
1 مستجدبيانجامعة طنطا

24طالبكلية الرتبية

175طاليهإدارة شئون الطالب

209اجمالى2022/2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية شعبة التعليم األساسى ختصص اللغة العربية  

مالحظاتاالسمم

طالب مستجدون : اوال 
ابتسام عاطف ابراهيم احمد يوسف8391

ابراهيم سامى ابراهيم محمد الكومى8392

المعلم ومهنه التعليماحمد رضا احمد على النجار8393

(2)مدخل الى االدب العربىاحمد عبدالغنى محمد عبدالغنى رضوان ارى8394

احمد يحى خليل محمود ابراهيم8395

اسراء شعبان محمد ابو العنين ندا8396

اسراء صبحي محمد يونس محمد8397

اسراء عبدالعزيز محمد عبدالعزيز فرج8398

اسراء محسن محمود على خطاب8399

اسراء محمد جمعه محمد حماد8400

اسراء محمد محمود احمد الفوال8401

اسراء هاشم سعد محمد عزام8402

اسراء ياسر محمد عليوه احمد8403

المعلم ومهنة التعليماسالم احمد عوض عبدالحق8404

المعلم ومهنة التعليماسالم شعبان فؤاد منوفى8405

اسماء اسماعيل عبدهللا اسماعيل سعيد8406

اسماء عبدالرحمن عبدالقادر شلبى8407

اسماء محمد ابراهيم ابراهيم الشيخ8408

اسماء محمد سالم مصطفى الدقله8409

اسماء مسعد عبدالغفار عبدربه عنبه8410

اسيل على محمد او هبه8411

اشرقت امجد احمد امين قاسم8412

اشواق ربيع عبدالعليم االسود8413

االء اسامه محم محمود عبدهللا8414

االء الشحات محمد ابوحطب8415
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مالحظاتاالسمم

حقوق انساناالء خالد حسين عبده شحاته عزام8416

الشيماء نعيم محمد سافوح8417

امانى عبدالمنعم محمد رمضان8418

اماني محمد اسماعيل ابراهيم العجمي8419

امل الشاذلي مصطفى حافظ8420

امل طارق فتحي ابو النجا8421

مدخل الى البالغة والنقدامنيه بكر عثمان بكر خطيطه 8422

جبر وهندسه تحليلية(1)رياضياتاميره بكر حسين حسن الرفاعى8423

اميره حمدى محمد عبدالرحمن8424

اميره صالح عبدالمجيد خليل8425

اميره فتحى ماهر ابراهيم يوسف8426

اميره محمد محمد فرج البريدى8427

اميره محمود سليمان البهوار8428

ايمان احمد بدير شعبان شريف8429

حقوق انسان + (1)مدخل الى االدب العربىايمان اسماعيل احمد البشبيشى8430

ايمان السيد محمد احمدسليمان8431

ايمان حاتم ابراهيم حامد مكاوى8432

ايمان رشاد عبدالرازق سويلم8433

ايمان سامي عبدالمنعم مرزوق كليب8434

ايمان مجدى الشهاوي ابراهيم حجازي8435

ايه السيد سمير عطيه زيدان8436

ايه بدير مصطفى السيد8437

ايه جمال طاهر حسب هللا8438

ايه جمال محمد السيد عبدربه8439

ايه حامد محمد السعودى8440
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ايه حسام الدين محمد عبدالحي عبدالفتاح صفا8441

