
1 مستجدبيانجامعة طنطا

4طالبكلية الرتبية

39طاليهإدارة شئون الطالب

كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية شعبة التعليم األساسى ختصص اللغة  
44اجمالى2022/2021الفرنسية

مالحظاتاالسمم

طالب مستجدون : اوال 
حقوق انسان+ اساسيات الرياضيات ابراهيم طاهر ابراهيم السيد الشيخ8341

اسراء فتحى جمعه غريب8342

حقوق انساناسراء محمد السيد عبدهللا8343

اسراء محمد عبدهللا الششتاوى عبدهللا8344

امانى السيد عبدالغنى على ابوعامر8345

ايمان رجب المرسى السعدنى 8346

حقوق انسان+ اساسيات الرياضيات + المعلم ومهنة التعليم ايمان رمضان على سافوح8347

حقوق انسان+ اساسيات الرياضيات ايه محمد السيد درويش8348

ايه محمد بسيونى محمد ابوحمد8349

بسنت طارق عبدالغنى شرف الدين8350

حنين محمد السيد محمد فوده8351

دنيا خالد عبدالفتاح محمد خضر8352

دينا رشدى محمد الصياد8353

رانا مجدى حسنين قاسم الغزالى8354

المعلم ومهنة التعليمروان محمد السيد الديب8355

روان مصطفى محمد احمد ابراهيم8356

روضه حسنى عطيه يونس8357

مدخل الى الشعررويدا محمد كمال شاكر عالم8358

زينب سامى محمد صبرى السمان8359

سعاد سمير عبدهللا البرهمتوشى 8360

سلمى خالد فؤاد حسين عمروس8361

سهيله احمد مصطفى عبدالمهيمن وكوك8362

حقوق انسان+ المعلم ومهنة التعليم + الدين والحياة شروق عصام صالح على حمدان8363

عبدالرحمن اسماعيل عبدالعزيز العدل8364

تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها+ الدين والحياة عبدالعزيز محمد محمد على ابوشامة8365

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص
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4طالبكلية الرتبية

39طاليهإدارة شئون الطالب

كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية شعبة التعليم األساسى ختصص اللغة  
44اجمالى2022/2021الفرنسية

مالحظاتاالسمم

اساسيات الرياضيات لبنى عبدالعزيز عبدالفتاح خليل8366

ماروال مجدى رزق هللا صبحى يوسف8367

(1)كتابة -(1)قواعدمحمود محمد سمير عبدالفتاح على8368

مدخل الى الشعر+ اساسيات الرياضيات منار عالء احمد محمد الشيخ8369

مى ابراهيم احمد الجمل8370

التربية وقضايا العصر+ مدخل الى القصة -مدخل الى الدراماندا عطا محمد صالح محمد الدرف8371

ندا محمد احمد اسماعيل عثمان8372

ندى عالء محمد ابوشادى8373

ندى محمد ابراهيم رشاد الشعار8374

نورا ابراهيم عبدالعزيز الفقى8375

نورا محمد عبدالفتاح البكر8376

نورهان السيد عبدالرحمن مصطفى عبدالباقى8377

نورهان عادل محمد عبدالدايم8378

نورهان محمد رضا يوسف المنشى البقرى8379

المعلم ومهنة التعليمنيره عزت عبدالعزيز احمد عبده8380

المعلم ومهنة التعليمهاجر محمد محمد صالح الدين السيد شريف8381

ياسمين محمد السيد الحومى8382

ياسمين محى عبدالفتاح عيد وهيبه8383

طالب هلم فرصه االمتحان من اخلارج فرصه اخرية: ثانيا 

8384

احمد عبدالهادى زين عجيبه
سيكولوجيه +(2)ترجمه الى الفرنسيه+تاريخ االدب الفرنسى+(2)كتابه

(2)التعلم

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص
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طالب مستجدون : اوال 
حقوق انسان+ اساسيات الرياضيات 

حقوق انسان

حقوق انسان+ اساسيات الرياضيات + المعلم ومهنة التعليم 

حقوق انسان+ اساسيات الرياضيات 

المعلم ومهنة التعليم

مدخل الى الشعر

حقوق انسان+ المعلم ومهنة التعليم + الدين والحياة 

تاريخ مصر المعاصر وجغرافيتها+ الدين والحياة 

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص
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اساسيات الرياضيات 

(1)كتابة -(1)قواعد

مدخل الى الشعر+ اساسيات الرياضيات 

التربية وقضايا العصر+ مدخل الى القصة -مدخل الى الدراما

المعلم ومهنة التعليم

المعلم ومهنة التعليم

طالب هلم فرصه االمتحان من اخلارج فرصه اخرية: ثانيا 

سيكولوجيه +(2)ترجمه الى الفرنسيه+تاريخ االدب الفرنسى+(2)كتابه

(2)التعلم

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع  اعداد وطباعه وحده النظم       المختص


