
1             جامعة طنطا
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155طالب320الثقافة  

                    إدارة شئون الطالب
683طاليه

91اجمالى

االسمم

التربية البيئيةابراهيم محمود محمود عطا1171

التفكير الفلسفي والعلمياحمد سامى محمد سرحان الجيار1172

التفكير الفلسفي والعلمياسراء جابر الشناوى كريم1173

التربية البيئيةاسراء زاهر كامل محمود ابوزيد1174

الثقافة العلميةاسراء صالح فتحى عبدالمنعم سالم1175

التربية البيئيةاسراء عبدالسميع عبدالحميد عبيد1176

التربية الصحيةاسراء قدرى عبدالمعطى الهمشرى1177

التفكير الفلسفي والعلمياسماء عبدالحميد رشوان عبدالحميد عسل1178

التفكير الفلسفي والعلمياسماء عوض مصطفى محمد موسى1179

التربية البيئيةاسماء محمد عبدالشافى حجازى1180

التفكير الفلسفي والعلمياسماء محمد عبدهللا عبدالسالم العكل1181

التربية البيئيةاسماء محمد فوزى الشاملى الخولى1182

الثقافة العلميةاالء عادل عبدالهادى الشيخ1183

التربية البيئيةالدسوقى رضا الدسوقى حماد1184

الثقافة العلميةامال فهمى عبدالسالم نعيم1185

التربيه الصحيهامنيه عصام محمد الكالف1186

التربية الصحيةاميره اشرف ابراهيم محمد جويده1187

التربية البيئيةامينه محمد ابراهيم الصباغ1188

الثقافة العلميةايمان احمد مختار عبدالرحيم عيد 1189

الثقافة العلميةايمان محمد محى الدين عبدهللا1190

التربية البيئيةايه سامى سمير حموده1191

الثقافة العلميةايه محمد محمود محمد صالح1192

التربية الصحيةايه محمود محمود مصلحى ابوزيد1193

التفكير الفلسفي والعلميبسمه رزق محمود احمد المناخلى1194

التفكير الفلسفي والعلميجهاد ابراهيم محمد رضوان1195
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الثقافة العلميةحبيبه طارق نبيل كريم1196

التربيه الصحيهحزيفه احمد عيد العطفى1197

التربية البيئيةداليا محمد صابر السيد غانم1198

التربية البيئيةرضوى شفيق فوزى حمدان1199

التربية البيئيةرضوى يسرى محمد محمد شرف1200

التفكير الفلسفي والعلميرغد احمد فتحى احمد عزب1201

الثقافة العلميةروان عبدالكريم محمد محمد الخميسى1202

التربية الصحيةروان محمد مصطفى غنيم1203

التفكير الفلسفي والعلميروضه اسماعيل محمد عبدالسالم ابوجنيدى1204

الثقافة العلميةريم محمود محمد ابواللبن1205

الثقافة العلميةريناد سامح عزت عدوى محمد حسن1206

التربية الصحيةساره سامى محمود احمد العنترى1207

التربية البيئيةساره محمد عبدالوهاب عماره1208

الثقافة العلميةسهيله سليمان سليمان عتمان1210

الثقافة العلميةسهيله مصطفى طه بدوى قاسم1211

التفكير الفلسفي والعلميشهد عادل مصطفى احمد عمر منصور1212

التربية الصحيةعبدالناصر احمد مصطفى ابراهيم عبدالناصر1213

التربية البيئيةعزت عبدالفتاح عزت عبدالفتاح زيدان1214

الثقافة العلميةعمار محمد السيد سالم1215

التربية البيئيةعمر محمد عبدالنبي خميس1216

التفكير الفلسفي والعلميعمرو اسامه عبدالمعطى خفاجى1217

التربية الصحيةفايزه عاطف محمد عبدالهادى القيعى1218

التربية البيئيةمارفى ماجد ميخائيل صليب1219

التربية الصحيةمحمد سليمان امين سليمان بدر1220

الثقافة العلميةمحمد عادل على على الصفطى1221

الثقافة العلميةمحمد عبدالسالم اسماعيل احمد1222

التربية الصحيةمحمود عبدالحميد محمود غنيم1223

التربية الصحيةمروه عماد رمضان سعد ابوسمره1224

التربية البيئيةمريم احمد السعيد زايد1225
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التربية الصحيةمريم احمد عبدالعزيز احمد غنيم1226

التربية الصحيةمريم جالل محمود جالل1227

التربية الصحيةمريم مجدى على محمد الراعى1228

الثقافة العلميةمصطفى مختار خيرى احمد حجاب1229

الثقافة العلميةمنار اشرف عبدهللا فرج عطيه1230

التربية الصحيةمنار ناصر زكريا عبدالمجيد يوسف1231

التربية الصحيةمنه هللا  صالح فريد داود معوض عبدالعال1232

التربية البيئيةمنه هللا اسامه عبيد عبدهللا الصعيدى1233

التربية الصحيةمنه هللا عيد عبدالبصير العيسوى1234

التربية البيئيةموده جمال حسن عماره1235

التربية الصحيةميرنا شعبان محمد احمد على1236

التربية الصحيةنجالء على عبدالجليل محمد البحيرى1237

التربية البيئيةندى امجد محمد عبدالمعز عماره1238

الثقافة العلميةندى جمال الراعى ابوعوف شادى1239

التفكير الفلسفي والعلميندى عيد عزت محمد عمر1240

الثقافة العلميةندى محمد البهنسى زاهر النجار1241

التربية البيئيةنرمين تامر لبيب عبدالوهاب1242

التربية الصحيةنهال محمد شريف عزت ابوحسين الخولى1243

التربية الصحيةنورهان محمد شبل عبدالحميد الصفطى1244

الثقافة العلميةهاجر رزق عبدالمعطى رزق عيسى1245

التربية البيئيةهايدى السيد محيى السيد قشاشه1246

التفكير الفلسفي والعلميهبه ابراهيم اسماعيل حسن سليمان1247

التربية البيئيةوالء راغب صالح عيسى1248

التفكير الفلسفي والعلميوالء عبدالمحسن حسين عبيد1249

التفكير الفلسفي والعلميياسمين ايهاب محمد السيد حبلص1250

  مدير ادارة شئون الطالب   

المراجع  ثناء امين فهمي         المختص
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التربية البيئيةياسمين جمال عبدالجواد الخولى1251

الثقافة العلميةياسمين محمد عبداللطيف نبيه البرغوت1252

التربية البيئيةيوسف سالم توفيق سالم1253

التربية البيئيةيوسف محمد بدير احمد عبدالغنى1254

طالب باقون لالعادة: ثانيا 

فارس هانى خيرهللا عبدالباقى1262

كيمياء +حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء+(2)رياضيات عامه

اللغه +المعلم ومهنه التعليم+جيولوجيا+(2)عامه

حقوق انسان+االنجليزيه

كريم مسعد احمد عبدالعال سالمه1263

مقرر +اللغه العربيه+مدخل الى التربيه)جميع المواد ماعدا

علم (2)علوم بيولوجيه عامه+(التفكير الفلسفى والعلمى)اختيارى

(علم نفس النمو+اللغه االنجليزيه+الحيوان

محمد رضا احمد مدكور الفقى1264
رياضيات +(1)رياضيات عامه+كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء+(2)عامه

جميع الموادمحمود احمد مسلم احمد العبد1265

جميع الموادمحمود عماد الدين ابراهيم محمد شاهى1266

مريم حسام الدين محمد عشماوى على1267

مقرر +(1)كيمياء عامه+كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

رياضيات +(التفكير الفلسفى والعلمى)اختيارى

المعلم +جيولوجيا+حراره وبصريات هندسيه(2)فيزياء+(2)عامه

ومهنه التعليم

جميع الموادمريم متولى عبدهللا عبدالعاطى1268

هدى الشحات خلف قموح1269
رياضيات +(1)كيمياء عامه+كهربيه ومغناطيسيه(1)فيزياء

(2)عامه

  مدير ادارة شئون الطالب   

المراجع  ثناء امين فهمي         المختص