ايه مصطفى عبدالعاطي عطيه حجازي8442

(1)مدخل الى االدب العربىايه هشام صبحي محمد8443

ايه يسرى مصطفى سعد غنيم 8444

(2)مدخل الى االدب العربىبسمه حسام فوزى فهمى البنا 8445

بسمه مجدى مختار ابودميش8446

بسمه محمد محمد احمد نعنوش8447

بسنت احمد عبدالسالم عبدالسالم فوده8448

بسنت جمال صالح السعيد رجب8449

المعلم ومهنة التعليمبسنت محمد عبدالغنى زياده8450

تقى محمد عزت الدريني8451

جنه ناصر مصطفى عمر حميد8452

حقوق انسانجهاد محمد ابراهيم عبدهللا المغربي8453

حبيبه ابراهيم احمد ابو حلفه8454

نحو وصرفحبيبه محمود مصطفى عبدالوهاب8455

حسام البيومي فتحي الجنايني8456

حقوق انسانحسناء اشرف محمد احمد دبدب8457

حنين طارق السيد ابراهيم السيد8458

حياة احمد محمود نعينع8459

خلود عرفه فؤاد شفيق اسماعيل8460

داليا احمد مصطفى الزعفراني 8461

داليا مسعد عبدالقادر عبدالشفيع8462

دنيا ايهاب زغلول سليمان ابو احمد8463

دنيا محمد رزق رزق الشوحه8464

(2)مدخل الى االدب العربىدنيا محمود محمد سيد احمد الروبى8465
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حقوف انساندينا عبدالستار محمود الشيخ8466

دينا ماهر عبدالعزيز مصطفى بكر8467

رانيا نبوي ابراهيم يوسف رضوان8468

رحمه السيد مصطفى عمران8469

رفعت محمد احمد السباعى8470

رنا خالد فتحى محمد سهيل8471

روان رضا احمد احمد الغرباوى8472

ريم عبدهللا حامد الشرقاوي8473

زينب محمد على عمار8474

سارا ايوب محمد ايوب زيدان8475

ساره جمال ابراهيم محمد عالم8476

ساره ماهر محمد احمد البنا8477

ساره محمد عبدالعزيز شلبي8478

حقوق انسان+ تفاضل وتكامل (2)رياضيات+ جبروهندسة تحليلية (1)رياضياتسامح بندارى ابراهيم احمد8479

سلمى ابو ريه عبدالرؤف حموده8480

حقوق انسانسلمى محمد ابراهيم عبدالباقى حجازى8481

سمر سامى مبروك كيالنى حموده8482

سمر صبحى على حسن خليل8483

سهيله عبدالستار ذكي محمد حجازي8484

شريهان شعبان محمد عبده الجرادينى8485

شهد صبحى محمد الحاج8486

شيرين حسام الدين فؤاد عبدالمجيد ابوزيد8487

شيرين محمد محمود محمد ابراهيم8488

شيماء جابر فتحى محمود فرج8489

شيماء سراج السعيد محسب8490
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صافيه منصور عبدالفضيل محمود حميده8491

تفاضل وتكامل (2)رياضياتصفاء وفدى عبد الفتاح االصفر8492

حقوق انسانضحى احمد جوده احمد 8493

عبدالرحمن هشام ايوب الزيات8494

عبدهللا محمد مأمون محمد حسين8495

تفاضل وتكامل(2)رياضياتعبير على عبدالقادر على شتا8496

عبير محمد البيومي حبيب8497

عال عادل عطيه رمضان ماضى8498

حقوق انسانعلياء اشرف سعيد رياض القلينى8499

حقوق انسانعلياء السيد محمد زايد8500

حقوق انسانعلياء رضوان صبحى حميعى8501

عمرو محمد السعيد محمد االمام8502

حقوق انسان+ جبر وهندسة تحليلية(1)رياضياتعنتر محمد ابو الفتوح مرسي8503

غاده محمد حسب هللا سليم8504

غاده مصطفى محمد مصطفى احمد8505

فاطمه السعيد محمد البسيوني الشحات8506

فاطمه ايهاب عادل محمد الشمحوط8507

فاطمه عمر عطية بربر8508

(1)مدخل الى االدب العربىفاطمه محمد بدير الحماقي8509

فاطمه محمد عبدالشافي غنيم8510

فاطمه محمد عزالعرب الجعفرى8511

فاطمه محمد مصطفى الفالح8512

فرحه احمد احمد الشرقاوى8513

حقوق انسان + (1)مدخل الى االدب العربى فريده السيد محمد السيد بسيونى8514

كريمه محمد صابر عباس العفيفى8515
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محمد ايمن عيد النبوي عبدالرحمن8516

محمد بحبح صبحي عرب8517

محمد شوقي عبدالغني محمد الرمادي8518

محمد طارق ابراهيم السيد الجزله8519

محمد عادل عبدالمعبود ربيع8520

محمد عمر صالح محمود الثلث8521

محمد متولى ابراهيم مصطفى حراز8522

محمد محمود عبدالعظيم محمد مسلم8523

حقوق انسان + (1)مدخل الى االدب العربى محمود رضا البهي الضبابي8524

محمود سامى مصطفى النجار8525

المعلم ومهنة التعليممحمود عبدالغفار حسن السيد حسن 8526

تفاضل وتكامل (2)رياضياتمرام محمد بدير زكى ابوورده8527

مروه ابراهيم العدوى طه8528

حقوق انسانمروه ابراهيم عبدالرحمن الصبان8529

مروه الشافعي حلمي النعناعي8530

مروه صبحي ابراهيم مصطفى حلوه8531

مروه محمد محمد المسيرى8532

مروى معتصم محمد البشالوي8533

مريم اشرف محمد اسماعيل جاب هللا8534

(1)مدخل الى االدب العربى مريم السعيد فاروق فخرالدين8535

مريم السيد مصطفى محمد الجندى8536

مريم سامى احمد سعد العفيفى8537

مريم عبدهللا فرج االجاوي8538

منه هللا ايمن عبدالرحمن مناع8539

منه هللا فرحات فراج الدسوقى النوتى8540
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 (1)مدخل الى االدب العربى منه هللا وائل فرج بركات 8541

منه هللا ياسر محمد رمضان8542

منى محمد جاب هللا محمد السحت8543

منيره يوسف حسنى الغنام8544

حقوق انسان + (1)مدخل الى االدب العربى+ تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها مؤمن السعيد عبداللطيف الدماطي8545

مى ابراهيم مصطفى الشيمي8546

حولت8547

مي عبدالحميد محمود محمد السعيد8548

ميار عباس عباس مرسى منصور8549

ناهد شريف مصطفى احمد سعيد8550

البالغه +ادب اموى+مهارات يدويه وفنيه+االداره المدرسيه والصفيه)مستجده فى

سيكولوجيه +(2)تدريس مصغر+الدين والقضايا المعاصره+النقد االدبى+العربيه

وسبق النجاح فى باقى مواد الفرقه(تكنولوجيا التعليم+ (2)التعلم

ندا محمد لطفى الحفنى ابراهيم8551

نداء عبدالعزيز عبدالستار عمار8552

ندى رزق احمد ابراهيم خضره8553

ندى رشاد محمد سليمان8554

ندى عبدالرحمن محمد الباجورى8555

ندى فتحى عبدالغنى محمد عيسى القشطه8556

ندى محمد عبدالمنعم احمد سالمه8557

حقوق انسانندى محمود نصر احمد نصر 8558

نرمين السيد عبدالحليم محمد مدكور 8559

نرمين ايمن محمد عبدالقادر ورده8560

نرمين محمود محمد عبدالقادر على8561

نرمين هانى عبدالغنى حسن8562

نسمه رجائي عبدالعزيز الحلواني8563

نسمه سعيد محمد الخولى8564

نهى محمد بدوى حسين8565
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نورهان شاكر عبدالواحد عصر8566

نورهان ناجى فهيم النجار8567

نورهان هشام ابراهيم محمد الطوخي8568

نيرمين سمير زكريا حبق8569

نيره محمد فؤاد معجوز8570

جبر وهندسة تحليلية(1)رياضياتهاجر احمد محمد الشامى8571

هاجر رشدي محمد احمد سليمان8572

جبر وهندسة تحليلية(1)رياضياتهاجر رمضان عبدالفتاح ابراهيم بدوى8573

هاجر عبدالعال عبدالمنعم الجنايني8574

هاجر فكري محمد المنسي عبده8575

هاجر يوسف ابواليزيد السيد البر8576

المعلم ومهنة التعليمهانم الدسوقى عبدالعظيم حامد حليمه8577

هانم عبدالحميد ابراهيم حسين8578

هبه احمد ابراهيم سليمان شالمش8579

هبه اشرف موسى سيف8580

حقوق انسان+ التربية وقضايا العصر هشام محمد بدير خليل8581

هناء رياض محمد فهمى سليمان ساطر8582

هند محمد رجب حواش8583

وداد محمد محمد على احمد 8584

وفاء بهجت محمد شعبان غنيم8585

يارا طارق حسن ابو جبل 8586

يارا يسري يوسف السيد الشاعر8587

تفاضل وتكامل (2)رياضيات+ المعلم ومهنة التعليم ياسمين عادل رمضان عماره8588

ياسمين محسن عبدالخالق محمد8589

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



9 مستجدبيانجامعة طنطا

24طالبكلية الرتبية

175طاليهإدارة شئون الطالب

209اجمالى2022/2021كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية شعبة التعليم األساسى ختصص اللغة العربية  

مالحظاتاالسمم

طالب باقون لالعادة:                                                 ثانيا

حول8590

اسالم هايسم صالح صالح السيد8591

النقد +االداره المدرسيه والصفيه+ادب اسالمى+خطوط عربيه واالمالء+(1)علوم بيئيه

مدخل الى االدب +تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها)+الدين والقضايا المعاصره+االدبى

((الفرقه االولى)(1)العربى

ايه فرج ابراهيم السيد السنوسى8592

النقد +ادب اموى+(1)تدريس مصغر+ادب اسالمى+(2)نحو وصرف+(1)علوم بيئيه

تكنولوجيا التعليم+(2)تدريس مصغر+الدين والقضايا المعاصره+االدبى

ايهاب محمد فتح هللا محمد فتح هللا8593

االداره المدرسيه +(1)تدريس مصغر+ادب اسالمى+ادب اطفال+(1)علوم بيئيه

تكنولوجيا +(2)تدريس مصغر+الدين والقضايا المعاصره+والصفيه

((الفرقه االولى)جبر وهندسه تحليليه(1)رياضيات)+التعليم

باسل على صديق عبدالال8594

سيكولوجيه +الدين والقضايا المعاصره+النقد االدبى+ادب اسالمى+(1)علوم بيئيه

((الفرقه االولى)(1)مدخل الى االدب العربى)+(2)التعلم

عال منصور جاد الوكيل 8595

المدرسه )مقرر اختيارى+(1)تدريس مصغر+خطوط عربيه وامالء)جميع المواد ما عدا

(والمجتمع

عمرو محسن بدوى عطا هللا8596
الدين والقضايا المعاصره+نقد ادبى+ادب اموى

محمد جمال ابراهيم ابوشادى8597
(2)تدريس مصغر+الدين والقضايا المعاصره+(1)تدريس مصغر+ادب اطفال 

محمد عادل محمد الملكى8598

ادب +مهارات يدويه وفنيه+(1)تدريس مصغر+ادب اسالمى +خطوط عربيه وامالء

تكنولوجيا +(2)تدريس مصغر+الدين والقضايا المعاصره+النقد االدبى+اموى

((الفرقه االولى) (1)مدخل الى االدب العربى)+التعليم

يمنى مجدى الجوهرى عجوه8599
الدين والقضايا المعاصره+النقد االدبى+ادب اموى+ادب اسالمى+(1)علوم بيئيه

