
1 باقمستجدبيانجامعة طنطا

113طالبكلية الرتبية

1032طاليهإدارة شئون الطالب

كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية شعبة الرتبية اخلاصة ختصص 
2022/2021العلوم 

122اجمالى

مالحظاتاالسمم
طالب مستجدون : اوال 

جيولوجيا عامة-علوم بيولوجية وجيولوجيا+ ادارة التربية الخاصة ابراهيم احمد ابراهيم عبدالسالم عب9741

احمد محمد على منير محمد الطباخ9742

اسراء عبدهللا محمود على البدري9743

اسراء عبدالهادي فرحات هندي9744

اسراء فتحى محمد سيد احمد المويني9745

اسراء محمد العقاد محمد9746

اسماء السيد مصطفى الشنشوري9747

اسماء سعيد الشافعي بخيبخ9748

اسماء عبدالفضيل عبدالعزيز نصير9749

االء رضا عبدالفتاح محمد موسى9750

جيولوجيا عامة-علوم بيولوجية وجيولوجيااالء محمد محمد راشد احمد العبد9751

9752

الحسن زين العابدين بدر البلتاجى

ومستجد فى  (سيكولوجيه االعاقه+كيمياء عضويه)سبق الرسوب فى

تدريس +(1)تكنولوجيا التعليم+الفروق الفرديه والقياس النفسى )

مقرر +االضطرابات السلوكيه واالنفعاليه+لغير العاديين(2)مصغر

-الفقاريات+((د)صعوبات التعلم النمائيه واالكاديميه)اختيارى

وسبق  (حراره+فيزياء عامه بصريات هندسيه+كيمياء فيزيائيه+حبليات

النجاح فى باقى مواد الفرقه

الزهراء حسن محمد حسن جعباص9753

الزهراء على حسن فوده9754

بيولوجيا عامةامنيه جمعه ابراهيم على مهدي9755

امنيه محمد احمد ابو العزم9756

اميره حسين الشبراوي عبدالسالم حسين9757

اميره على مصطفى صبره9758

اميره محمد السيد الحصري9759

مهارات يدوية وفنية لغير العادييناهداء متولى حسنى محمد الفقي9760

ايمان سمير ابو النجا ربيع9761

ايمان عطا مصطفى بسيوني الصفتي9762

ايه فتحى احمد شكرى السيد الرسول9763

بتول السعيد رمضان الشرقاوي9764

بسمله سعيد احمد محمد عالم9765

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



2 باقمستجدبيانجامعة طنطا

113طالبكلية الرتبية

1032طاليهإدارة شئون الطالب

كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية شعبة الرتبية اخلاصة ختصص 
2022/2021العلوم 

122اجمالى

مالحظاتاالسمم
بسمه اشرف السيد عبدالسالم الحديدي9766

بسنت سعيد احمد محمد عالم9767

بسنت محمد فاروق محمد سالم9768

جهاد جمال محمد عبدالمجيد الطنطاوي9769

حبيبه ابراهيم ابراهيم المؤذن9770

حبيبه محمد محمد عبدالعزيز حمد9771

حسام حسين طه محمد حسين9772

مهارات يدوية وفنية لغير العاديينحسين جاسر طلعت شلبي9773

حنان حماده كمال سعد9774

مهارات يدوية وفنية لغير العاديينحنين ايمن محمد عبدهللا الشاذلي9775

دعاء محمود حمزه السمنودي9776

دنيا سامي على ابراهيم جميل9777

دنيا عبدالحميد بدير عبدالسالم9778

دنيا عصام محي عبدالمقصود 9779

دنيا وائل عبدالجواد محمد المسيري9780

دينا رجب فاروق امين فوده9781

رحاب يسرى حسن شهاب الدين9782

خدمات اجتماعية لغير العاديينرنا يحيى عبدالعليم محمد سالم9783

رنين محمد صالح الدين ابراهيم9784

روان السيد فرحات عبدالنبي9785

روان سامح مختار العدوى9786

روفان رؤوف جورج اسكندر سليمان9787

ريم احمد عثمان احمد قنصوة 9788

ريم محمد زكريا شلضوم9789

ريمون عماد شوقي جورجي9790

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



3 باقمستجدبيانجامعة طنطا

113طالبكلية الرتبية

1032طاليهإدارة شئون الطالب

كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية شعبة الرتبية اخلاصة ختصص 
2022/2021العلوم 

122اجمالى

مالحظاتاالسمم
رئام سالمه عبدالحليم محمد مجاهد9791

زينب عمرو محمد شهاب الدين9792

ساره جمال احمد الجعبيري9793

ساره حمزة محمد حمزة الصواف9794

سالي جميل عبداللطيف محمد السيد9795

سحر عابد محمد الشحات قاسم9796

سعاد صبري عطيه عبدالسالم خضر9797

سميره اشرف محمد على على الفار9798

سناء اسماعيل محمد الغزالي 9799

مهارات يدوية وفنية لغير العاديينشروق ابراهيم عبدالجليل ابراهيم عامر9800

شروق حسن عطيه عبدالفتاح عامر9801

شروق خالد عبدالقادر عبدالفتاح حميده9802

شيماء سعيد بركات محمد 9803

ضحى محمد جادو االخناوي9804

عبير هاني محمد عبدالوهاب بيومي9805

علياء الزهري محمود الزهري الطوخي9806

جيولوجيا عامة-علوم بيولوجيةوجيولوجياعمرو رضا ابراهيم عبدالحميد9807

علم نفس النموغيداء سعد محمد عبد المجيد شعله9808

فاطمه ابراهيم على عبدالحميد غالي9809

فاطمه ابراهيم محمد المهدي ابراهيم العفيفي9810

كريم السيد الشحات محمد شعبان9811

لطيفه سامي عبدالقادر شلبي صالح9812

محمد مسعد احمد غنيم9813

محمد نبوي النبوي المنسي9814

محمود ناصر فتحى محمد النقيطي9815

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



4 باقمستجدبيانجامعة طنطا

113طالبكلية الرتبية

1032طاليهإدارة شئون الطالب

كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية شعبة الرتبية اخلاصة ختصص 
2022/2021العلوم 

122اجمالى

مالحظاتاالسمم
مروه عيد محمد مقرب9816

مريم حسن محمد الجزار9817

مريم خالد سيد احمد مصلحى العكل9818

مريم شوقي محمد رشدي حامد9819

مريم عماد فوزي لبيب9820

مريم محمد السيد بكر9821

مريم ياسر فتحي محمد حسن9822

منار محمد صبحي عيد9823

منار محمد عبدربه بسيوني9824

منه هللا احمد عبدالباسط احمد الشاذلي 9825

منه هللا مصطفى عزت عطية ليله9826

مياده احمد شوقي عبدالعال9827

جيولوجياعامة-علوم بيولوجية وجيولوجياميرنا ايمن يوسف كشك9828

علم نفس النمونجالء عبدالرحمن محمود محمد بدوي9829

ندا بسيوني احمد رياض جبر9830

نداء سليمان عبدالحليم سليمان ابو النجا9831

ندى سمير عبدالصمد ابو عيشة9832

التشخيص التكاملى لغير العاديينندى محمد رزق الصعيدي9833

ندى مصطفى احمد منا9834

علم نفس النمونرمين حافظ عبد الفتاح حافظ عوض9835

نهى عبدالباسط صالح ابو غاليه9836

نورهان سمير احمد السيد عبد العال9837

نورهان شعبان محمود محمد ابو ديغم9838

نورهان عبدالمنعم محمد على النقيب9839

نيره سعيد الخطابي العزيزي9840

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



5 باقمستجدبيانجامعة طنطا

113طالبكلية الرتبية

1032طاليهإدارة شئون الطالب

كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية شعبة الرتبية اخلاصة ختصص 
2022/2021العلوم 

122اجمالى

مالحظاتاالسمم

هاجر ابراهيم مرسي عبدالقادر ابو الجريد9841

هاجر حمدى محمد عبدالعزيز موسى9842

هاجر خالد مصطفى السيد البغدادي9843

هاجر عالء محمد ابو الريش9844

هبه محمد محمود محمد الفقي9845

هند عبدالحليم محي الدين رزق المرسي9846

هيام شكري محمد حسن التطاوي9847

وسام السعداوي ابراهيم عبدالعزيز9848

وفاء وليد محمد عبدالمنعم ابو الفتوح العكل9849

والء حسن محمد حسن الحجار9850

ياسمين احمد يحي محمد جمعه9851

ياسمين حاتم محمد محمد ابو شادي9852

ياسمين سليمان قطب سليمان الفقي9853

يمنى محمود خميس محمود بسيوني9854

طالب باقون لالعادة: ثانيا

احمد رمضان محمد عبدالحميد حجاب9860
حراره-فيزياء عامه بصريات هندسيه+كيمياء فيزيائيه+كيمياء عضويه

ايه ابراهيم عبدالفتاح سالمه9861
جميع المواد

عبدالرحمن عادل عبده ابراهيم9862
حراره-فيزياء عامه بصريات هندسيه+كيمياء فيزيائيه+كيمياء عضويه

على الحسينى فهمى عيد9863

-فيزياء عامه بصريات هندسيه+كيمياء فيزيائيه+كيمياء عضويه

((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه-علوم بيولوجيه وجيولوجيا)+حراره

محمد ذوالكفل كمال الدين الزينى9864

لغير (2)تدريس مصغر+سيكولوجيه االعاقه واسبابها+كيمياء عضويه

حراره-فيزياء عامه بصريات هندسيه+كيمياء فيزيائيه+العاديين

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



6 باقمستجدبيانجامعة طنطا

113طالبكلية الرتبية

1032طاليهإدارة شئون الطالب

كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية شعبة الرتبية اخلاصة ختصص 
2022/2021العلوم 

122اجمالى

مالحظاتاالسمم

محمد محمد احمد الصواف9865

فيزياء +كيمياء فيزيائيه+لغير العاديين(2)تدريس مصغر+كيمياء عضويه

جيولوجيا -علوم بيولوجيه وجيولوجيا)+حراره-عامه بصريات هندسيه

((الفرقه االولى)عامه

محمد هشام محمد سمير محمد عابدين9866

كيمياء +نبات تقسيمى-مورفولوجيا وتشريح نبات+كيمياء عضويه

علوم بيولوجيه )+حراره-فيزياء عامه بصريات هندسيه+فيزيائيه

((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه-وجيولوجيا

طالب هلم حق االمتحان من اخلارج فرصه اخرية: ثالثا

مريم محمود عبدالحميد محمد شتا9867

الفروق الفرديه والقياس +سيكولوجيه االعاقه واسبابها+كيمياء عضويه

اغير (2)تدريس مصغر+(1)تكنولوجيا التعليم+النفسى

-الفقاريات+مقرر اختيارى+االضطرابات السلوكيه والنفعاليه+العاديين

--فيزيا عامه بصريات هندسيه+كيمياء فيزيائيه+حبليات

((الفرقه االولى)التشخيص التكاملى لغير العاديين)+حراره

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



7
من 

الخارج

0

1

مالحظات
طالب مستجدون : اوال 

جيولوجيا عامة-علوم بيولوجية وجيولوجيا+ ادارة التربية الخاصة 

جيولوجيا عامة-علوم بيولوجية وجيولوجيا

ومستجد فى  (سيكولوجيه االعاقه+كيمياء عضويه)سبق الرسوب فى

تدريس +(1)تكنولوجيا التعليم+الفروق الفرديه والقياس النفسى )

مقرر +االضطرابات السلوكيه واالنفعاليه+لغير العاديين(2)مصغر

-الفقاريات+((د)صعوبات التعلم النمائيه واالكاديميه)اختيارى

وسبق  (حراره+فيزياء عامه بصريات هندسيه+كيمياء فيزيائيه+حبليات

النجاح فى باقى مواد الفرقه

بيولوجيا عامة

مهارات يدوية وفنية لغير العاديين

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



8
من 

الخارج

0

1

مالحظات

مهارات يدوية وفنية لغير العاديين

مهارات يدوية وفنية لغير العاديين

خدمات اجتماعية لغير العاديين

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



9
من 

الخارج

0

1

مالحظات

مهارات يدوية وفنية لغير العاديين

جيولوجيا عامة-علوم بيولوجيةوجيولوجيا

علم نفس النمو

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



10
من 

الخارج

0

1

مالحظات

جيولوجياعامة-علوم بيولوجية وجيولوجيا

علم نفس النمو

التشخيص التكاملى لغير العاديين

علم نفس النمو

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



11
من 

الخارج

0

1

مالحظات

طالب باقون لالعادة: ثانيا
حراره-فيزياء عامه بصريات هندسيه+كيمياء فيزيائيه+كيمياء عضويه

جميع المواد

حراره-فيزياء عامه بصريات هندسيه+كيمياء فيزيائيه+كيمياء عضويه

-فيزياء عامه بصريات هندسيه+كيمياء فيزيائيه+كيمياء عضويه

((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه-علوم بيولوجيه وجيولوجيا)+حراره

لغير (2)تدريس مصغر+سيكولوجيه االعاقه واسبابها+كيمياء عضويه

حراره-فيزياء عامه بصريات هندسيه+كيمياء فيزيائيه+العاديين

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



12
من 

الخارج

0

1

مالحظات
فيزياء +كيمياء فيزيائيه+لغير العاديين(2)تدريس مصغر+كيمياء عضويه

جيولوجيا -علوم بيولوجيه وجيولوجيا)+حراره-عامه بصريات هندسيه

((الفرقه االولى)عامه

كيمياء +نبات تقسيمى-مورفولوجيا وتشريح نبات+كيمياء عضويه

علوم بيولوجيه )+حراره-فيزياء عامه بصريات هندسيه+فيزيائيه

((الفرقه االولى)جيولوجيا عامه-وجيولوجيا

طالب هلم حق االمتحان من اخلارج فرصه اخرية: ثالثا
الفروق الفرديه والقياس +سيكولوجيه االعاقه واسبابها+كيمياء عضويه

اغير (2)تدريس مصغر+(1)تكنولوجيا التعليم+النفسى

-الفقاريات+مقرر اختيارى+االضطرابات السلوكيه والنفعاليه+العاديين

--فيزيا عامه بصريات هندسيه+كيمياء فيزيائيه+حبليات

((الفرقه االولى)التشخيص التكاملى لغير العاديين)+حراره

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص


