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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم

طالب مستجدون : اوال 
اسراء احمد على طبق12751

اسراء السيد السيد محمد12752

اسراء جمعه عبدالسميع ابواليزيد12753

اسراء حامد بسيونى داود12754

اسراء حسن محمود السيد عقده12755

اسراء حسنى رشدى فايد12756

اسراء حمدى عبداللطيف حسن حموده12757

اسراء خالد يوسف الشرقاوى12758

(صحة البيئة والطفل الفرقة االولى  ) + 1تدريس مصغر اسراء سامى عبد اللطيف الوالى12759

اسراء سعد شاكر شلبى هجرس12760

اسراء طارق على شعبان المغربى12761

اسراء عبدالفتاح محمد شلبى رشيدى12762

اسراء مجدى محمد على الشوربجى12763

اسراء محمد احمد موافى12764

اسراء محمد حمدى السخاوى12765

اسماء ابراهيم سالم الزغرتى12766

اسماء احمد محمد عبدالحليم القرو12767

اسماء اشرف محمود محمد على12768

اسماء السيد ابوالفتوح عطيه رجب12769

اسماء السيد احمد ابوالعنين الطوخى12770

اسماء جابر مصطفى ابوسعيده12771

اسماء جمال حلمى بيومى خالد12772

اسماء رجب بسيونى الحاوى12773

اسماء سعيد عطيه عبدالمجيد مرزوق12774

اسماء طه شعبان طه فياض12775

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
اسماء عادل حمدين عبدالدايم12776

اسماء عادل محمد على الصباغ12777

اسماء لطفى عبدالمحسن محمد بكر12778

اسماء محمد زين العابدين رزق12779

اسماء محمد سالم الجناوى12780

اسماء محمد صالح يوسف جوده12781

اسماء مصطفى سامى ياقوت محمد البطاوى12782

اسماء ممدوح فرحات السيد12783

اسماء نصر عبدالرازق يوسف الدبشه12784

اسماء يوسف السيد غريب الخولى12785

اسماء يوسف رافت يوسف السيد درويش12786

االء اسعد عباس محمد12787

االء السيد ابراهيم محمد يحيى12788

االء رجب محمد ابوغنيم12789

االء رضا محمد على دكوس12790

االء صبحى حسين الرفاعى12791

الين ميشيل حلمى جرجس اسعد12792

امال احمد السعيد السيد سعد12793

امال محمد على الرفاعى12794

امامه احمد رضوان حسن السروجى12795

امانى حسن محمد رقيه12796

دراما ومسرح الطفل+ مفاهيم االنشطة العلمية للطفل امانى سميرسعد عبدالعزيز الجروانى12797

امانى لطفى رمضان سند12798

امل خالد محمد الحاج12799

امل رزق السيد النقيلى12800

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
امل عبدالفتاح عبدالفتاح ابو حسين 12801

