
1 باقمستجدبيانجامعة طنطا

162طالبكلية الرتبية

1661طاليهإدارة شئون الطالب

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

188اجمالى

االسمم
طالب مستجدون : اوال 

احمد اشرف جمعه محمد حموده9471

احمد محسن عبدالمنعم السيد غريب9472

احمد محمد ابراهيم مبروك الجزار9473

احمد محمد سيد احمد محمد جادو9474

احمد مصطفى احمد عبدالفتاح الخولي9475

اريج صالح عبد الرحمن الخولى9476

اسراء جمال وهبه سيد احمد صالح9477

حقوق انسان+ التشخيص التكاملى لغير العاديين اسراء سعيد منير حافظ9478

اسراء محمد كامل السيد الجنزوري9479

اسراء محمد وصيف عبدهللا9480

اسالم ايمن سامى رياض هوارى9481

مدخل الى القصة-مدخل الى الدرامااسماء الرفاعى ابراهيم يوسف السقا9482

التشخيص التكاملى لغير العاديين+ مدخل الى القصة -مدخل الى الدرامااسماء محمد حلمى احمد زبادى9483

اسماء منصور عبدالسالم نوفل9484

االء احمد رمضان حرحش9485

التشخيص التكاملى لغير العاديينالشيماء محمد السيد الهيتمى9486

التشخيص التكاملى لغير العاديين+ مدخل الى الشعر -مدخل الى النقدالشيماء ود عبدالقادر احمد عبدهللا9487

الهام طارق على عبدالرحمن احمد9488

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراماامل احمد عبدالرازق الشرقاوي9489

التشخيص التكاملى لغير العاديين+مدخل الى القصة -مدخل الى الدراماامل حاتم تعيلب ابوحجيل9490

امنية محمود فؤاد حمزة9491

امنيه محمود محمد محمود البهنساوى9492

اميره ايهاب مصطفى الهرميل9493

اميره محمد خالد حامد عطا هللا9494

ايات عبدالفتاح محمد عطيه الجعيدي9495

مالحظات

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



2 باقمستجدبيانجامعة طنطا

162طالبكلية الرتبية

1661طاليهإدارة شئون الطالب

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

188اجمالى

مالحظاتاالسمم

التشخيص التكاملى لغير العاديينايمان احمد جمعه على الملخاني9496

ايمان اشرف عبدالخالق ايراهيم ابوالسعود9497

ايه السيد السيد ابراهيم عبدالجواد9498

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراماايه سعيد محمد عبدالعال عياد9499

ايه سمير السعيد السيد الشندال9500

ايه فهيم عبدالعليم اباظه9501

ايه محمد اسماعيل محمد على العيسوى9502

ايه محمد سالم محمد رحاب9503

ايه نبيل على الحسانين خريده9504

بدر عبدالخالق عبداللطيف بالل9505

بسنت على السيد على هطل9506

تسنيم على حامد زين الدين9507

تقى ايمن محمد محمود الكيالنى9508

تقى حسن صادق محمد شعبان9509

تقى محمد ابو العنين ابو العنين عماره9510

ثناء حسين رجب غنيم9511

جهاد جابر ابوضيف احمد حسنين9512

حبيبه حاتم احمد حامد السيد9513

حبيبه صبحي عبدهللا ابراهيم ابو رحيم9514

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراماحبيبه عاطف مامون محمود داود9515

حبيبه محمد على كامل الجمل9516

حماس محمد توفيق النحراوى9517

حنين ايمن عطيه محمد مبروك العبد9518

حنين ماهر عبدالمنعم محمد عبدالمجيد9519

خلود المحمدي محمد على9520

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص
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188اجمالى

مالحظاتاالسمم

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراماخلود محمد ابراهيم على عبدالعزيز9521

داليا عبدهللا محمود محمود كساب9522

داليا محمد محمد على شفتر9523

دريمز عادل كامل حنين9524

التشخيص التكاملى لغير العادييندينا حسين حسن فريج على بركات9525

دينا على احمد على جمعه9526

رانيا هانى عبدالجواد زكريا عون9527

التشخيص التكاملى لغير العادديين+ مدخل الى الشعر -مدخل الى النقدرضوى المنسى محمد عمر حمد9528

التشخيص التكاملى لغير العاديينرغده خالد محسن محمد عرفه9529

رنا وليد محمد عبدالعزيز الجزيرى9530

مدخل الى الشعر-مدخل الى النقدروان الغريب السيد الغريب9531

روان خالد ابو العزم محمد جاد9532

روان خالد بسيوني ابراهيم حميده9533

روان رضا احمد كاشف9534

روان سامى المغاورى السباعى صالح9535

روان صالح فريد سليمان9536

روان محمد لطفى عامر مصطفى9537

روان ناصر حامد محمد هيكل9538

التشخيص التكاملى لغير العاديين+(1)ترجمه الى العربيهرويدا اشرف بهنسى احمد9539

ريفال شريف محمد العزب9540

التشخيص التكاملى لغير العاديين + (1)ترجمة الى العربيةريم ياسر محمدى محمد حسن9541

التشخيص التكاملى لغير العاديين + (1)ترجمة الى العربيةريهام حسن عبدالسالم محمود حجازى9542

زياد ابوالعز رجب رجب النواجى9543

زينب جمال السعيد جاد9544

زينه عمر عبدالسالم عبدالرحيم9545

ساره اشرف محمد المالح9546
  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص
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188اجمالى

مالحظاتاالسمم

التشخيص التكاملى لغير العاديين+ مدخل الى الشعر - مدخل الى النقدساره ايمن السيد الزناتي9547

ساره جمال منير ابراهيم احمد9548

ساره حسين عبدالمنعم ابو العزم9549

ساره حمدى محمد كمال شبل9550

ساره زين العابدين محمود حسن محمود9551

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراماساره طلعت توفيق شرع9552

ساره عاطف الوردانى محمد على شبل9553

ساره عبدالعزيز السعيد عبدالسميع رضوان9554

ساره محمد نورالدين السيد شقوير9555

ساره هشام محمد المعداوي9556

ساميه عزمي عبدالغني عبدالفتاح السيد9557

سيكلوجية اللعب والنشاط+ مدخل الى القصة -مدخل الى الدراماساندى طارق السيد نوفل9558

سعاد ابراهيم ابو الفتوح نصار9559

سماح هشام محمود دبور9560

سهيله اسامه على حسن درويش9561

شدا اسامه احمد الفخرانى9562

شمس ابراهيم مصطفى ابراهيم الكسباني9563

شهد ايمن سعيد طبل9564

شهد عمرو المراعى محمود عساف9565

شيماء السيد مصطفى على 9566

التشخيص التكاملى لغير العاديين+ الدين والحياة شيماء حسن مصطفى  امين على شتا9567

شيماء خليل ابراهيم عوض9568

شيماء رمضان عباس عبدالحميد البسيوني9569

شيماء سامي عبدالفتاح ابو المكارم المطاهر9570

شيماء عابد عابد ابو سالم9571

شيماء عبدهللا على ابوشهبه9572

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص
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188اجمالى

مالحظاتاالسمم

شيماء ياسر محمد حامد حنيش9573

ضحى السيد محمد خليفه9574

التشخيص التكاملى لغير العاديينعبدالرحمن احمد عبدالمنعم ابراهيم خليل9575

عبدالرحمن محمد على الجداوى 9576

عال احمد محمد المرسى9577

علياء مجدى محمد محمود الحنفى9578

عمر رضا عبد الحميد زكى9579

مدخل الى الشعر-مدخل الى النقدغاده ايمن السعيد عبدالسالم9580

التشخيص التكاملى لغير العاديين+ مدخل الى القصة -مدخل الى الدرامافاطمه طارق روضي سليم9581

فاطمه طارق عبدالخالق يوسف9582

فاطمه عادل عزت ابو حسين9583

مدخل الى النقد مدخل الى الشعر+مدخل الى القصة-مدخل الى الدرمافاطمه محمد ابراهيم محمد احمد9584

فاطمه محمد احمد سليمان البهلول9585

فبرونيا سامح عاطف تادرس9586

فرحه عبدالعزيز محمود فؤاد الزامل9587

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراماكاريمان صابر جاد عبدالمولى9588

كرستينا وجدي يواقيم جبران عطا هللا9589

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراماكريم نبيل السباعى الكالوى محمود 9590

كريمان امين فتحى زكى سالم9591

كريمه احمد حسين على الرحيمى9592

مارينا جمال يوسف ميخائيل9593

التشخيص التكاملى لغير العاديين+مدخل الى القصة-مدخل الى الدرامامايا مدحت فتحى عبد الونيس عيسى9594

محمد السيد  ابراهيم عبدالعاطى9595

مدخل الى القصة-مدخل الى الدرامامحمد بهاء محمد محمود9596

مدخل الى القصة-مدخل الى الدرامامديحه جمال الدين محمود فهمى حسن عبدالسالم9597

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص
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188اجمالى

مالحظاتاالسمم

مريم عصام موسى ابو قيد9598

حولت9599

مريم محمد كمال على حموده9600

مدخل الى القصة-مدخل الى الدرامامريم نبيل مصطفى محمد العونى9601

مدخل الى القصة-مدخل الى الدرامامصطفى اشرف امين عبدالعال االبيارى9602

التشخيص التكاملى لغير العاديين+مدخل الى القصة -مدخل الى الدرامامصطفى السيد عبدالعزيز محمد المنصوري9603

مدخل الى القصة-مدخل الى الدرامامنار اشرف السيد ابراهيم عاشور9604

منار هشام فتوح محمد غنيم9605

منه هللا احمد ابراهيم السيد حمود9606

منه هللا اسعد حلمى سالم9607

مدخل الى القصة-مدخل الى الدرامامنه هللا السيد نصر محمود9608

منه هللا طارق سيد زكى العسال9609

منه هللا محروس محمود نعمه هللا 9610

منه هللا محمود محمد عبده الشرقاوى9611

منى محمد اسماعيل شمس الدين9612

نجالء عبدالخالق حريشه على رضوان9613

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراماندا عبدالقادر محمود خليل طاحون9614

ندا كرم طلبه المرشدى9615

نداء عبدالعزيز الششتاوى حمد9616

ندى احمد محمد محمد السعداوي9617

ندى رضا رجب احمد حسن9618

ندى عادل السعيد خطيطه9619

ندى نبيل ابراهيم وهبه الجعبيري9620

ندى وائل خيري حامد9621

ندى يوسف محمد ابو الغيط يوسف9622

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



7 باقمستجدبيانجامعة طنطا

162طالبكلية الرتبية
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كشف ارقام جلوس طالب الفرقة الثانية شعبة الرتبية اخلاصة ختصص اللغة 
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188اجمالى

مالحظاتاالسمم

نرمين عادل فاروق عبدالفتاح الشرشابى9623

نغم ابراهيم السيد المتولى خليل 9624

نور محمود عبدالوهاب عبدالمطلب عبدهللا9625

نور هشام صافي عبدالمطلب عبده9626

نورا احمد مصطفى الصياد9627

نورا رضا ابراهيم السيد محمد 9628

نورهان امين محمود عثمان9629

نورهان جمال عبدالحميد الجنحيهى9630

نورهان زين العابدين مسعد زين كرتيع9631

نورهان عالء متولى الشين9632

قراءة - (1)محادثة نورهان محمد احمد العربى9633

نورهان مدحت ابو بكر عبدالفتاح عبده9634

نورهان مصطفى عبد الرحمن احمد السحلى9635

نورهان هشام ابراهيم حسن مرعي9636

هاجر خالد رمضان جمال نوفل9637

هاجر سامى على السعيد كوهيه9638

هاجر عبده محمود عبده السيد النجار9639

هاجر محمد محمد رفعت السعيد عبدالحليم9640

هاجر ياسر محمد القفاص9641

هاله ابراهيم شحاته ابراهيم9642

هايدى فاضل عبدالغفار محمد حماد9643

هدى ابراهيم احمد مصطفى الشريف9644

مهارات يدوية وفنية لغير العاديينهنا نبيل رجب درويش9645

وسام محمد االحمدى النشرتى 9646

وفاء مسعد محمد الشرقاوي9647

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص
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188اجمالى

مالحظاتاالسمم
والء مصطفى محمد الصفطاوي9648

يارا الكومى جوده ابراهيم رمضان9649

يارا خالد محمود التالوي9650

التشخيص التكاملى لغير العاديين+مدخل الى القصة-مدخل الى الدراماياسمين خالد سعيد عبدالمجيد ابو ليمون9651

يوسف ايمن ابراهيم االكشر9652

يوسف ايمن عيسى فراج عيسى9653

طالب باقون لالعادة: ثانيا

عمار ياسر ابراهيم احمد الصعيدى9655

سيكولوجيه +قصه-دراما+تاريخ االدب االنجليزى+(2)كتابه+(2)استماع-(2)صوتيات

مدخل -مدخل الى الدراما)+ترجمه الى االنجليزيه+فسيولوجيا االعاقه+االعاقه واسبابها

((الفرقه االولى)الى القصه

محمود عصام محمد سالم عبدالغفار9656

ترجمه الى +الفروق الفرديه والقياس النفسى+قصه-دراما+تاريخ االدب االنجليزى

((د)صعوبات التعلم النمائيه واالكاديميه)مقرر اختيارى+االنجليزيه

منار السيد محمد السيد غالى9657

الفروق الفرديه +سيكولوجيه االعاقه واسبابها+قصه-دراما+(2)استماع-(2)صوتيات

مدخل الى +اداره التربيه الخاصه)+ترجمه الى االنجليزيه+شعر ونقد+والقياس النفسى

((الفرقه االولى)مدخل الى القصه-الدراما

طالب هلم حق االمتحان من اخلارج فرصه اخريه: ثانيا

رنيم اسامه على ابراهيم الدسوقى9658
سيكولوجيه االعاقه واسبابها+قصه -دراما+(2)كتابه

محمد ايمن فتحى الشرقاوى9659

مقرر +فسيولوجيا االعاقه+ سيكولوجيه االعاقه واسبابها+قصه -دراما+(2)كتابه

(علم النفس المعرفى)اختيارى

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



9
من الخارج

1

1

188

طالب مستجدون : اوال 

حقوق انسان+ التشخيص التكاملى لغير العاديين 

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراما

التشخيص التكاملى لغير العاديين+ مدخل الى القصة -مدخل الى الدراما

التشخيص التكاملى لغير العاديين

التشخيص التكاملى لغير العاديين+ مدخل الى الشعر -مدخل الى النقد

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراما

التشخيص التكاملى لغير العاديين+مدخل الى القصة -مدخل الى الدراما

مالحظات

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



10
من الخارج

1

1

188

مالحظات
التشخيص التكاملى لغير العاديين

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراما

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراما

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



11
من الخارج

1

1

188

مالحظات
مدخل الى القصة-مدخل الى الدراما

التشخيص التكاملى لغير العاديين

التشخيص التكاملى لغير العادديين+ مدخل الى الشعر -مدخل الى النقد

التشخيص التكاملى لغير العاديين

مدخل الى الشعر-مدخل الى النقد

التشخيص التكاملى لغير العاديين+(1)ترجمه الى العربيه

التشخيص التكاملى لغير العاديين + (1)ترجمة الى العربية

التشخيص التكاملى لغير العاديين + (1)ترجمة الى العربية

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



12
من الخارج

1

1

188

مالحظات
التشخيص التكاملى لغير العاديين+ مدخل الى الشعر - مدخل الى النقد

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراما

سيكلوجية اللعب والنشاط+ مدخل الى القصة -مدخل الى الدراما

التشخيص التكاملى لغير العاديين+ الدين والحياة 

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



13
من الخارج

1

1

188

مالحظات

التشخيص التكاملى لغير العاديين

مدخل الى الشعر-مدخل الى النقد

التشخيص التكاملى لغير العاديين+ مدخل الى القصة -مدخل الى الدراما

مدخل الى النقد مدخل الى الشعر+مدخل الى القصة-مدخل الى الدرما

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراما

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراما

التشخيص التكاملى لغير العاديين+مدخل الى القصة-مدخل الى الدراما

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراما

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراما

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



14
من الخارج

1

1

188

مالحظات

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراما

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراما

التشخيص التكاملى لغير العاديين+مدخل الى القصة -مدخل الى الدراما

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراما

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراما

مدخل الى القصة-مدخل الى الدراما

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



15
من الخارج

1

1

188

مالحظات

قراءة - (1)محادثة 

مهارات يدوية وفنية لغير العاديين

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص



16
من الخارج

1

1

188

مالحظات

التشخيص التكاملى لغير العاديين+مدخل الى القصة-مدخل الى الدراما

طالب باقون لالعادة: ثانيا
سيكولوجيه +قصه-دراما+تاريخ االدب االنجليزى+(2)كتابه+(2)استماع-(2)صوتيات

مدخل -مدخل الى الدراما)+ترجمه الى االنجليزيه+فسيولوجيا االعاقه+االعاقه واسبابها

((الفرقه االولى)الى القصه

ترجمه الى +الفروق الفرديه والقياس النفسى+قصه-دراما+تاريخ االدب االنجليزى

((د)صعوبات التعلم النمائيه واالكاديميه)مقرر اختيارى+االنجليزيه

الفروق الفرديه +سيكولوجيه االعاقه واسبابها+قصه-دراما+(2)استماع-(2)صوتيات

مدخل الى +اداره التربيه الخاصه)+ترجمه الى االنجليزيه+شعر ونقد+والقياس النفسى

((الفرقه االولى)مدخل الى القصه-الدراما

طالب هلم حق االمتحان من اخلارج فرصه اخريه: ثانيا

سيكولوجيه االعاقه واسبابها+قصه -دراما+(2)كتابه

مقرر +فسيولوجيا االعاقه+ سيكولوجيه االعاقه واسبابها+قصه -دراما+(2)كتابه

(علم النفس المعرفى)اختيارى

  مدير ادارة شئون الطالب    

. المراجع اعداد وطباعه وحده النظم        المختص


