
1 21/12/2021 اعداد وطباعه وحده تطوير النظم

من الخارجباقمستجدبيانجامعة طنطا

1611طالبكلية الرتبية

9630طاليهإدارة شئون الطالب

115اجمالى2022 / 2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانيه شعبة اللغة الفرنسية   

مالحظاتاالسمم

ابراهيم احمد ابو اليزيد محمد النحراوي6611
تعبير -(2)مهارات القراءه والمحادثه +(1)تعبير كتابى -(1)مهارات القراءه والمحادثه

(2)كتابى 

(2)تعبير كتابى-(2)مهارات القراءه والمحادثه + (1)صوتياتابراهيم حسن السيد رمضان ابراهيم6612

ابراهيم محمد ابراهيم المحالوي6613
تعبير -(2)مهارات القراءه والمحادثه +(1)تعبير كتابى -(1)مهارات القراءه والمحادثه

حقوق انسان + (2)كتابى 

احمد محمد على عبدالقادر باشا الديب6614
تعبير -(2)مهارات القراءه والمحادثه +(1)تعبير كتابى -(1)مهارات القراءه والمحادثه

(2)كتابى 

(2)تعبير كتابى -(2)مهارات القراءه والمحادثهاحمد محمد مصطفى محمد شاهين6615

حقوق انساناسراء اشرف حسن عبدالحميد قادوس6616

اسراء اشرف عبدالباسط عبدالحميد مبروك6617

اسماء ابراهيم يوسف عبدهللا6618

اسماء خالد ابراهيم المسيرى 6619

اسماء محمد خليل محمد 6620

اسماء نصر محمود محمود االخرص6621

اشرف محمد عبده خليفه6622

اشرقت عماد محمد ابراهيم بلتاجى6623

(1)تعبير كتابى -(1)مهارات القراءه والمحادثهاالء احمد على محمد سالم6624

امانى حامد محمد شريف الديب6625

اميره ابراهيم السيد عبدالحميد شلبى6626

ايمان شريف ابوالفتوح شلبى6627

ايمان محمد محمد اللبيدى6628

ايه ابراهيم احمد النعناعى6629

ايه امير فاروق شفيق6630

ثقافه عامهايه خالد اسماعيل محمد النحراوى6631

ايه صالح محمود عبدالمنعم الحداد6632

ايه عبدالحكيم عبدالرؤف دبور6633

بسنت ابراهيم احمد هالل6634

تسنيم شريف عبدالحميد محمد شرف6635

طالب مستجدون : اوال 

مدير إدارة شئون الطالب

. المراجع المختص
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1611طالبكلية الرتبية

9630طاليهإدارة شئون الطالب
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مالحظاتاالسمم

طالب مستجدون : اوال  تقى حاتم محمد عبدالعزيز6636

تقى حسن عبدالجواد على بيومى6637

جهاد السيد عبدالبار السيد العميرى6638

دعاء جاب هللا عبدالبارى حمد6639

دنيا اشرف مصطفى الموافى6640

دنيا رمضان عبدالفتاح ابراهيم عيسى6641

دنيا مجدى ابراهيم ابوشاهين6642

دينا اسامه محمد السيد حجازى6643

دينا عبدهللا عبدالعزيز ابوعيطه6644

رحاب عاطف سعيد احمد صيام6645

(الثقافه العلميه)مقرر اختيارىرقيه اشرف عبدالرازق السيد6646

رنا احمد رمزى المزين6647

رنا محمود صالح احمد عيسى6648

رنا هيثم شفيق عبدهللا الصوه6649

رهف عاطف عبدالفتاح محمد سليمان6650

 (2)تعبير كتابى -(2)مهارات القراءه والمحادثهروان اشرف محمد مراد6651

روان حسن محمد المرسى ابراهيم6652

روضه عماد محمد محمود النجار6653

زهراء سعد شوكت ابوشهده6654

ساره راضى عبدالقادرمحمد درويش6655

ساره طارق عبدالخالق ابراهيم رحمه6656

ساره عبدالعزيز محمد شوقى عبدالرحمن6657

سحر عبدالرؤوف عبدالخالق محمد قاسم6658

سلمى جالل معوض عبدالهادى خليل6659

سلمى محمود زكى محمود عبدالجليل6660

سلمى هشام عادل عباس هالل6661

مدير إدارة شئون الطالب

. المراجع المختص



3 21/12/2021 من الخارجباقمستجدبيانجامعة طنطااعداد وطباعه وحده تطوير النظم

1611طالبكلية الرتبية
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مالحظاتاالسمم

طالب مستجدون : اوال  سلمى ياسر عباس العبد6662

(1)تعبير كتابى-(1)مهارات القراءه والمحادثهسما اشرف محمد الكردى6663

سهام عبدالمنعم محمد عيسى6664

سهيله ايهاب محمد امين عزام 6665

سهيله رضا طايل ابراهيم الحبال6666

حقوق انسان + (2)تعبير كتابى-(2)مهارات القراءه والمحادثهسهيله على محمد راشد6667

شروق محمد رضا احمد سيمان6668

شروق مسعود عبدالمحسن الليثى6669

شيماء حسين ابراهيم الحشاش6670

عبير شاكر محمد سعد6671

على عادل عمر سليمان احمد6672

عمر عبدالعزيز فتحى الحسانين العدلى6673

عمرو محمد مغاورى خطاب سليمان6674

غاده ناصر محمد حبيب6675

فاطمه سعد سعد ريه6676

نصوص مختاره + (2)تعبير كتابى-(2)مهارات القراءه والمحادثهفؤاد عمرو وهب هللا محمد وهب هللا6677

كاترينا عادل سمير سدراك6678

ليلى محمد عبده شلبى6679

نصوص مختارهمارى عاطف عادل سعيد حنا6680

محمد اكرم محمد سليمان الدمنهورى6681

نصوص مختارهمحمد ايمن عبدالسالم سليمان6682

نصوص مختارهمحمود احمد عبدهللا احمد حسين خاطر6683

نصوص مختارهمحمود عامر محمد محمود الشيخ6684

مريم السعيد السيد النجار6685

مريم محمود ياسين محمد خليل6686

منار عبدالستار نصار ابوالنصر6687

مدير إدارة شئون الطالب

. المراجع المختص
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1611طالبكلية الرتبية
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مالحظاتاالسمم

طالب مستجدون : اوال  حقوق انسان+ المعلم ومهنه التعليم منه هللا احمد احمد محمد فراره6688

منه هللا مصطفى حامد السيد عليوه6689

منى عبدالرحيم يسري عبدالرحيم6690

منى محمد السعيد محمد الدجله6691

مها محمود احمد جاد سكر6692

مى ابراهيم حسن ابراهيم ماضى6693

مى محمد محمد محمود دهمه6694

مياده ابراهيم سيد احمد محمود وير6695

ميرنا عباس صالح عبدالحميد عبدالفتاح 6696

ميرنا ياسر ابواليزيد البرعى ابوسعده6697

ناهد مصطفى عبدالرحمن ابراهيم عبدربه6698

نجوى ماجد فتح هللا سمك6699

ندا احمد محمود صالح عباده الخولى6700

ندا سعد عبدالفتاح احمد ابراهيم6701

ندى عبدالعزيز حسين المصلحى ابوالعنين6702

ندى عطيه السيد عطيه عاشور6703

ندى محمد رمضان محمد عبدالوهاب6704

نسمه اشرف رمزى فايد6705

مدخل الى االدب الفرنسىنهى عبدالنبى عبدالعزيز عبدالنبى القصاص6706

نورهان محمود محمد عبدالمجيد عبدالعاطى6707

هاجر خالد الدسوقى بسيونى خليفه6708

هاله محمد محمد رمضان ابوخريبه6709

هدير حماده عبدالسالم عبدالغفار6710

همسه محمد مصطفى جبر عوض6711

هند سعيد محمود عبدالمجيد خيره6712

ود احمد محمود عبدالفتاح غنيم6713

مدير إدارة شئون الطالب

. المراجع المختص



5 21/12/2021 اعداد وطباعه وحده تطوير النظم
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مالحظاتاالسمم

طالب مستجدون : اوال  وفاء رضا عبدالعزيز الشرقاوى6714

وفاء صبحى محمد السيد6715

وفاء محمد على النعاس6716

ياسمين السعيد فتحى هبوله6717

ياسمين سامى عبدالفتاح ابراهيم محرم6718

يسى ذكابوس تاوضروس6719

يمنى مصطفى ابراهيم محمد عبدالدايم6720

يوسف ابراهيم فوزى مرسى داود6721

يوسف محمد عونى محمد سيد احمد6722

طالب باقون لالعادة : ثانيا 

شيماء رضا ناصف محمد الهيتى6725
حولت

محمد محسن معوض مصطفى على6726

حول

طالب هلم حق دخول االمتحان من اخلارج فرصه اخريه: ثالثا 

باسم اسماعيل سالمه سليم6727

مقال +18,17القرنين(نثر)نصوص +(3)تعبير كتابى-(2)صوتيات

االداره المدرسيه +(1)علم نفس تربوى+(1)تدريس مصغر+18,17القرنين(نثر)ادبى

والصفيه

مدير إدارة شئون الطالب

. المراجع المختص


