد9403
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االسمم
علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعفاطمه عبدهللا ابراهيم سيد احمد ناطف9404

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةفاطمه على حامد درويش9405

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعفاطمه فرج عبداللطيف احمد السنباوي9406

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعفاطمه محمد سعد ابو زهره9407

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةفرحة اسماعيل محمود الشين9408

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعكريم سعيد انور عبدالحافظ9409

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةلمياء حسن سالم سالمه فرحان9410

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمحمد رفعت سعد البالط9411

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمحمد محمود عبدالغفار السباعى الن9412

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمروه محسن مرسى عباس جمعه9413

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمريم احمد محمد المنشاوى السباعى9414

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمريم محسن ابراهيم رداد9415

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمريم ياسين محمد عبدالعزيز الصاوى رحاب9416

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمعتز فؤاد ابو الفتوح فريج حموده9417

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمنار ابراهيم محمد فرج عبدهللا9418

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمنار احمد عوض ابوهوله9419

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمنار جمال امان حافظ فرج9420

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمنار خالد يحى الشرقاوى9421

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمنار على سعيد على مندور9422

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمنار محمد محمد حسن الجمال9423

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمنه هللا السيد عبدالمنعم رمضان احمد9424

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمنه هللا جمال محمد عبدالوهاب منصور9425

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمنه هللا محسن محمود عبدالهادي9426

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمنه هللا محمد عبدالقادر محمد الجبالى9427

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةمنه محمد الدسوقي محمد الزيني9428

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعمنى ابراهيم عبدالحميد حباظه9429
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االسمم
علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعميادة عبدالوهاب محمد نعمه هللا صوان9430

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعميار السعيد محمد شاهين9431

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةميان طارق عبدالخالق عبدالقادر وهدان9432

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعميرنا عماد الدين محمد فتوح9433

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةنائله احمد فؤاد عبدالفتاح يوسف دويدار9434

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةنجوى عبدالرؤف يوسف عبدالرؤف الصعيدي9435

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعنجوى عصام حسنين بدر الزناتى9436

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةندى احمد محمد السقوطى9437

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةندى على عبدالحميد الزلبانى9438

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةندى على محمد االجاوى9439

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةندى محسن المرغني شريف9440

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةندى هشام ابراهيم الشافعى9441

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعنرمين مصطفى اسماعيل محمد النايم9442

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةنعمات مسعود عطيه الشيخ على9443

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعنوال طه حسين طه9444

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعنورا محمد عبدالمنصف حماد9445

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعنورهان اشرف عبداللطيف احمد هالل9446

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةنورهان سمير زيدان على زيدان9447

علم النفس المعرفيالتربية الدوليةهبه ياسر فتوح احمد متولى عشوش9448

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةهدى محمد السيد السيد حمام9449

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعهنا السيد مصطفى محمد اسماعيل بدوى9450

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعهناء احمد ابراهيم محمد بسيوني9451

علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعهند احمد منصور احمد البحيرى9452

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةوفاء اسامه شحات بيومي9453

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةوفاء هشام ابو العزم محمود سالم النحال9454

علم النفس االجتماعيالتربية الدوليةيمنى صبحى عبدالباري دياب غانم9455
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االسمم
علم النفس المعرفيالمدرسة والمجتمعيمنى محمود مصطفى احمد9456

طالب باقون لالعادة: ثانيا

احمد عصام حسم محمد مقلد9460

ايمن ياسر احمد عبدالباقى9461

صفاء عوض محمد عبدالغنى9462

عبدالرحمن محمد يونس ابوالمكارم9463

محمد وليد ابو اليزيد الهارونى9464

محمود ياسر محمود محمد على9465
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