امنيه احمد عبدالواحد احمد الشريف12802

امنيه المحمدى عبدالفتاح عيسى 12803

امنيه حسين عبدالحميد عبدالرحمن ابراهيم12804

امنيه رضا محمد الكفراوى12805

امنيه عاطف عبدالرحيم عبدالهادى عمر12806

امنيه عبدهللا محمد عبدهللا الحداد12807

امنيه مجدى ابراهيم يوسف عبدالغنى12808

امنيه محمد السيد جاد12809

امنيه محمد السيد فايد12810

امنيه وليد محمد رياض12811

اميره احمد ابوالمجد  السباعى جعفر12812

اميره احمد المتولى الغنيمى12813

اميره السعيد على ابوالنور12814

اميره حمدان السعداوى جريش12815

اميره رضا حسن حسن عبدالبر12816

اميره عبداللطيف السيد عطيه العربى12817

اميره محمد محمد عبدالرحمن بركات12818

امينه محمد شامخ مصلى12819

انجى الدسوقى حسب هللا سليم12820

ايمان ابراهيم عبدالعزيز نعنوش12821

ايمان اسماعيل محمد عمرو12822

ايمان السيد محمد كيالنى12823

ايمان حسن السيد محمد المالح12824

ايمان حسن حسين حشاد12825

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
ايمان عادل احمد زايد12826

ايمان على احمد الشرقاوى12827

ايمان فاروق محمد ابوهالل12828

ايمان محمد القطب خطيطه12829

ايمان هشام احمد مطاوع12830

ايمان وائل السيد البيطار12831

ايناس محمود عبدالقادر احمد تركى12832

ايه ابراهيم احمد راضى ابراهيم الدسوقى12833

ايه احمد عبدالحميد الديب12834

ايه احمد محمد احمد عبدالعزيز12835

ايه الزعيم السيد الشيخ12836

ايه السيد السيد العيسوى12837

ايه السيد السيد محمد عقيله12838

ايه السيد زكى شعبان الديب12839

ايه السيد محمد قحيف12840

ايه جاد المحمد البرى12841

ايه رمضان محمود عطيه سالم العونى12842

ايه ساجد احمد العطار12843

ايه سامى عبدالحميد ندا البنا12844

ايه سمير رضوان عصر12845

ايه شعبان محمد عوضين كيوان12846

ايه عادل مسعد منصور12847

ايه عبدهللا عبدالسالم دبا12848

ايه عصام المرسى العبد12849

ايه عيد السعيد المعداوى12850

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
ايه فؤاد مصطفى ابراهيم حجاج12851

ايه محمد عبدالجليل سعيد12852

ايه محمد على ماضى12853

ايه نبيل امين محمود الدميرى12854

ايه نبيل فتحى محمد البطاوى12855

بسمله محمد عبدالغنى عثمان12856

بسمه خالد عبدالسميع صادق سالمه12857

بسنت اكرم فؤاد رجب القاضى12858

بسنت عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالبر12859

بياضه احمد ابراهيم رجب12860

2تدريس مصغر تسنيم احمد محمد الرفاعى 12861

تقى محمد عادل محمد الششتاوى مشالى12862

ثراء رفعت السيد عنتر البالط12863

جنه اشرف سمير عبدالعزيز12864

جهاد احمد محمد ابراهيم ابودور12865

جهاد بالل عبدالرحيم الجزار12866

جهاد سعيد المحمدى جمعه العريان12867

جهاد صبحى حسين خلف12868

جومانه عبدالعزيز محمد البلقينى12869

جيهان يوسف على يوسف حجاج12870

حبيبه ابراهيم احمد الجاريه12871

حبيبه سمير حمدان عمران12872

حبيبه محروس على عبدالحميد12873

حبيبه محمد عبدهللا السيد عطيه12874

حبيبه محمد محمد محمد عمر12875

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
حبيبه مصطفى ابراهيم الدسوقى احمد عبدالجواد12876

حبيبه وائل رضوان حنفى محمد12877

2تدريس مصغر حسناء ابراهيم موسى غنيم12878

حسناء السعيد محمد الصغير12879

حسناء خالد عبدالحميد عبدالحميد شبل12880

حسناء خالد فتحى على جمال الدين 12881

حسناء محمد رجب رمضان شريف12882

حال اسامه حسين على12883

حنان اسماعيل محمد مصطفى موسى12884

حنين سامى محمد حسين بيان12885

حنين محمد عبداللطيف البيومى12886

خلود اكرم سعيد زكريا محمد12887

خلود السيد عبد الوهاب عبد هللا حسن12888

خلود طه محمد ابراهيم يونس12889

خلود عبدالحى محمد فكرى اباظه12890

2تدريس مصغر خلود عبدالنبى سعيد على مصطفى12891

خلود محمد مصطفى شلبى12892

خلود محمود ابراهيم نوار12893

خيرات احمد محمد الشرقاوى12894

داليا عبدالرحمن ابراهيم المرساوى12895

داليا محمد صالح بسيوى ابراهيم12896

دعاء اشرف على على نصر الدين12897

دعاء السيد احمد السيد ابراهيم12898

دعاء حمدى رمضان الخولى12899

دعاء محمود المغاورى على شاهين12900

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
دنيا السيد فهمى السيد12901

دنيا عاشور شعبان عبدالال12902

دنيا عبدالرحمن عبدالرحمن عبيد12903

دنيا ماهر مصطفى ابوجليل12904

دنيا مجدى نوح ربيع12905

دنيا محمد عبدالحميد النحاس12906

دنيا محمد محمد عبدالمطلب الخولى12907

دينا خالد احمد الششتاوى12908

دينا رضا ابراهيم الحديدى12909

دينا عبدهللا حافظ محمد سكر12910

دينا عمرو محمد البسطويسى غازى12911

دينا محمود محمد السيوفى12912

راندا سامح ابواليزيد على النمله12913

1تدريس مصغر رانيا ابو العنين محمد النزهى12914

رباب على عبدالغنى على زرد12915

رحاب احمد محمد علوان12916

رحاب عبدالرحمن سعد البهنسى12917

رحمه اسماعيل ابراهيم حسانين دوبان12918

رحمه سامى على ابو الغيط12919

رحمه محمد الشافعى احمد الشبراوى12920

رحمه محمود محمد محمود جوده12921

رضوى ابراهيم حسن محمد البدوى12922

رضوى اسماعيل رضوان المرشدى12923

رضوى السيد عبدالفتاح ابوهبل12924

رضوى حسن عبدالحميد محمد نوار12925

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
رغد اشرف عبدالعزيز ابوكحله12926

سيكولوجية التعلم للطفلرقيه احمد عبدالنبى الزغبى12927

رنا السيد محمد سليمان12928

رنا ايمن محمد السيد هديه12929

رنا فرج طلعت موسى محمد12930

رنا ناصر الزناتى ابراهيم سليمان12931

رندا احمد محمد خليل12932

رنيم طريف مختار طه خالف12933

روان احمد ابراهيم محمد الصادق12934

روان اسامه مصطفى الحسنين12935

روان جمال محمد احمد غانم12936

روان عاطف محمود عوف زينه12937

روان عبد المنعم محمد عبد المنعم مطر12938

روان مصطفى كامل عبدالحى مصطفى فلفله12939

روجينا ناجى نجيب يوسف12940

رودينا على على حبيب12941

روضه محمد محمد عماره12942

روال كرم شعبان امين طاهر12943

روميساء فيصل الجوهرى عبدالحليم12944

ريحان طلعت محمد عبدالسالم مهدى12945

ريم اسامه عبدالمحسن العطفى12946

ريم رمزى الراعى السيد احمد الراعى12947

ريم محمد ذكى جاد12948

ريهام ابراهيم عبدهللا عالم12949

ريهام جمعه مصطفى مصطفى جمال الدين 12950

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
ريهام خالد المحمدى الشرقاوى12951

ريهام خالد رمضان رمضان12952

ريهام رمضان محمد رحيم12953

ريهام هشام محمد سليم12954

زمزم احمد الحسينى احمد الوكيل12955

زهدانه عبدالغفار احمد عبدالغفار قنديل12956

زينب احمد حامد عبدالنبى ابوعيش12957

زينب جمال الدسوقى الطحان12958

زينب سالم السيد سالم جبر12959

زينب طارق محمد الكفراوى12960

زينب على ابراهيم احمد احمد12961

زينب متولى عبدالحكيم محمد فرغلى12962

1تدريس مصغر زينب مختار عبدالعال تركيه12963

ساره احمد ابراهيم نصار12964

ساره احمد جابر محمداحمد12965

(مدخل إلى رياض األطفال الفرقة االولى  )+ نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة في تربية الطفل ساره خالد محمد المحبوب محمود 12966

ساره رشدى محمد على زهره12967

ساره عبد هللا فوزى الشيخ12968

ساره عبدالسالم محمود عطيه سكر12969

ساره عبدالعزيز نظمى شتيه12970

ساره عصام محمد مرزوق الشحات12971

ساره محمد ابراهيم الغنام12972

ساره محمد ابراهيم درويش الفخرانى12973

ساره محمود فوزى الكرداوى12974

ساميه ابراهيم عبدالسالم البربرى12975

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
ساميه عبدالجليل محمد ابوالمعاطى12976

سلمى احمد محمود مهدى12977

سلمى زكريا مصطفى محمد االشمونى12978

سلمى سمير عبدالقوى الفقى12979

سلمى على عبدالجواد على بيومى12980

سلمى كامل عبدالقوى مختار حبيب12981

سما احمد سعد الجدى12982

سماح احمد ابراهيم احمد اسماعيل12983

سماح حسن المعداوى يوسف12984

سماح محمد حافظ قطب12985

سمر سعد عبدالمعز الشيخ12986

سمر محمد ابراهيم الصناديدى12987

سمر وهبه حسين محمد البهنسى12988

سمر ياسر عبداللطيف محروس حواش12989

سمر ياسر على الدين عبدالحفيظ الجمل12990

2تدريس مصغر سميره ابراهيم محمد على حبيب12991

سميره رشدى على الفرماوى12992

سميره سامح السيد محمود عرابى12993

سميه احمد احمد بهى الدين12994

سميه عبدالحى محمد عبدالغنى12995

سهام ناجى جالل ابوهنا12996

مفاهيم االنشطة العلمية للطفل+ نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة فى تربية الطفل سهيلة عبد المعز السيد12997

سهيله اسامه ابراهيم عبدالقادر االودن12998

سهيله السيد عبدالوهاب اسماعيل12999

سهيله حاتم رافت احمد ابوحمره13000

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
سهيله حماده محمد صادق العزب13001

سهيله سمير عبدالعزيز ابوزيد13002

سهيله صالح احمد المرسى الطويل13003

سهيله عصام عبدالمحسن عبدالمعطى الزمر 13004

نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة فى تربية الطفلسهيله عماد حمدى سالم13005

سهيله هيثم فوزى ابوالمكارم عبده13006

سوسن احمد ابراهيم بحيرى13007

سوسن السيد عبدالفتاح غنيم13008

شاديه عبدالكريم بسيونى مبروك زياده13009

شروق رضا محمد على مصطفى13010

شروق على محمدى محمود غنايم الموزى13011

شروق فتحى زكى حسن مسلم13012

شروق محمد احمد الدسوقى13013

شريفه محمد سعد خليل13014

2تدريس مصغر شرين تامر محمد احمد عبدهللا السودانى13015

شرين محمد متولى ابوزيد غانم13016

شيرى طلعت بشرى جندى13017

شيماء سعيد فتح هللا محمد القاضى13018

شيماء عالء خميس منصور13019

شيماء فاروق عبدالسالم محمود وهدان13020

شيماء فؤاد فؤاد عطا هللا13021

شيماء محمد ابراهيم الدالى13022

شيماء محمد زكى الشناوى الشتاوى13023

صابرين نشات منير عبدالغفار نصر13024

صدفه ابراهيم احمد شمس13025

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
صفوه ايمن زكى زكى مراد13026

ضحى السيد احمد ابوسالم13027

ضحى شعبان احمد ابراهيم خضر13028

عائشه محمد عبدالحكيم حسن13029

عبير ايمن زكى غالى13030

عزه السيد ابراهيم عبيد13031

عزه سامح احمد ابوراضى13032

عزه سعيد فاروق الكافورى13033

عزه محمد احمد الدهمه13034

عواطف عادل محمد صبيح13035

غاده بسيونى احمد محمد عوض13036

غاده جمال زكى محمد زكى13037

غاده محمود زكريا الشافعى13038

فاتن ابراهيم عزت محمد طلحه13039

فاتن اشرف رفعت محمد عبدالواحد13040

فاطمه عبدالعليم قاسم احمد هجرس13041

فاطمه محمد اسماعيل القطب جعفر13042

دراما ومسرح الطفلفاطمه محمد كمال محرز13043

فاطمه محمد محمد الصعيدى13044

فاطمه محمود ممتاز على بحيرى13045

فاطمه مرزوق السيد على منصور13046

فاطمه مصطفى محمد على مبارك13047

فرح عصام الدين عبدالعال مصطفى راضى13048

فرحه شريف عبدالعظيم حماد13049

فرحه محمد ابراهيم على13050

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
فيروز اشرف عطاهللا جباره13051

فيوال عادل رياض مسعد13052

كريمه محمد على خضر13053

كلوديا قسطنطين وهبه قسطنطين13054

كنزى تامر مسعد ابراهيم سعيد13055

كوثر نبيل كامل احمد داود13056

لمياء حمدان محمود طه13057

ليلى احمد السيد عبدهللا ابوسليم 13058

ليلى نادى عبدالبارى على مبروك13059

مارينا ماهر زكى زكى ميخائيل13060

مارينا نادر بشرى حنا13061

مروه الشافعى احمد العدوى13062

مروه حمدى السيد النعناعى13063

مروه محمد سعيد الزفتاوى13064

مروه مصطفى راغب سويدان13065

مريم اكرم شعبان السودانى13066

مريم حسن على عبدالعزيز ابراهيم13067

مريم خالد عبدالحميد السيد جمعه13068

مريم خالد عبدالخالق ابراهيم13069

مريم عبدالحميد الشافعى نمشه13070

مريم عبدهللا محمد امام13071

مريم عبدهللا محمد عبدالعزيز الشرقاوى13072

مريم عصام محمد السالمونى13073

مريم عماد عطيه اسكندر13074

مريم محمد الدسوقى محمود مطاوع13075

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
مريم محمد توفيق احمد غيده13076

مريم محمد جالل عمير13077

مريم محمد عبدالغنى حسين عواد13078

مريم محمود محمد شعبان13079

مريم مرقس كامل مرقس رزق13080

مريم نجاح عبدالعاطى محمد فنون13081

مريم ياسر محمد السبحى عبدهللا13082

( اللغة العربية الفرقة االولى)ملكه اسامه فوزى طه حافظ13083

منار احمد محمد حسن عامر13084

منار السباعى محمد شريف13085

منار العدوى عبدالجليل الدسوقى العدوى13086

منار على عبدالستار عبدالسالم ملوه13087

منار نشات عبدالغنى السيد معوض13088

منال محسن محمد المنصورى13089

2تدريس مصغر منه هللا السيد عبدالرازق عبدالعزيز13090

منه هللا السيد محمد عبدالمنعم13091

منه هللا حاتم حسين عبدالعزيز الدرينى13092

منه هللا شريف محمود اسماعيل يونس13093

منه هللا صبحى بسيونى الشرقاوى13094

منه هللا طارق محمد كمال حسين عطيه13095

منه هللا عبدالغنى عبدالهادى غنيم13096

منه هللا محمد جابر سمكه13097

منه هللا محمود محمد على العجيزى13098

منه هللا منسى موسى حسين منسى13099

منه هللا يحى شوقى المنشاوى13100

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
منى ايمن محمد حسن قويده13101

منى حسن احمد زعطوط13102

2تدريس مصغر منى عبدالقادر سعدهللا عبدالقادر الصيفى13103

منيره محمد حسنى الغنام13104

ادارة مراكز التعلم للطفلمنيره مصطفى عبدربه مصطفى العجوز13105

مها السيد احمد محمد فتح13106

مها خالد محمد احمد الششتاوى13107

مها عادل دياب عبده محمد13108

مهجه محمود محمد شندى13109

مونيكا فريد بخيت بدوى13110

مى احمد كمال الدين احمد السيد13111

مى احمد مصطفى ابراهيم زياده 13112

مى خالد الجميل عبدالرحمن سعد13113

مى ذكريا ابوالمعاطى شاهين13114

مى سعيد حسن بصار13115

مى سمير حسب هللا الكومى13116

مى مختار فتحى عبدالعظيم عصر13117

مى مصطفى محمود النواوى13118

مى ناصف رشاد ابوعايد13119

مياده طارق عبدالنبى مصطفى13120

مياده موسى محمد كامل الطهوجى13121

ميار طارق ابراهيم ابراهيم حمزه13122

ميرنا ابراهيم الدسوقى عبدالستار ناصف13123

ميرنا اشرف رزق العريان 13124

ميرنا عهدى عزيز يوسف13125

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
نادين محمد سعيد عبدالعاطى شلبى13126

نجاه محمود عبدالفتاح عبدالفتاح عجيبه13127

نجالء محمد سيد احمد سلطان13128

نجوى ابراهيم احمد نمر13129

ندا احمد محمد عبدالعزيز فرج13130

سيكولوجية التعلم للطفلندا اسامه ابراهيم احمد ابوحرب13131

ندا سامى احمد على المزين13132

ندا عزت عبده محمد13133

ندا مصطفى عبدالعزيز المكاوى13134

ندى ابراهيم محمد ابراهيم الشاذلى13135

ندى ابراهيم نورالدين محمود داود13136

ندى حسام الدين عبدالجواد عبدالحق13137

ندى خالد موسى عامر13138

ندى رشدى عبدالرسول ابواصبع13139

ندى شعيب عبدالقادر مصطفى حموده13140

ندى صابر محمود جاد عبدالعزيز13141

ندى صالح ابراهيم غالى13142

ندى طلعت سيف النصر امين13143

ندى عبدالسالم سيد احمد الويشى13144

ندى عصام ابواليزيد الخولى13145

ندى عونى سالم ابراهيم13146

ندى فريد مصطفى رمضان الشحرى13147

ندى فهيم محمد عبده13148

اللغة االنجليزية الغراض خاصةندى محمد عزام محمد عزام13149

ندى محمد على ابراهيم عوض13150

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
ندى مصطفى درويش غنيم 13151

ندى منصور كامل عبدهللا13152

ندى يونس حموده محمد احمد صاغه13153

نرمين حسنى سليم قاسم13154

نرمين على عبدالفتاح على الشرقاوى13155

نسمه نبيل عطيه ابوعرب13156

نعمه ابراهيم محمد محمد مرعى13157

نعمه على عبدالعال منوفى السيد13158

نعمه ماجد دانيال جرجس ملطى13159

نعيمه على مصطفى قطب النجار13160

نغم هانئ عبدالواحد باشا13161

نهال ايهاب يحيى رزيق13162

نهى صالح عبدهللا محمد عيد13163

نهى نصر محمد معتوق13164

نوال الزغبى شاهين حسن13165

نورا بدران حسن النحاس13166

نورا شريف سليمان مصطفى بيومى13167

نورا صابر عبدالنبى كامل13168

نورا محمد عبده الخولى13169

نورا محمد فوزى الليثى13170

نوران محمد محمد الهنداوى13171

نورسين عادل سعد رجب13172

نوره يحى زكريا الخياط13173

نورهان احمد امين الشناوى13174

نورهان احمد مدبولى عبدالمعطى راشد13175

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
نورهان ادهم محمود على الشرقاوى13176

نورهان جالل خليفه على ابوالخير13177

نورهان خالد محمود محمود13178

نورهان سامى ابراهيم محمد الشافعى13179

نورهان سامى محمود داود13180

نورهان عيسوى على الذهبى13181

نورهان فهمى زكى حسن13182

نورهان مجدى على على عبده13183

نورهان محمد عبدالجواد نصر13184

نورهان محمد محمد احمد ماضى13185

نورهان هالل بسيونى عامر13186

نيره ابراهيم محمود ابراهيم الصياد13187

نيره سعد على عطيه13188

نيره شاكر ابوالوفا عيسى13189

نيره وجيه احمد محمود البدرى13190

نيفين عالء زغلول الدمراوى13191

هاجر ابراهيم محمد محمد13192

هاجر احمد عبد الفتاح ابو دنيا13193

هاجر السعيد عبدالغنى ابوخضره13194

هاجر السيد محمد احمد بدير13195

هاجر جابر بدير سالم13196

هاجر حسن عبدالستار احمد معدى13197

هاجر عبد الشكور عبد الستار عبد الصمد13198

هاجر محمد احمد البسه13199

هاجر محمد صالح عبدالحميد عبدالفتاح13200

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
هاجر محمد نجيب رزين13201

هاجر ناصر محمد عبدالصادق13202

هاجر نبيل عرفه عثمان13203

هاجر هانى طه ابراهيم الدسوقى 13204

هاله ربيع محمد القشاش13205

هاله محمد شعبان مرسى شعبان13206

هبه السيد موسى محمد المزين13207

هبه هللا اشرف رمضان بدوى13208

هبه هللا السعيد ابراهيم ابوهالل13209

هبه انور نظمى احمد عبدالبر13210

هبه سمير محمد احمد بكر13211

هدى صبرى عبدالغنى محمد محيسن13212

هدى مصطفى ابراهيم عبدالرؤف13213

هدير السيد حسن احمد يوسف13214

هدير محمد محمد عبدالوهاب نصر الدين13215

هدير محمود حسن بالل13216

هدير محمود خليفه سيد احمد شمس الدين13217

هناء اسامه محمد ابراهيم المليجى13218

هناء جابر السيد الجزار13219

هناء طارق محمود ابوعوف13220

هند خالد ابوالرايات فايد13221

وجديه حسن سعد حسونه13222

وفاء اشرف محمد عبدالرازق سالم13223

وفاء البيلى محمد ابراهيم13224

وفاء مرسى السعيد مرسى الضنين13225

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم
والء سامى شعبان الحناوى13226

يارا ابراهيم احمد شخبه13227

يارا العوضى جوده عبدالفتاح عمار13228

يارا ميمى عزت احمد ابراهيم13229

ياسمين ابراهيم عبد الوهاب13230

ياسمين حسنى شوقى عبدالغنى اسماعيل13231

ياسمين حمدان زكى رمضان عماره13232

ياسمين رضا عبدالعزيز االودن13233

ياسمين سعيد ابراهيم عبدالفتاح13234

ياسمين عادل على حمد13235

ياسمين ماهر حسن فرحات13236

ياسمين مجدى عبدالحليم عبدالعال13237

ياسمين مسعود عبدالعاطى زيدان13238

مفاهيم وانشطه اجتماعية للطفلياسمين وحيد عبدالجواد عبدالحميد قرطام13239

يسر محمود محمد رياض الجوهرى المصرى13240

يمنى حسن جميل حربى13241

يمنى شريف عبدالرازق مصطفى سيد احمد13242

يمنى صالح محمود عبد الجليل سبح هللا13243

يمنى عمر بسيونى احمد دويدار13244

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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من الخارجباقمستجدهعدد الطالباتجامعة طنطا

49434كلية الرتبية

501جملةإدارة شئون الطالب

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثة  شعبة رياض االطفال 
مالحظاتاالسمم

طالب باقون لالعادة: ثانيا
جميع المواداسراء رمضان السيد احمد 13249

دينا احمد يونس حسين على 13250
+ المعسكرات والعاب الخالء + اللغة العربية والتربية الدينية  + 1طرق تعليم الطفل 

الثقافة العلمية + جغرافية مصر -تاريخ مصر الحديث +  امراض االطفال وتمريضهم 

للطفل

منار محمد منصور احمد منصور فرج13251

رعاية وتعليم طفل ما قبل رياض + تكنولوجيا التعليم للطفل  + 1طرق تعليم الطفل 

+  اللغة االنجليزية + اغانى واناشيد لالطفال + قصص وحكايات االطفال + االطفال 

تاريخ +امراض االطفال وتمريضهم + وسائل تقويم الطفل + سيكولوجية اللعب للطفل 

نظام التعليم واالتجاهات المعاصرة  )+ تدريب ميدانى  + جغرافيا مصر  - مصر الحديث 

(فى تربية الطفل  الفرقة الثانية 

طالب من اخلارج فرصة اوىل : ثالثا 
(ادارة مراكز التعلم للطفل الفرقة الثانية  )+ جميع المواد دينا الدسوقى عبد العظيم الدسوقى 13252

سهيله شفيق عبد المحسن محمد مجاهد 13253
انشطة + المعسكرات والعاب الخالء + التربية البيئية + اللغة العربية والتربية الدينية 

جغرافية مصر - تاريخ مصر الحديث + امراض االطفال وتمريضهم + فنية للطفل 

التربية االخالقية للطفل+ الثقافة العلمية للطفل  +

ندى سعد عاطف شوشان 13254
رعاية وتعليم طفل ما قبل رياض + تكنولوجيا التعليم للطفل  + 1طرق تعليم الطفل 

+  اللغة االنجليزية + اغانى واناشيد لالطفال + قصص وحكايات االطفال + االطفال 

تدريب ميدانى+ وسائل تقويم الطفل  + سيكولوجية اللعب للطفل 

طالب من اخلارج فرصة ثالثة واخرية: رابعا 
جميع الموادندى ناصر حامد عالم13255

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص


