
1 21/12/2021 من الخارجباقمستجدبيانجامعة طنطااعداد وطباعه وحده تطوير النظم

600طالبكلية الرتبية

9111طاليهإدارة شئون الطالب

99اجمالى2022 / 2021 كشف ارقام جلوس طالب  الفرقة الثانيه شعبة علم النفس  

مالحظاتاالسمم
طالب مستجدون : اوال 

(الوصفى)االحصاء النفسىاحمد ابراهيم عبدالحى ابراهيم جاد6861

اسراء احمد سعد زغلول6862

اسراء احمد عبدالحميد احمد ندا6863

اسراء جمال ابراهيم سنبل6864

اسراء حسن ابراهيم الشامى6865

اسراء سمير على الننى6866

اسراء صبحى محمد سنبل6867

اسراء مامون محمد محمد عجوه6868

اسراء محمود ابراهيم حسن الدخاخنى 6869

اسماء اشرف فرج على خميس6870

اسماء سعيد الشحات محمد عاشور6871

اسماء فتحى محمد عبدالعزيز العسال6872

اسماء محمد خليفه جادو6873

اشرقت مجاهد محمد السعيد عبدالوهاب6874

اشرقت مصطفى محمد عبداللطيف عثمان6875

افنان عبدربه محمد عبدربه دعبس6876

االء هللا هانى منير صديق عوض6877

تاريخ علم النفسالسيد محمود محمد نصر السودانى6878

امنيه عبدالستار السيد عبدالعال رجب6879

امنيه على ابراهيم على ابوعميره6880

امنيه فؤاد متولى محمد القسطاوى6881

انجى عهدى عبدالمولى ابراهيم6882

ايمان شريف صالح رشاد السايس6883

ايمان مصطفى على محمد شمله6884

ايه محسن على الخولى6885

بسمه صالح سالم محمد جبر6886

مدير إدارة شئون الطالب
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تقى جمال محمد على حسن6887

تقى سعيد محمد الدسوقى6888

حبيبه محمد عبدالفتاح العجمى6889

حبيبه محمود عبدالفتاح الفيشاوى6890

حسن جمعه حسن حسن حواس6891

دعاء عبدالفتاح كامل عبدالرحمن الصياد6892

دعاء عزت البرنس محمد نافع6893

دميانه كامل نعيم بشاى6894

دنيا عاطف موسى على موسى6895

دنيا محمود عبدهللا زكى عبدالخير6896

دينا حمدى محمد مصطفى ابوشادى6897

دينا محمد المهدى غازى6898

رحمه بالل عبدالغنى محمد سرحان6899

رحمه جمال عبدالعاطى ابوالغيط6900

رحمه عبدالعال احمد احمد بنايه6901

رحمه محمود محمد على الشرقاوى6902

روان عاطف احمد خضر6903

روان عصام الجوهرى محمد عبدهللا6904

روان محمد حمدان محمد عمران6905

روان مصطفى عبداللطيف مصطفى ابوسيف6906

روال عبدهللا رجب النواجى6907

زينب اسماعيل حسن على خفاجى6908

زينب سعيد يوسف ابوهيبه6909

ساره خالد محمد زيدان رمضان6910

ساره ناصر محمد عبدالقادر عبيد6911

مدير إدارة شئون الطالب
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سماح السيد بدير بعلج6912

سماح النبوى ابراهيم العوضى6913

سماح عبدالوهاب محمود الصعيد6914

سميه رشوان صبحى رشوان ابوحسن6915

شروق ياسر محمد عبدالمطلب عزام6916

شيماء رضا بسيونى بنايه6917

ضحى محمود محمد مقرب6918

عبير محمد السعيد عشب6919

عز الدين محمود عبدالحميد امين عبدا6920

غاده رجب عبدالرازق محمد االحول6921

فاطمه سامى محمد بسطويسى6922

فاطمه محمد محمدى خفاجى6923

فبرونيا شريف عوض توفيق جرجس6924

كارولين نعمان زكى نعمان خليل6925

لينه السيد السيد الشناوى الوكيل6926

ماجده عبدالمحسن هاشم احمد نحله6927

محمد السيد مصطفى السيد الشاذلى6928

مروه محمود محمد ابونعيم6929

مريم السيد السيد مصطفى ابوجوهر6930

االضطرابات السلوكيه واالنفعاليهمريم محمود ابراهيم الضبه6931

(الثقافه العلميه)مقرر اختيارىمنار عبدهللا على ابوالعنين6932

منة هللا احمد احمد بهلول6933

منة هللا صالح الدين فتح هللا حتاته6934

منى مدحت محمد حسين الشريف6935

مدير إدارة شئون الطالب
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ميرنا عادل وديع مسيحه سعد6936

ميرنا مرقص عزت عزيز مسيحه6937

(الثقافه العلميه)مقرر اختيارىنانسى اسامه مبروك على عبدالمقصود6938

ناهد محمود ابراهيم البيطار6939

ندى جمال يوسف السيد عامر6940

ندى محمد مصطفى عيسى مراد6941

ندى مصطفى رمضان شحاته مرعى6942

ندى نبيل محمود محمد غانم6943

ندى وجيه السيد عبدالرحمن على6944

ندى ياسر فرج عبدالدايم فريد6945

االضطرابات السلوكيه واالنفعاليهنورا عبدالحميد على سالم6946

نورهان السيد عطيه مرزه6947

نورهان محمد مصطفى ابولبده6948

نيرمين عادل عبدالفتاح محمود الجمال6949

نيره السيد محمد عبدالرحيم الوصيفى6950

هاجر عالء سعيد على احمد مندور6951

هاجر محمد عبدالعليم ابوالفضل دوالى6952

هبه محمد عامر مصطفى حماد6953

وفاء خالد ابراهيم النجار6954

ياسمين السيد حسانين عبدالجواد6955

يمنى الحسينى عيد االزرق6956

يوسف احمد السيد الجبالى6957

طالب باقون لالعاده: ثانيا 

وسام محمد مرسى محمد مرسى6960

علم النفس +(1)علم نفس تربوى+(2)تحليل السلوك وتعديله-(1)تحليل السلوك وتعديله

مدخل الى )+تنميه التفكير+علم النفس المرضى+(االستداللى)االحصاء النفسى+التجريبى

((الفرقه االولى)بيولوجيا االنسان

طالب هلم حق االمتحان من اخلارج فرصه اخرية: ثانيا 

هاجر محمد اسماعيل احمد على حله6961
جميع المواد

مدير إدارة شئون الطالب
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