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طالب مستجدون : اوال 
احمد محمد ابراهيم خلف12006

اسراء حسين محمد عبدالمجيد الحصرى12007

اسماء عبدهللا حامد يوسف دبا12008

اسماء محمد حسن على بكر12009

اشرقت ابراهيم السعيد خاطر12010

الشيماء حمدى محمد ابراهيم على جوده12011

نظرية الخطر والتامينالهام السيد السيد سالمه12012

امانى اسامه الحسينى على الشرقاوى12013

امل احمد محمد احمد الغريب12014

امنيه بشر عبدالولى حمود12015

امنيه محمد حسين عبدالحميد عالم12016

مبادئ االحصاء التجارية+ نظرية الخطر والتامين اميره رجب عبدالغفار عبدالعال خالد12017

نظرية الخطر والتامينايمان ابراهيم عبدهللا سند12018

( مبادئ القانون التجارى الفرقة االولى )ايمان احمد السيد عبدالباسط عبدالمطلب12019

ايمان عبدالمحسن راضى عباس فريد12020

مبادئ االحصاء التجاريةايه اسماعيل ابوزيد مصطفى خليل12021

ايه جمال حامد عبدالعزيز الشيخ12022

ايه خالد محمد محمود الشيخ12023

ايه صبحى سليمان البربرى12024

ايه طارق السعيد عبدالحميد مصطفى12025

نظرية الخطر والتامينايه عبدالهادى جابر ابراهيم عبدالهادى12026

(مبادئ القانون التجارى الفرقة االولى  )+ مبادئ االحصاء التجارية ايه محمد حامد السنهراوى12027

ايه محمد حسن حسين12028

بدر محسن محمد الدسوقى12029

بسمه سعيد عبدالستار رشوان على12030

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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بسنت سعيد عبدالستار رشوان على12031

( دراسات محاسبيه واداريه بلغة انجليزيه الفرقة االولى  )حبيبه ابراهيم توفيق حجاب12032

دعاء شعبان على عبدالرازق حسنين12033

(دراسات محاسبيه واداريه بلغة انجليزيه الفرقة االولى   )+ مبادئ االحصاء التجارية دنيا سمير رجب محمد احمد12034

محاسبه حكومية دينا محمود سعد الجندى12035

رباب محمد محمد سرور الجمل12036

(  دراسات محاسبيه واداريه بلغة انجليزية الفرقة االولى )روان اشرف عبدهللا الحفناوى12037

ريم ناصر انيس مجاهد الصيفى12038

ريهام شكرى بدير جده12039

زينات عالء ابراهيم احمد دويدار12040

(  دراسات محاسبيه واداريه بلغة انجليزية الفرقة االولى )ساره المرسى محمد المالح12041

ساره عبداللطيف عبدالعزيز سعد12042

( مبادئ القانون التجارى الفرقة االولى )سماء احمد محمد يوسف12043

نظرية الخطر والتامينسماء ثروت سالم محمد عامر12044

سماح على على حسن الديب12045

سمر سمير مصطفى شرف الدين الجاويش12046

سمر محمد السيد اسماعيل سليم12047

( مبادئ القانون التجارى الفرقة االولى )سميره محمد السيد محمد ابوموسى12048

سهيله السيد رحيم فرج البص12049

)سهيله فريد شوقى محمد خالد12050 مبادئ القانون التجارى الفرقة االولى+ دراسات محاسبيه واداريه باللغة االنجليزيه الفرقة االولى   )

سهيله محمد ابراهيم الدراجينى12051

شاهنده عبداللطيف حافظ النحاس12052

شمس عبدالوهاب احمد حموده الفقى12053

(  دراسات محاسبيه واداريه بلغة انجليزية الفرقة االولى )شيماء رضا شبل محمد البطاحجى12054

شيماء عبدالسالم عبدالسالم عطيه12055

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص



3 21/12/2021

باقمستجدبيانجامعة طنطا

20طالبكلية الرتبية

872طالبهإدارة شئون الطالب

91اجمالى

2022 / 2021ارقام جلوس طالب الفرقة الثالثه شعبة التعليم التجارى  
مالحظاتاالسمم

عبير شيخ العرب السيد شاهين12056

عال فتحى على على الكرته12057

( مبادئ القانون التجارى الفرقة االولى )فاطمه رمضان محروس عبداللطيف طقيشم12058

مبادئ االحصاء التجاريةفاطمه على احمد شريف 12059

لبنى  خليل محمد ابراهيم نصر 12060
وتعفى  التربية     (  الفرقة االولى 2رياضيات ماليه  )+  المدرسة والمجتمع 1مقرر اختيارى 

وقضايا العصر ثالثة

تسويقمارى ناشد ابراهيم ناشد جرجس12061

ماهيتاب اسامه عبدالعظيم ابراهيم المشد12062

متاع ابراهيم صالح ابراهيم12063

( مقرر اختيارى الثقافة العلمية الفرقة االولى )مرام عوض السيد عوض غريب12064

مروه نصر عبدالستار شلبى12065

منار ابوالعزم عبدالقادر ابوالعزم12066

منار جمال محمد الحارون12067

منار مصطفى محمود فالح12068

منى ماهر عبدالمنعم ابراهيم عطوان12069

مى محمد عبدالفتاح حمزه12070

مياده محمود محمود ابوالسعود12071

ناديه محمود عبدالسالم راشد هويدى12072

(  دراسات محاسبية واداريه بلغة انجليزية الفرقة االولى )ندى ابراهيم حامد ابراهيم12073

نسمه سمير محمد عبدالعظيم جاد12074

نهال محمد عبدالحميد ابراهيم عبدالدايم12075

نهله سالمه محمد محمد على12076

نهى شريف محمود عبدالحميد سالم12077

نورا مسعد عبدالعظيم عمرو12078

نورهان خالد خلف احمد خاطر12079

نورهان سعيد رمضان محمود السيد12080

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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نورهان عرفه عبدالعاطى اسماعيل خليفه12081

نورهان مجدى عبدالفتاح الدالى12082

نورهان هالل عبدالرازق سعفان12083

هاجر احمد فتحى احمد محمد همام12084

هاجر سامح طه عبدالروؤف خليل12085

هانم مجدى ابوالمجد موسى عبيد12086

هدى زايد عبدالفتاح رضوان عينر12087

وفاء عطيه محمد حسين السواح12088

(دراسات محاسبيه واداريه بغة انجليزية الفرقة االولى   )+  نظرية الخطر والتامين  يارا فتحى محمد على12089

يارا محمود عبدالمهدى الصو12090

تجارة خارجية-بنوك -اقتصاد  نقود ياسمين احمد على احمد مشالى12091

ياسمين رمضان كاشف عزام12092

نظرية الخطر والتامينياسمين فتحى سعيد ابوالفتح الحبال12093

ياسمين محمد عبدالمعبود السيد عزالدين12094

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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طالب باقون لالعادة: ثانيا

امنيه حامد عبدالعزيز شامله12099

احصاء + تمويل وادارة مالية  + 1طرق تدريس  + 3محاسبة مالية 

نظرية الخطر والتامين  )+ التربية وقضيا العصر + تجارى تطبيقى 

(الفرقة الثانية 

نعيمه طلعت حميدو محمد12100
مبادئ محاسبة التكاليف +تمويل وادارة مالية   + 3محاسبة مالية 

(نظرية الخطر والتامين الفرقة الثانية  )+ باللغة االنجليزية 

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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نظرية الخطر والتامين

مبادئ االحصاء التجارية+ نظرية الخطر والتامين 

نظرية الخطر والتامين

( مبادئ القانون التجارى الفرقة االولى )

مبادئ االحصاء التجارية

نظرية الخطر والتامين

(مبادئ القانون التجارى الفرقة االولى  )+ مبادئ االحصاء التجارية 

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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( دراسات محاسبيه واداريه بلغة انجليزيه الفرقة االولى  )

(دراسات محاسبيه واداريه بلغة انجليزيه الفرقة االولى   )+ مبادئ االحصاء التجارية 

محاسبه حكومية 

(  دراسات محاسبيه واداريه بلغة انجليزية الفرقة االولى )

(  دراسات محاسبيه واداريه بلغة انجليزية الفرقة االولى )

( مبادئ القانون التجارى الفرقة االولى )

نظرية الخطر والتامين

( مبادئ القانون التجارى الفرقة االولى )

( مبادئ القانون التجارى الفرقة االولى+ دراسات محاسبيه واداريه باللغة االنجليزيه الفرقة االولى   )

(  دراسات محاسبيه واداريه بلغة انجليزية الفرقة االولى )

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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( مبادئ القانون التجارى الفرقة االولى )

مبادئ االحصاء التجارية

وتعفى  التربية     (  الفرقة االولى 2رياضيات ماليه  )+  المدرسة والمجتمع 1مقرر اختيارى 

وقضايا العصر ثالثة

تسويق

( مقرر اختيارى الثقافة العلمية الفرقة االولى )

(  دراسات محاسبية واداريه بلغة انجليزية الفرقة االولى )

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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(دراسات محاسبيه واداريه بغة انجليزية الفرقة االولى   )+  نظرية الخطر والتامين  

تجارة خارجية-بنوك -اقتصاد  نقود 

نظرية الخطر والتامين

مدير إدارة شئون الطالب
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طالب باقون لالعادة: ثانيا
احصاء + تمويل وادارة مالية  + 1طرق تدريس  + 3محاسبة مالية 

نظرية الخطر والتامين  )+ التربية وقضيا العصر + تجارى تطبيقى 

(الفرقة الثانية 

مبادئ محاسبة التكاليف +تمويل وادارة مالية   + 3محاسبة مالية 

(نظرية الخطر والتامين الفرقة الثانية  )+ باللغة االنجليزية 

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص