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



10

باق

5

4

209

مالحظات

طالب مستجدون : اوال 

المعلم ومهنه التعليم

(2)مدخل الى االدب العربى

المعلم ومهنة التعليم

المعلم ومهنة التعليم

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



11

باق

5

4

209

مالحظات

حقوق انسان

مدخل الى البالغة والنقد

جبر وهندسه تحليلية(1)رياضيات

حقوق انسان + (1)مدخل الى االدب العربى

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



12

باق

5

4

209

مالحظات

(1)مدخل الى االدب العربى

(2)مدخل الى االدب العربى

المعلم ومهنة التعليم

حقوق انسان

نحو وصرف

حقوق انسان

(2)مدخل الى االدب العربى

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



13

باق

5

4

209

مالحظات

حقوف انسان

حقوق انسان+ تفاضل وتكامل (2)رياضيات+ جبروهندسة تحليلية (1)رياضيات

حقوق انسان

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



14

باق

5

4

209

مالحظات

تفاضل وتكامل (2)رياضيات

حقوق انسان

تفاضل وتكامل(2)رياضيات

حقوق انسان

حقوق انسان

حقوق انسان

حقوق انسان+ جبر وهندسة تحليلية(1)رياضيات

(1)مدخل الى االدب العربى

حقوق انسان + (1)مدخل الى االدب العربى 

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



15

باق

5

4

209

مالحظات

حقوق انسان + (1)مدخل الى االدب العربى 

المعلم ومهنة التعليم

تفاضل وتكامل (2)رياضيات

حقوق انسان

(1)مدخل الى االدب العربى 

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



16

باق

5

4

209

مالحظات

 (1)مدخل الى االدب العربى 

حقوق انسان + (1)مدخل الى االدب العربى+ تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها 

البالغه +ادب اموى+مهارات يدويه وفنيه+االداره المدرسيه والصفيه)مستجده فى

سيكولوجيه +(2)تدريس مصغر+الدين والقضايا المعاصره+النقد االدبى+العربيه

وسبق النجاح فى باقى مواد الفرقه(تكنولوجيا التعليم+ (2)التعلم

حقوق انسان

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



17

باق

5

4

209

مالحظات

جبر وهندسة تحليلية(1)رياضيات

جبر وهندسة تحليلية(1)رياضيات

المعلم ومهنة التعليم

حقوق انسان+ التربية وقضايا العصر 

تفاضل وتكامل (2)رياضيات+ المعلم ومهنة التعليم 

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص



18

باق

5

4

209

مالحظات

النقد +االداره المدرسيه والصفيه+ادب اسالمى+خطوط عربيه واالمالء+(1)علوم بيئيه

مدخل الى االدب +تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها)+الدين والقضايا المعاصره+االدبى

((الفرقه االولى)(1)العربى

النقد +ادب اموى+(1)تدريس مصغر+ادب اسالمى+(2)نحو وصرف+(1)علوم بيئيه

تكنولوجيا التعليم+(2)تدريس مصغر+الدين والقضايا المعاصره+االدبى

االداره المدرسيه +(1)تدريس مصغر+ادب اسالمى+ادب اطفال+(1)علوم بيئيه

تكنولوجيا +(2)تدريس مصغر+الدين والقضايا المعاصره+والصفيه

((الفرقه االولى)جبر وهندسه تحليليه(1)رياضيات)+التعليم

سيكولوجيه +الدين والقضايا المعاصره+النقد االدبى+ادب اسالمى+(1)علوم بيئيه

((الفرقه االولى)(1)مدخل الى االدب العربى)+(2)التعلم

المدرسه )مقرر اختيارى+(1)تدريس مصغر+خطوط عربيه وامالء)جميع المواد ما عدا

(والمجتمع

الدين والقضايا المعاصره+نقد ادبى+ادب اموى

(2)تدريس مصغر+الدين والقضايا المعاصره+(1)تدريس مصغر+ادب اطفال 

ادب +مهارات يدويه وفنيه+(1)تدريس مصغر+ادب اسالمى +خطوط عربيه وامالء

تكنولوجيا +(2)تدريس مصغر+الدين والقضايا المعاصره+النقد االدبى+اموى

((الفرقه االولى) (1)مدخل الى االدب العربى)+التعليم

الدين والقضايا المعاصره+النقد االدبى+ادب اموى+ادب اسالمى+(1)علوم بيئيه

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص


