
     

1لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

ابتسام مصطفى ابراهٌم عبدالحمٌد الترهونىمستجد1

ابتهال السٌد محمد عبدالبصٌر الشٌخمستجد2

ابرار راوى مضحى العنزىمستجد وافد3

ابراراشرؾ عبدالؽنى عطٌه طمانمستجد4

ابراهٌم اسامه ابراهٌم عامر الشافعىمستجد5

ابراهٌم السٌد ابراهٌم محمد الجناٌنىمستجد6

ابراهٌم حسن محمد شاهٌنمستجد7

ابراهٌم حسٌن سٌد احمد حمادمستجد8

ابراهٌم حلمى ابراهٌم جودهمستجد9

10
مستجد محول من 

ابراهٌم حلمى عبدالسالم ابراهٌم محمدانتساب

ابراهٌم رافت ابراهٌم البندارى الجٌارمستجد11

ابراهٌم ربٌع السٌد الحلوجىمستجد12

ابراهٌم رشدى ابراهٌم الخولىمستجد13

ابراهٌم رشوان محمد على مصطفىمستجد14

ابراهٌم سعٌد ابوالمجد حسانٌنمستجد15

ابراهٌم سمٌر ابراهٌم ابو الٌزٌد حسٌنمستجد16

ابراهٌم شرٌؾ ابراهٌم العزب محمدمستجد17

ابراهٌم صبحى ابراهٌم عبدالسالم الشاذلىمستجد18

ابراهٌم عادل ابراهٌم السباعً دنٌامستجد19

ابراهٌم عادل محمود راؼب طاٌلمستجد20

ابراهٌم عاشورعبدالسمٌع عبدالرحٌم ضو*مستجد21

ابراهٌم عبدالرؤوؾ فوزى على الؽزاوىمستجد22

ابراهٌم عبدالعزٌز بهنسى عبدالحمٌد الحنفىمستجد23

ابراهٌم عبدالعظٌم انور قرٌطم*مستجد24

ابراهٌم عبدالفتاح عبدالرحمن السودانى**مستجد25
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ابراهٌم عبدالمولى عبدالصبور عبدالمولى سالمانمستجد26

ابراهٌم على محمد الؽنٌمى*مستجد27

ابراهٌم عوض ابراهٌم كامل عكاشهمستجد28

ابراهٌم مجدى ابراهٌم محمود البحٌرىمستجد29

ابراهٌم محمد ابراهٌم الحسٌنىمستجد30

ابراهٌم محمد ابراهٌم فرج محمود*مستجد31

ابراهٌم محمد ابراهٌم قرطام سعدمستجد32

ابراهٌم محمد السٌد عبدهللا سلٌمانمستجد33

ابراهٌم محمد بدوى ابراهٌم الطٌار*مستجد34

ابراهٌم محمد سلٌمان عطٌه شلبىمستجد35

ابراهٌم محمد عبدالسالم البرقوقىمستجد36

ابراهٌم مصطفى محمد على الفارمستجد37

ابراهٌم مفرح ابراهٌم خلٌل الشرقاويمستجد38

ابراهٌم نصر سالم البهوار*مستجد39

ابراهٌم ٌوسؾ محمد راضىمستجد40

ابو بكر عماد الدٌن صبحى احمد احمدمستجد41

احالم احمد عبدالجٌد عبدالحمٌدمستجد42

احمد ابراهٌم السٌد ابراهٌم سٌد احمدمستجد43

احمد ابراهٌم بدٌر علً ؼانممستجد44

احمد ابراهٌم ربٌع االشهبمستجد45

احمد ابراهٌم عبدالقادر حمٌدهمستجد46

احمد ابراهٌم قطب صالحمستجد47

احمد ابراهٌم محسن ابراهٌممستجد48

احمد ابراهٌم محمد حمٌده محمدمستجد49

احمد ابراهٌم محمد خالدمستجد50
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احمد ابراهٌم محمد زكى حسنٌنمستجد51

احمد ابراهٌم محمد سلٌمان عاشورمستجد52

احمد احمد السٌد احمد اللقانىمستجد53

احمد ادهم زؼلول عبدربه محمدمستجد54

احمد ادهم محمد حسٌن ابوطبلمستجد55

احمد اسامه بهى الدٌن بهجات مبروكمستجد56

احمد اسامه فتحى ابراهٌم فٌالهمستجد57

احمد اسامه محمد الشناوىمستجد58

احمد اسامه ٌونس خلٌفهمستجد59

احمد اشرؾ ابراهٌم محمد بسٌونىمستجد60

احمد اشرؾ السٌد محمد الجنديمستجد61

احمد اشرؾ شمس الدٌن عماره*مستجد62

احمد اشرؾ عوض شرؾ الدٌن*مستجد63

احمد اشرؾ لطفى محمد الزٌاتمستجد64

احمد اشرؾ محمد احمد مبروكمستجد65

احمد اشرؾ محمد بٌومى*مستجد66

احمد الزناتى عرفان ابوسعدهمستجد67

احمد السعٌد عبدالمنعم احمد محمدمستجد68

احمد السعٌد محمود ضٌؾ عوض الشرقاوىمستجد69

احمد السٌد احمد عبدالنعٌم عبدالقادرمستجد70

احمد السٌد الشبراوى محمود البربرىمستجد71

احمد السٌد المنسى محمد مجاهد مدكورمستجد72

احمد السٌد رٌان عبدربه احمدمستجد73

احمد السٌد عدلى السٌد ابراهٌممستجد74

احمد السٌد على الشاذلىمستجد75

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

4لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

احمد السٌد على بلتاجى السٌد دبورمستجد76

احمد السٌد محمد السٌد جابرمستجد77

78
مستجد   محول من 

احمد الشحات عبدالجواد احمد حرٌشهانتساب

احمد الصبرى محمد المهدى منصورمستجد79

احمد امٌن سعد سالمه العبدمستجد80

احمد اٌمن احمد ابو العال الدماطىمستجد81

احمد اٌهاب جوده احمد عبدهللامستجد82

احمد اٌهاب منصور الشربٌنى عاصى*مستجد83

احمد تارك مرسى عبدالعزٌزمستجد84

احمد جبر محمد عبدالمجٌد العربىمستجد85

احمد جمال المرسى ابراهٌم ابوشعٌشع*مستجد86

87
مستجد محول من 

احمد جمال رضوان عبده الشباسًانتساب

احمد جمال رمضان حسن شهاب الدٌنمستجد88

احمد جمعه احمد احمد العونىمستجد89

احمد جمعه احمد محمد منصورمستجد90

احمد حازم امٌن زورهمستجد91

احمد حامد حامد عٌسى سعدهمستجد92

احمد حامد مرسى حمزهمستجد93

احمد حسام ابراهٌم محمد عبٌدمستجد94

احمد حسام الدٌن عطٌه صالحمستجد95

احمد حسام عبدالشافى عبدالجلٌل ربٌعمستجد96

احمد حسن احمد حسن العسٌلىمستجد97

احمد حسن السٌد فتحىمستجد98

احمد حسن حنفى محمد سعٌدمستجد99

احمد حسن شعبان محمد ابوالحسنمستجد100
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احمد حسن محمد ابراهٌم خلٌلمستجد101

احمد حسن محمد حسنمستجد102

احمد حسٌن عبدالعظٌم عبدالمجٌد ٌونسمستجد103

احمد حسٌن عبدالمهٌن بدٌرمستجد104

احمد حلمى ابراهٌم احمدعالممستجد105

احمد حماده كامل عبدالحى عٌسى حسٌنمستجد106

احمد حمدى احمد احمد عبدالحمٌدمستجد107

احمد حمدى احمد احمد علىمستجد108

احمد حمدى السٌد محمد  ابو زٌدمستجد109

احمد حمزه محمد جبر شاورمستجد110

احمد خالد رافت ٌوسؾ حسنمستجد111

احمد خالد عبدالؽفار خاطر سمره*مستجد112

احمد خالد عبدالفتاح عزمستجد113

احمد خالد كمال السعٌد برهاممستجد114

احمد خالد محمد احمد بدوىمستجد115

احمد خالد مصطفى كمال على امٌنمستجد116

احمد خلٌفه محمد احمد خلٌفهمستجد117

احمد خمٌس متولً مراجعمستجد118

احمد رافت جابر احمد الزهٌرىمستجد119

احمد راقى عبدالستار عبدالعزٌز ؼرٌبمستجد120

احمد ربٌع احمد حامدمستجد121

احمد ربٌع السٌد احمد شلبىمستجد122

احمد رجب ابراهٌم امٌن سرحانمستجد123

احمد رجب ابراهٌم متولى الشاٌبمستجد124

احمد رجب انٌس عبدالرؤؾ خلٌلمستجد125
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احمد رجب سعد ابو العنٌن كمٌشهمستجد126

احمد رجب عبدالمجٌد جادهللا قوٌدرمستجد127

احمد رضا خلٌفه محمود الفرسمستجد128

احمد رضا عبدالمنعم عبده ربعهمستجد129

احمد رضا محمود بسٌونى عبدهمستجد130

احمد رفعت عبدالعزٌز مرسى السودانىمستجد131

احمد رمزى ابراهٌم احمد ابوسالممستجد132

احمد رمزى زكى عبدالباري خضرمستجد133

احمد رمضان ابراهٌم سلطانمستجد134

احمد رمضان كامل ٌوسؾ قاسممستجد135

احمد زؼلول زؼلول محمد شاهٌنمستجد136

احمد زكى محمد عامر صدٌقمستجد137

احمد سالم صالح ابراهٌممستجد138

احمد سامح عبدهللا صادق مشعلمستجد139

احمد سامى ابراهٌم راضى اسماعٌلمستجد140

احمد سامى السٌد السٌد المفتىمستجد141

احمد سامى رجب ابراهٌم ناجىمستجد142

احمد سامى سعٌد عبدالفتاح خلٌلمستجد143

احمد سعد ابو المكارم سعد عطٌهمستجد144

احمد سعد احمد بسٌونىمستجد145

احمد سعد السعٌد محمد عونمستجد146

احمد سعد رزق محمد الزفتاوىمستجد147

احمد سعد عبدالحفٌظ محمد عكازمستجد148

احمد سعد مصطفى عبدالوهاب مصطفى*مستجد149

احمد سعٌد احمد محمد ناصؾمستجد150
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احمد سالمه احمد الشٌخمستجد151

احمد سمٌر احمد الشرقاوىمستجد152

احمد سمٌر عبداللطٌؾ مؽازى احمدمستجد153

احمد سٌد صبرى البندارىمستجد154

احمد شفٌق ضٌؾ هللا محمد سالممستجد155

احمد شوقى عبدالمقتدر البطاوىمستجد156

احمد شوقى محمد بسٌونى عبدالكرٌممستجد157

احمد صالح عبدالؽنى صالح على محمود*مستجد158

احمد صبحى ابراهٌم الدسوقً علً شرٌؾمستجد159

احمد صبحى ابراهٌم هالل االحولمستجد160

احمد صبحى صالح مصرى ابو حٌطهمستجد161

احمد صبحى عبدهللا عزمستجد162

احمد صبحى عبدالمطلب محمد قطبمستجد163

احمد صبرى محمد عثمان سالمانمستجد164

احمد صالح ابر اهٌم ابو السعودمستجد165

احمد صالح الدٌن احمد محمد شهاوىمستجد166

احمد صالح دسوقى عبدالحى البحٌرىمستجد167

احمد صالح رفاعى ابو زٌد الشاذلىمستجد168

احمد صالح فتحى محمدمستجد169

احمد صالح ٌوسؾ عبدالوهاب همٌسهمستجد170

احمد طارق عبدالسالم ناصرمستجد171

احمد طارق محمد على*مستجد172

احمد طارق محمود محمدمستجد173

احمد طارق معوض عطا جلومستجد174

احمد طلبه شهاوى النحراوىمستجد175
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احمد طه السنوسى طه السنوسى طه ابورواشمستجد176

احمد طه عبدالحمٌد المنصورىمستجد177

احمد عادل ابراهٌم احمد النادىمستجد178

احمد عادل البسطوٌسى صبرهمستجد179

احمد عادل حسن عبدالسالم الجزارمستجد180

احمد عادل صالح الدٌن ابراهٌم حسانٌنمستجد181

احمد عادل عبدهللا عبدالمجٌدمستجد182

احمد عادل عبدالمحسن شعبان الدٌبمستجد183

احمد عادل محمد احمد احمدمستجد184

احمد عادل محمد الخضرىمستجد185

احمد عادل محمد عبدالمنعم الشونًمستجد186

احمد عاطؾ ابوالٌزٌد ابوالنعاسمستجد187

احمد عاطؾ عبدالصادق محمد عبدالصادقمستجد188

احمد عاطؾ عبدالعزٌز عبدالمقصودمستجد189

احمد عاطؾ عٌسى ابوعٌسىمستجد190

احمد عباس عبدالمجٌد عباس ابو الكلمستجد191

احمد عبدالجواد عبدالحمٌد عبدالجواد سوٌدمستجد192

احمد عبدالحفٌظ عبدالشافى عبدالعزٌز سوٌلممستجد193

احمد عبدالحمٌد عبدالعظٌم الشعٌرىمستجد194

احمد عبدالحى السٌد الصواؾمستجد195

احمد عبدالرحمن عبدالرحٌم عطامستجد196

197
مستجد محول من 

احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السقاانتساب

احمد عبدالسالم السٌد ٌوسؾمستجد198

احمد عبدالسمٌع ؼنٌم الشاذلىمستجد199

احمد عبدالعاطى محمود محمد حمد سلٌمانمستجد200
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احمد عبدالعزٌز حمد محمد عبدالحمٌدمستجد201

احمد عبدالعزٌز عٌد عبدالعزٌزمستجد202

احمد عبدالعزٌز محمد جادهللا كشكمستجد203

احمد عبدالؽفار عبدالؽفار عبدالقادرمستجد204

احمد عبدالؽنى ابراهٌم عبدالؽنى ابراهٌم فلفلهمستجد205

احمد عبدالؽنى احمد شكرمستجد206

احمد عبدالقوى عبدالصادق سعد رشوانمستجد207

احمد عبدالكرٌم عبدهللا محمد فراجمستجد208

احمد عبداللطٌؾ عبداللطٌؾ محمد المعراجمستجد209

احمد عبدهللا عبداللطٌؾ عبدالوهابمستجد210

احمد عبدهللا محمد عبدهللا الجملمستجد211

احمد عبدالمالك فرحات محمداسماعٌلمستجد212

احمد عبدالمطلب عبدالجلٌل فرحاتمستجد213

احمد عبدالمنعم على حسن قنٌبرمستجد214

احمد عبدالمنعم مصطفً محمد السٌوىمستجد215

احمد عبدالناصر بهلول عبدالسالممستجد216

احمد عبدالنبى ابوالعٌنٌن عٌسى متولىمستجد217

احمد عبدالوهاب احمد السٌد محمد عبدالرحمنمستجد218

احمد عبود عبداللطٌؾ عبدالرازق مطاوعمستجد219

احمد عرابى سمٌر ٌوسؾ قمحمستجد220

احمد عزت عاصم على محمدمستجد221

احمد عزت محمد موسى الشٌخمستجد222

احمد عزمى محمد عطٌهمستجد223

احمد عصام حسٌن عبدالباقىمستجد224

احمد عصام عبدالعزٌز عبدالفتاح حسٌنمستجد225
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احمد عطٌه مرزوق طاهرمستجد226

احمد عالء جمعه عباس جمعه نصارمستجد227

احمد عالءالدٌن عبدهللا محمد الحالجمستجد228

احمد عالم محمد محمد عزاممستجد229

احمد على احمد بٌومى السٌدمستجد230

احمد على احمد حسن زٌدانمستجد231

احمد على حسن عبدالحمٌد رمضانمستجد232

احمد على حسن علً حسنمستجد233

احمد على حسٌن مرسى شنقار*مستجد234

احمد على عبدالحلٌم  محمد عبدالرحمنمستجد235

احمد على عبدالاله علً ٌوسؾمستجد236

احمد على عبدالمنعم حسن عامر*مستجد237

احمد على على على حوٌلهمستجد238

احمد على موسى الحسٌنً*مستجد239

احمد علٌوه عبدالؽنى فودهمستجد240

احمد عماد ابوالفتح بدر على بدرمستجد241

احمد عماد الدٌن منصور عبدالحمٌد ترابمستجد242

احمد عماد حمدى السٌد خطابمستجد243

احمد عماد عبدالفتاح عبدالعال الشاطرمستجد244

احمد عمرو محمد بلبع*مستجد245

احمد عمرو محمد رجب راضىمستجد246

احمد عٌد عبدالحمٌد شٌبهمستجد247

احمد عٌسى عبدالحمٌد سٌد احمد عٌسىمستجد248

احمد عٌسى مبروك محمدعٌسىمستجد249

احمد فارس احمد السعٌد ابو الٌزٌد خضرمستجد250
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احمد فاٌز مؽازى ٌوسؾ ؼازىمستجد251

252
مستجد محول من 

احمد فتحى العزب حواسانتساب

احمد فتٌح احمد ابراهٌم النحالمستجد253

احمد فكرى عبدالستار عبدالبارى حمٌدهمستجد254

احمد فكرى موسى ابوموسىمستجد255

احمد فوزى حامد العزبمستجد256

احمد فوزى محمد حسن ابوشنب*مستجد257

احمد فؤاد على حسن االتربىمستجد258

احمد قطب على قطب منٌسىمستجد259

احمد كارم عبدالنبى عبدالحفٌظ الدكانىمستجد260

احمد كامل محمد كامل عرسمستجد261

احمد كمال ابوالمجد الخولىمستجد262

احمد كمال ٌسن عبدالعزٌزمستجد263

264
مستجد محول من 

احمد لبٌب منصور الشوادفىانتساب

احمد ماهر محمد عبدهللا المصرى*مستجد265

احمد ماهر محمد على رشوانمستجد266

احمد ماهر نصر زهره*مستجد267

احمد مجدى ابراهٌم معجوزمستجد268

احمد مجدى عبدالحمٌد االبشٌهىمستجد269

احمد مجدى عبدالعزٌز محمد مرادمستجد270

احمد مجدى فؤاد قاصدمستجد271

احمد مجدى محمد عطٌهمستجد272

احمد محمد ابراهٌم محجوبمستجد273

احمد محمد ابوالفتوحمستجد274

احمد محمد ابوالمجد حسن جعفرمستجد275
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احمد محمد احمد خلٌلمستجد276

احمد محمد احمد سالممستجد277

احمد محمد احمد عبدالؽنى ابوسلٌمانمستجد278

احمد محمد احمد قمرالدولهمستجد279

احمد محمد احمد محمد برابر*مستجد280

احمد محمد احمد محمد عبدالسالممستجد281

احمد محمد السٌد احمد الجرٌدى*مستجد282

احمد محمد السٌد ناصؾمستجد283

احمد محمد الشحات عكاشهمستجد284

احمد محمد انور الفقىمستجد285

احمد محمد انور عبدالوهاب حامدمستجد286

احمد محمد بدوى فاٌدمستجد287

احمد محمد توفٌق عبدالحمٌد صالحمستجد288

احمد محمد جبرٌل عبدهللامستجد289

احمد محمد حسن عطٌه زٌدمستجد290

احمد محمد حسٌن شاهٌنمستجد291

احمد محمد خضٌر ٌوسؾمستجد292

احمد محمد رجب عٌد علٌانمستجد293

294
مستجد محول من 

احمد محمد رمضان احمد السكرىانتساب

احمد محمد رمضان السٌد سلٌمانمستجد295

احمد محمد سعد محمد احمدمستجد296

احمد محمد سلٌمان محمد حسٌن عشٌبهمستجد297

احمد محمد سٌد حسٌن شعراوىمستجد298

احمد محمد شكرى بخاطره عواد عبدالعالمستجد299

احمد محمد صبحى عبدالحمٌد عبداللطٌؾ طهمستجد300
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احمد محمد عبدالحلٌم حجازىمستجد301

احمد محمد عبدالستار احمد السبكىمستجد302

احمد محمد عبدالسالم محمد االتربىمستجد303

احمد محمد عبدالعلٌم عبدالشافى الفدادنىمستجد304

احمد محمد عبدالفتاح السٌد ٌونسمستجد305

احمد محمد عبدالفتاح عبدالعزٌز حمٌدهمستجد306

احمد محمد عبدالفتاح عبدالمقصود علىمستجد307

احمد محمد عبدالقادر حوالهمستجد308

احمد محمد عبدالقوى احمد عمارهمستجد309

احمد محمد عبدالمنعم ابوٌوسؾمستجد310

احمد محمد عبدالوهاب السٌد الشٌخمستجد311

احمد محمد عزت مرسى شاهٌنمستجد312

احمد محمد عصام حسٌن محمد السحلىمستجد313

احمد محمد على عبدالحلٌم الكومىمستجد314

احمد محمد عٌد اسماعٌلمستجد315

316
مستجد محول من 

احمد محمد فاروق خفاجهانتساب

احمد محمد فتحى متولى االعصرمستجد317

احمد محمد فرج محمد حسب النبًمستجد318

احمد محمد فؤاد محمد اماممستجد319

احمد محمد قطب فتح هللا عطا هللامستجد320

احمد محمد قندٌل مرسى ؼنٌممستجد321

احمد محمد لطفى زٌتون**مستجد322

احمد محمد ماضى عبدهللا ماضىمستجد323

احمد محمد محمود شعبان الناٌممستجد324

احمد محمد محى الدٌن ٌونسمستجد325
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احمد محمد مرسى القطب الخنٌزىمستجد326

احمد محمد مصطفى عرٌؾمستجد327

احمد محمد وائل جمعه السٌد مرسى شاهٌنمستجد328

احمد محمود ابراهٌم عبدالموجودمستجد329

احمد محمود احمد نصارمستجد330

احمد محمود توفٌق حجاجمستجد331

احمد محمود راشد نعٌممستجد332

احمد محمود سعد محمد البدوىمستجد333

احمد محمود صالح الدٌن بحٌرىمستجد334

احمد محمود عٌد احمد ابوزهره*مستجد335

احمد محمود محمد مصطفً على الدٌنمستجد336

337
مستجد محول من 

احمد محمود محمود شنٌشنانتساب

احمد مختار عبدالؽنى ٌوسؾ ابو مندورمستجد338

احمد مخلص احمد حجازى ابو عوالىمستجد339

احمد مدحت صالح حسٌن خلٌلمستجد340

احمد مراد محمد مرادمستجد341

احمد مسعد ابراهٌم الجٌارمستجد342

احمد مصطفى احمد البدراوى*مستجد343

احمد مصطفى احمد مصطفىمستجد344

احمد مصطفى بٌومى البدراوىمستجد345

احمد مصطفى عبدالفضٌل الشرٌؾمستجد346

احمد مفٌد محمد امٌن خضرمستجد347

احمد مكٌن عبدالوهاب ابرهٌم سعدمستجد348

احمد ممدوح احمد امٌن احمد عبدهللا**مستجد349

احمد منجى عبدالحى دروٌشمستجد350
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احمد منصور فتحى احمد محمدمستجد351

احمد مؤمن عبدالمقصود السٌد الجدوىمستجد352

احمد ناجى عوض عبدالحفٌظ بدوىمستجد353

احمد نادر صالح احمدمصطفىمستجد354

احمد ناصر احمد محمد عطٌهمستجد355

احمد ناصر السٌد البلٌطىمستجد356

احمد نبٌل محمد حسن فراجمستجد357

احمد نصر الرفاعى ؼنٌممستجد358

احمد نصر فرٌد محمد على نصارمستجد359

احمد هانى محمد نظٌم بلتاجىمستجد360

احمد هانى مصطفى صالح اللقانىمستجد361

احمد هشام احمد الزمرانىمستجد362

احمد هشام محمد صفامستجد363

احمد وائل ابراهٌم السٌد حسنمستجد364

احمد وائل محمد سامى حجازىمستجد365

احمد وجدى احمد طوسونمستجد366

احمد وجٌه زكى البدوى*مستجد367

احمد وجٌه عبدالحمٌد احمد مطاوعمستجد368

احمد وحٌد احمد ؼنٌمً عبدهمستجد369

احمد ٌاسر السٌد احمد ابو الخٌرمستجد370

احمد ٌاسر السٌد الفقىمستجد371

احمد ٌحى رشاد عبدالعزٌز عوضمستجد372

احمد ٌحى زكرٌا سلٌمان*مستجد373

احمد ٌحى عطٌه متولى ابوعٌانهمستجد374

ادم مهدى صبحى محمد مرعىمستجد375
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ادهم اسامه هالل محمد  النجارمستجد376

ادهم خالد محمد عبدالحى الشرقاوىمستجد377

ادهم صالح عبدالحلٌم محمد العطارمستجد378

ادهم عادل مسعد عبدالرازق الزٌاتمستجد379

ادهم مدحت رزق عبدالخالق زنتوتمستجد380

ادهم مهدى سلٌمان اسماعٌلمستجد381

اروى بكر عبدالخالق بٌومًمستجد382

اروى عبدالناصر محمد على  دروٌشمستجد383

اروى محمد رزق منصور الخولًمستجد384

ارٌج اسماعٌل عبدالرحمن عبدهمستجد385

ارٌج السعودى طلبه المعزاوىمستجد386

ازهار بكرى ٌسن بكرى الكوٌسمستجد387

اسامه ابوالسعود محمد اسماعٌل شوشهمستجد388

اسامه السٌد محمد رضوانمستجد389

اسامه جمال عبدالجلٌل عبدالحمٌدمستجد390

اسامه سعد رجب محمود البٌانى*مستجد391

اسامه طارق نصر الدٌن خلٌفهمستجد392

اسامه عصام حبشى سعد ابوزهره*مستجد393

اسامه عمران احمد عبدالموجود محمدمستجد394

اسامه فؤاد السٌد سٌد احمد زٌادهمستجد395

اسامه محمد شعبان ناجىمستجد396

اسامه محمد عبدالقادر ناجى عبدالقادرمستجد397

اسامه محمد لبٌب عبدالخالق الؽمرى*مستجد398

استٌفن دانٌال جورجى عطٌهمستجد399

اسراء ابراهٌم احمد سالممستجد400
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اسراء ابراهٌم عبدالعظٌم ابو النورمستجد401

اسراء ابراهٌم محمد ابراهٌممستجد402

اسراء ابراهٌم محمد عبدالرحمن الصعٌدىمستجد403

اسراء احمد ابراهٌم السٌد قطرى*مستجد404

اسراء احمد عبدالعال الجوهرىمستجد405

اسراء احمد عبدالعال شرؾمستجد406

اسراء احمد عبدالعزٌز احمد البدوىمستجد407

اسراء احمد عبدالفتاح عطا هللا عجالنمستجد408

اسراء احمد عقل عكاشهمستجد409

اسراء احمد قندٌل عطا خلٌفهمستجد410

اسراء احمد نبٌل محمدمستجد411

اسراء اسامه محمد احمد الخولىمستجد412

اسراء اسماعٌل بسٌونى محمد رماحمستجد413

اسراء السعداوى بٌومً الكفوريمستجد414

اسراء السٌد عبدهللا السٌد الخولىمستجد415

اسراء انور على عباده مرعىمستجد416

اسراء بلٌػ حمدان الفقًمستجد417

اسراء جمال بسٌونى احمد الهمسهمستجد418

اسراء حسن احمد سلٌمان ردادمستجد419

اسراء حسٌن عبداللطٌؾ ابو بكر امبٌهمستجد420

اسراء خالد ربٌع محمد ابوحدٌدمستجد421

اسراء رضا احمد نعٌممستجد422

اسراء رضا عبدالفتاح السٌد الفقىمستجد423

اسراء رضا محمد عبدالقادر خلٌفهمستجد424

اسراء سعد عبدهللا بهى الدٌنمستجد425
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اسراء سمٌر محمد العشماوىمستجد426

اسراء سٌداحمد احمد سٌداحمد الفارمستجد427

اسراء صفوت محمد المرسىمستجد428

اسراء عادل عبدهللا ٌونس عبدالجوادمستجد429

اسراء عاطؾ رمضان محمدمستجد430

اسراء عاطؾ ٌسرى محمود صابرمستجد431

اسراء عبدالباسط ٌونس سعدهللامستجد432

اسراء عبدالفضٌل رمضان عبدالمجٌد شمٌسمستجد433

اسراء عبدالقوى ٌوسؾ عبدالقوى العسٌلىمستجد434

اسراء عبدالكرٌم عبدالجواد عبدالكرٌممستجد435

اسراء عبدالموجود ابراهٌم علً دخٌلمستجد436

اسراء عبدالناصر محمد عبدالفتاح قطاشهمستجد437

اسراء عصام محمد العبدمستجد438

اسراء عالء سعد هللا سلطان سعدمستجد439

اسراء على السعٌد على جامعمستجد440

اسراء فتوح محمد ابراهٌم البمبىمستجد441

اسراء فرج السنوسى عبدالجواد العوامىمستجد442

اسراء فؤاد فتوح محمد خلٌلمستجد443

اسراء كارم حسن حسن الؽنٌمًمستجد444

اسراء كمال الدٌن عبدالؽنً سعد شحاته الشاعرمستجد445

اسراء مبروك ابراهٌم خلٌفه ؼانممستجد446

447
مستجد بعذر عن ماده 

اسراء مجدى سعد ابراهٌم حبٌب2022/2021شرٌعه

اسراء مجدى عبدالسالم جاب هللا العرندمستجد448

اسراء محمد الصافى محمد عبدالكرٌممستجد449

اسراء محمد بسٌونى عبدالحلٌم حامدمستجد450
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اسراء محمد خمٌس عبدالحمٌد عجٌلهمستجد451

اسراء محمد سعد شحاته عبدالعزٌزمستجد452

اسراء محمد محمد ابراهٌم مصطفى ودنمستجد453

اسراء محمود احمد على الشربٌنىمستجد454

اسراء محمود محمد عبدالمجٌد الدٌبمستجد455

اسراء مختار عطٌه عبدالقادر عقبهمستجد456

اسراء ممدوح عبدالرحمن ابوعربمستجد457

اسراء مهنا عبدالفضٌل حسٌنمستجد458

اسراء نعٌم السٌد محمود ابراهٌممستجد459

اسراء ٌاسر عبدالوهاب عبدالحمٌد ونسمستجد460

اسراء ٌسرى عبدالقادر العباسىمستجد461

اسعد لؤى احمد علً الناعممستجد462

اسالم احمد دروٌش مصطفىمستجد463

اسالم احمد محمد عبدهللا فضلمستجد464

اسالم اسماعٌل محمود محمد الخواجهمستجد465

اسالم اٌمن جوده ابومندورمستجد466

اسالم جمال عبدالحمٌد عبدالحمٌد االبٌضمستجد467

اسالم حامد عبدالواحد محمد القلفاط*مستجد468

اسالم رضا قطب حسن السٌدمستجد469

اسالم سٌد احمد بهنسى سٌد احمد بهنسىمستجد470

اسالم شاكر على احمد فضل*مستجد471

اسالم صالح محمد علً القصٌرمستجد472

اسالم عادل السعٌد حسن حسب هللامستجد473

اسالم عبدالكرٌم عبدالقادر محمدمستجد474

اسالم عالء على شبل السٌدمستجد475
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اسالم على اسماعٌل محمدمستجد476

اسالم فاٌز عبدالسالم الشٌخمستجد477

اسالم كرٌم محمد مصطفى عٌدمستجد478

اسالم محمد السٌد محمد عقارمستجد479

اسالم محمد النبوى احمد المكاوىمستجد480

اسالم محمد جمعه سلٌمان عامرمستجد481

اسالم محمد عبدالجواد السٌد الحسنٌنمستجد482

اسالم محمد عبدالجواد شراره*مستجد483

اسالم محمد عبدالرازق المؽٌنًمستجد484

485
مستجد محول من 

اسالم محمد عبدالعظٌم كبكابانتساب

اسالم محمد عبدالفتاح السٌد االماممستجد486

اسالم محمد على محمد ٌسمستجد487

اسالم محمود السٌد محمدمستجد488

اسالم ٌاسر فؤاد فهمىمستجد489

اسالم ٌحى كمال احمدمستجد490

اسما عبدالناصر ابراهٌم كلشمستجد491

اسماء ابراهٌم ابراهٌم االقرعمستجد492

اسماء ابراهٌم السٌد ابراهٌممستجد493

اسماء ابراهٌم السٌد عبدالخالق ؼانممستجد494

اسماء ابراهٌم محمد احمد ٌوسؾمستجد495

اسماء ابراهٌم محمد عبدالرحمن ابراهٌم رزقمستجد496

اسماء ابراهٌم محمود سعد ضبشمستجد497

اسماء احمد طلبه ربٌعمستجد498

اسماء احمد محمد حسن عرفاتمستجد499

اسماء السعٌد هاشم عبدالكرٌم عٌادمستجد500
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اسماء المراعى السٌد الدخاخنىمستجد501

اسماء بدر محجوب محمد عبدالعزٌز العرٌانمستجد502

اسماء بسٌونى عبدالمحسن جبارهمستجد503

اسماء حسن عبدالفتاح علً البشالوىمستجد504

505
مستجد محول من 

اسماء خالد محمد احمد البنبىانتساب

اسماء خالد محمد نجامستجد506

اسماء رافت السٌد ابراهٌممستجد507

اسماء رجب رضوان عبدالحمٌد عاشورمستجد508

اسماء رسمى فرحات جاد الفقىمستجد509

اسماء رضا عبدالسمٌع محمد القبالوىمستجد510

اسماء سامح محمد كشكمستجد511

اسماء سرحان محمد عبدالمجٌدمستجد512

اسماء سعد عبدالقادر خمٌسمستجد513

اسماء سعد على سعد الصؽٌرمستجد514

اسماء سعٌد فتحى توفٌق ابراهٌممستجد515

اسماء سالمه مؽازى شعبانمستجد516

اسماء شوقى محمد تفاحهمستجد517

اسماء طارق محمد ابوالفتوح عبدالسالم االدهممستجد518

اسماء طلحه محمد الصاويمستجد519

اسماء عبدالرحٌم عبدالحلٌم السٌد بدوىمستجد520

521
مستجد محول من 

اسماء عبدالمقصود عبدهللا حجازىانتساب

اسماء عبدربه فضل الزعٌممستجد522

اسماء على على عبدالعاطى بصلمستجد523

اسماء كمال سالمه عبدالهادىمستجد524

اسماء محمد ابو بكر ابراهٌممستجد525
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اسماء محمد اسماعٌل محمد الشتٌوىمستجد526

اسماء محمد السٌد الحاج محمد الزفتاوىمستجد527

اسماء محمد حسن سالممستجد528

اسماء محمد عبدالداٌم الششتاوىمستجد529

اسماء محمد عبداللطٌؾ احمد اللقانًمستجد530

اسماء محمد عبدالمنعم محمد هجرسمستجد531

اسماء محمد محمود خلٌفهمستجد532

اسماء محمود عبدالرحمن محمد علىمستجد533

اسماء محمود محمد زلطمستجد534

اسماء مصطفى محمد مصطفى الدالومستجد535

اسماء نصر حسن ابوضاهر**مستجد536

اسماء هانى رضوان محمد العدلمستجد537

اسماعٌل ابراهٌم عبداللطٌؾ على ٌادممستجد538

اسماعٌل كٌالنى عبدالفضٌل كٌالنى*مستجد539

اسماعٌل محمد شبل عبدالعزٌز شاهٌنمستجد540

اسماعٌل مصطفى محمد اسماعٌل حبٌب*مستجد541

اسٌه جمال محمد عبد البارىمستجد542

اشجان عبداللطٌؾ عبداللطٌؾ ماضى سكٌنمستجد543

اشرؾ ابراهٌم السٌد على محمد القزازمستجد544

اشرؾ البكرى عبداللطٌؾ احمدمستجد545

اشرؾ السعٌد ابراهٌم خلٌفه*مستجد546

اشرؾ بالل محمد عبدالؽنى محمد كسبهمستجد547

اشرؾ عصام مصطفى محمد الملٌجًمستجد548

اشرؾ محمد عٌسى عبدالصادق بلتاجىمستجد549

اشرؾ محمد محمود على ابو عمرمستجد550
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اشرؾ مسعد عبدالنبً علًمستجد551

اشرؾ ٌوسؾ عطٌه ٌوسؾ راضى عبدالداٌممستجد552

اشرقت احمد ؼنٌم ٌوسؾ البهنسىمستجد553

اصاله محمد عبدالعاطى حجاجمستجد554

اكرم محمد خلٌل احمد ترابٌس*مستجد555

اكرم محمد سامحى رٌاض عبدالحافظمستجد556

االء ابراهٌم حنفى ابراهٌم سالمهمستجد557

االء احمد سعد عبداللطٌؾ القماحمستجد558

االء احمد عبدالحلٌم سالمهمستجد559

االء احمد محمد المصلحى الجعبٌرىمستجد560

االء احمد محمود عبدالرحمن موسىمستجد561

االء احمد هندي خمٌسمستجد562

االء اشرؾ عبدالرحمن الشوبكىمستجد563

االء السٌد السعٌد محمد اسماعٌلمستجد564

االء السٌد حسن السٌد النوٌشًمستجد565

االء السٌد عبدالاله احمد عٌسىمستجد566

االء بسٌونى عبدالمجٌد محمد ابوطبٌخمستجد567

االء جمال مسعود هندى مسعودمستجد568

االء حسام احمد ابو النورمستجد569

االء حسٌن راشد حامد عبدالحمٌدمستجد570

االء ربٌع السٌد ؼازى جاد الـلهمستجد571

االء زكرٌا عبدالمهٌمن على ٌوسؾمستجد572

االء سامى عبدالحكٌم شتامستجد573

االء سمٌر محمودمحمد شدادمستجد574

االء شعبان عبدالنبى محمود قاسممستجد575
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االء صبحى محمد عبدهللا عبدالرحٌممستجد576

االء عادل محمد خلٌل العجانمستجد577

االء عاشور داود ابراهٌممستجد578

االء عاطؾ السٌد داودمستجد579

االء عاطؾ عبدالؽنً محمد ابورحمهمستجد580

االء عاطؾ محمد بسٌونىمستجد581

االء عبدالجواد عبدالرازق ضٌؾ هللا نواخٌرمستجد582

االء عبدالجواد عبدالعظٌم محمد بدرمستجد583

االء عبدالرحمن كمال عبداللطٌؾ رجبمستجد584

االء عبدالفتاح عبدالحمٌد عبدالخالق سٌؾ الدٌنمستجد585

االء عبدالمنعم بدٌر ابوسمكمستجد586

االء عبدالمنعم عبدالقوى جادهللا قوٌدرمستجد587

االء على السٌد الشامىمستجد588

االء عمرو محمد انور ناصرمستجد589

االء فتحى محمد عبدالحمٌد الطٌبمستجد590

االء مجدى سعٌد السٌد الشربٌنىمستجد591

االء محمد اسماعٌل القٌممستجد592

االء محمد السعٌد حلمى ابراهٌم االحولمستجد593

االء محمد جالل الدٌن محمد ؼنٌممستجد594

االء محمد عبدالرحمن القاضىمستجد595

االء محمد عبدالمولى عبدالصمد الخولىمستجد596

االء محمد عوض هاشممستجد597

االء محمد محمود الحلوانًمستجد598

االء محمود على عبدالسالم النجارمستجد599

االء نبٌل ابراهٌم احمد شرؾ الدٌنمستجد600
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االء ٌسرى زكرٌا محمود ؼلوشمستجد601

الحسن سامى رمضان طلبه مسودهمستجد602

الحسٌنى دٌاب عٌد االزرقمستجد603

الزهراء اٌمن ابوالمجد محمد راشدمستجد604

الزهراء شمس الدٌن فتحً شمس الدٌنمستجد605

السمانى ابكر ادم عبدهمستجد وافد606

السٌد جمعه السٌد القلشىمستجد607

السٌد سامى السٌد رضوان محمدمستجد608

السٌد سعٌد السٌد ابراهٌم الناٌممستجد609

السٌد عادل محمد فهمى البرقى*مستجد610

السٌد عبدالظاهر عبدالمنجى شلوؾمستجد611

السٌد عبدالقادر عبدالعظٌم السٌد فٌاضمستجد612

السٌد فكرى السٌد سعد المحصمستجد613

السٌد كامل السٌد عبدالصمد المالحىمستجد614

السٌد كمال محمد فاٌدمستجد615

السٌد محفوظ عبدالحمٌد شرٌؾمستجد616

السٌد محمد السٌد زكى احمدمستجد617

السٌد محمد السٌد عبدالرحمن الشٌمىمستجد618

السٌد محمد السٌد محمد القزازمستجد619

السٌد محمد سٌد احمد محمد مرشدى سالمهمستجد620

السٌد محمد عبدالخالق محمد عطٌه*مستجد621

السٌد محمد نور السٌد السٌدمستجد622

الشٌماء ابراهٌم ابراهٌم السعٌد محمد داودمستجد623

الشٌماء احمد فتحى محمود فرجمستجد624

الشٌماء جمال ابراهٌم احمد المدنىمستجد625
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الشٌماء عبدالحمٌد سعد الطباخمستجد626

الشٌماء عبدالحمٌد وجدى عبدالحمٌد فاٌدمستجد627

الشٌماء عبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم عبدالعالمستجد628

الشٌماء فكرى عثمان محمد عثمانمستجد629

الشٌماء نصر فتحى سلٌمان الزؼرتىمستجد630

اللواء صالح عثمان فؤادمستجد631

المهدى مصطفى المهدى مصطفىمستجد632

امال اٌهاب محمود بحٌرىمستجد633

امال سامى عبدالجواد نور الدٌنمستجد634

امال محمد امٌن مرسً عثمانمستجد635

امانى اسامه رمضان شرؾ الدٌنمستجد636

امانى السٌد المحمدى السٌد ضوهمستجد637

امانى الشحات محمود على عبدهللا ٌونسمستجد638

امانى اٌمن عرفه بسٌونى مصطفى الشورهمستجد639

امانى اٌمن فؤاد محمدمستجد640

امانى جاد عٌد الدفراويمستجد641

امانى جمال عطٌه الشوبرىمستجد642

امانى جمعه عبدالجواد احمد دسوقى الحنبلىمستجد643

امانى رضا دسوقى شعبانمستجد644

امانى رمضان السٌد عبدالمجٌد عبدالمطلبمستجد645

امانى شعبان محمد مصطفى كفافىمستجد646

امانى صبحى ابراهٌم محمد سلٌمانمستجد647

امانى عرفه المجدوبه ابراهٌم موسىمستجد648

امانى فاٌز ابراهٌم الصقعانمستجد649

امانى محمد فتحى سلٌمان شلبىمستجد650
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امانى هشام المحمدي عباس المصريمستجد651

امل احمد عبدالحكٌم محمد خضرمستجد652

امل السٌد السٌد محمد مصطفىمستجد653

امل جمال عبدالمنعم حامد سلٌمانمستجد654

امل خالد عبدالصادق شاهٌنمستجد655

امل رمضان عبدالداٌم محمد عبدالداٌممستجد656

امل سامح عبدالشافى شلتوت*مستجد657

امل عبدالمنعم اسماعٌل محمد الخواصمستجد658

امل عصام رجب محمد رجبمستجد659

امل عماد حمدى احمد مساعدمستجد660

امل فكرى حافظ على ابو النورمستجد661

امل كمال محمد محمد سالممستجد662

امل ماهر على البٌومى شلبىمستجد663

امل محمد عثمان محمد شاهٌنمستجد664

امل محمد فاروق حسن المسٌرىمستجد665

امل محمد محمود ناصؾ الجرؾمستجد666

امل محمد نبٌل مصطفىمستجد667

امل محمود سعد عبدالمقصود اسماعٌلمستجد668

امنه عصام الدٌن عبدالحمٌد مكىمستجد669

امنٌه ابراهٌم احمد ابراهٌم المٌدانىمستجد670

امنٌه احمد طه ابو ركبهمستجد671

امنٌه احمد عبدالجلٌل احمد البحٌرىمستجد672

673
مستجد محول من 

امنٌه احمد محمد طنطاوىانتساب

امنٌه السٌد الصاوى علـــى دٌابمستجد674

امنٌه السٌد محمد االحمرمستجد675
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امنٌه امجد عبدالفتاح سٌد احمد فخرالدٌنمستجد676

امنٌه اٌمن محمد محمد عبدالمجٌدمستجد677

امنٌه توفٌق عٌد حسٌن شلٌممستجد678

امنٌه حسن حسن عٌسى العادلىمستجد679

امنٌه خالد القصبً السٌدمستجد680

امنٌه خمٌس حسنى خمٌس الشٌمىمستجد681

امنٌه صالح محمد اسماعٌلمستجد682

امنٌه صبحى البهى عبدالرحمن الصعٌدىمستجد683

امنٌه عادل ربٌع احمد الطباخمستجد684

امنٌه عبدالباسط محمد محمد رزقمستجد685

امنٌه عبدالؽنً محمد عبدالفتاح حمادمستجد686

امنٌه عبدالفتاح محمد محمد الدبٌسىمستجد687

امنٌه قاسم عبدالسالم تاج الدٌنمستجد688

امنٌه محمد احمد عبدالخالق علٌبهمستجد689

امنٌه محمد امٌن عبدالعظٌم بركاتمستجد690

امنٌه محمد حمدى عبدالعزٌز عبدهمستجد691

امنٌه محمد عبدالكرٌم زٌدانمستجد692

امنٌه محمد فاروق شكرمستجد693

امنٌه محمود فوزى محمد المتٌنىمستجد694

امنٌه محمود محمد محمود رجبمستجد695

امنٌه مختار عبدالمنعم صقر حسنمستجد696

امنٌه مفرح ابو شعٌشع محمد هاللمستجد697

امنٌه نبٌل السعٌد عبدالسالم الزؼبىمستجد698

امٌر ابراهٌم محمد خلٌفه ضبشمستجد699

امٌر اشرؾ بخاطره صالح علىمستجد700
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امٌر حماده سمٌر محفوظ حسنٌنمستجد701

امٌر رشدى السٌد احمد هنداوى*مستجد702

امٌر طلعت عبدالقوى عبدالحمٌد القٌمهمستجد703

امٌر عماد عبدالقادر ابراهٌم العفٌفىمستجد704

705
مستجد محول من 

امٌر محمود احمد محمد محمد الطٌبانتساب

امٌره ابراهٌم محمد عبدالحمٌد الصومستجد706

امٌره ابوالوفا على ٌوسؾ محمدمستجد707

امٌره انور محمد محمد سعٌدمستجد708

امٌره اٌمن محمد ابراهٌم محمد ابراهٌممستجد709

710
مستجد محول من 

امٌره اٌهاب مصطفى عبدالمجٌدانتساب

امٌره حسام عبدالفتاح ابوحسٌنمستجد711

امٌره خالد محمد عبدالحمٌد الننىمستجد712

امٌره خلٌفه فتحى محمد خلٌفهمستجد713

امٌره رافت السٌد عبدالحمٌد الخشابمستجد714

امٌره رضا ابوالفتوح السٌد ٌوسؾمستجد715

امٌره رفٌق محمد جمعه ابو العٌصمستجد716

امٌره سامى محمود حسن السٌد حبٌبمستجد717

امٌره سعد محمد حسن الفقىمستجد718

امٌره شحاته محمد محمد اسماعٌلمستجد719

امٌره شرٌؾ محمد شعبان زكىمستجد720

امٌره شوقى عبدالفتاح حسن حزٌنمستجد721

امٌره شوقى محمد محً الدٌن الشٌخمستجد722

امٌره صبحى رمضان عبدالحمٌدمستجد723

امٌره صبحى شحاته الؽندورمستجد724

امٌره طارق على حسٌن علىمستجد725

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

امٌره عبدالسالم السٌد عبدالسالممستجد726

امٌره عبدالسالم بهاءالدٌن ابوباشامستجد727

امٌره عبدالسالم عبدالحمٌد عامرمستجد728

امٌره عبدالعزٌز على دروٌشمستجد729

امٌره عبدالفتاح السٌد محمد البٌاعمستجد730

امٌره عصران عبدالكرٌم السٌد قاسممستجد731

امٌره عالء السٌد سٌد احمد العراقىمستجد732

امٌره فرٌد عبدالسالم حسٌن النجارمستجد733

امٌره محمد السٌد الشٌخمستجد734

امٌره محمد عبدالجٌد عبدالرحمن ٌوسؾمستجد735

امٌره محمد على عبداللطٌؾ باللمستجد736

امٌره مسعد ناصر عبدالحىمستجد737

امٌره مصطفى محمد عبده محمد الشرٌؾمستجد738

امٌره ناصر شحاته محمدالمصرىمستجد739

امٌره ناصر كمال النجارمستجد740

امٌره وهبه حافظ عبدالجواد شحاتهمستجد741

امٌره ٌاسر السٌد ابراهٌم السرساوىمستجد742

امٌمه سرحان احمد عبدالصمد الخولىمستجد743

امٌمه على محمد حسن القالعمستجد744

امٌمه مجدى عبدالمنعم السعٌد ناصؾمستجد745

امٌن اسماعٌل محمد عطٌه عوض هللمستجد746

امٌن عبدالعزٌز عبدالمجٌد محمد مرادمستجد747

امٌنه محمد ابراهٌم الدماطىمستجد748

امٌنه محمد رضا  عبدالحلٌم زاهرمستجد749

انتصار ولٌد المؽاورى عمارمستجد750
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: ؼــٌـاب  
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انجى اسامه عبدالعزٌز جابر عبداللطٌؾمستجد751

انجى سعد محمد السٌدمستجد752

انجى عمر مسعود ابراهٌممستجد753

اندرو اٌمن نصحى فرٌد جرجس*مستجد754

انس ابراهٌم ناجى محمد عوضمستجد755

انس حاتم عبدالحمٌد السطٌحهمستجد756

انس صالح محمد عمرالبكرمستجد757

انطوان نبٌل مكرم ٌوسؾ روفائٌل*مستجد758

انور وجدى عبدالعظٌم احمدمستجد759

اهداء بدر محمد محمد احمد الحرامىمستجد760

اٌات ٌوسؾ مصطفى احمد طاٌلمستجد761

اٌاد اسماعٌل حسانٌن عبدالمجٌد بدرمستجد762

اٌاد محمد عبدالمنعم ابوالعالمستجد763

اٌتن هشام مسعد حسونه البخمستجد764

اٌمان ابراهٌم عبدالفتاح عمارهمستجد765

اٌمان ابراهٌم محمد هٌبةمستجد766

اٌمان احمد الشافعى صٌاممستجد767

اٌمان السٌد عبدالعال محمدمستجد768

اٌمان السٌد عبدهللا علً قاسممستجد769

اٌمان السٌد مصطفى مصطفى محمد كرٌممستجد770

اٌمان الشحات محمد محمد المزٌنمستجد771

اٌمان اٌمن عبدالرازق توفٌقمستجد772

اٌمان جالل الحسٌنى حافظ على سالممستجد773

اٌمان جمال محمد عبد المجٌدمستجد774

اٌمان حسن محمد احمد العلٌمىمستجد775

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

32لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام
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      جامعة طنطا        
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اٌمان خالد ابراهٌم محمود الوكٌلمستجد776

اٌمان رجب عبدالكرٌم  محمد عوضمستجد777

اٌمان سعد فاروق احمد مساعدمستجد778

اٌمان سالمه عابدٌن عوٌسمستجد779

اٌمان شعبان ابراهٌم عبدالمقصود جمعهمستجد780

اٌمان صبحى محمد ابو الخٌرمستجد781

اٌمان صبرى عبدالعلٌم جبرمستجد782

اٌمان صالح حامد احمد الؽرباوىمستجد783

اٌمان صالح عبدالمطلب عطوهمستجد784

اٌمان طارق السعٌد عبدالعزٌزمستجد785

اٌمان طارق محمد ابوطاحونمستجد786

اٌمان عبدالباسط ابراهٌم عبدالخالقمستجد787

اٌمان عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد ابوعمرمستجد788

اٌمان عبدالصمد محمد سلٌمان العزبمستجد789

790
مستجد محول من 

اٌمان عبدالعلٌم بسٌونى احمدانتساب

اٌمان عبدالناصر محمد توفٌق ابراهٌم الشٌخمستجد791

اٌمان عالء الدٌن محمد عبدالرحمن درازمستجد792

اٌمان على خلٌفه الطنطاوىمستجد793

اٌمان على فتحى على االسودمستجد794

اٌمان فاروق فٌصل حسٌنمستجد795

اٌمان فاٌز عبدالمنعم الوكٌلمستجد796

اٌمان فتحى عبدالعزٌز عٌدمستجد797

اٌمان كمال عبدالمنعم بحٌرىمستجد798

اٌمان مبروك حافظ سالمة العبدمستجد799

اٌمان مجدى محمد هارونمستجد800

كنترول               مالحظ
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: ؼــٌـاب  
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      جامعة طنطا        
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اٌمان مجدى محى زٌدانمستجد801

اٌمان محمد احمد الؽرٌبمستجد802

اٌمان محمد احمد محمد عبدالعالمستجد803

اٌمان محمد الصاوى سعد احمدمستجد804

اٌمان محمد عبدالحلٌم عبداللطٌؾ البخشوانمستجد805

اٌمان محمد عبدالخالق قاسممستجد806

اٌمان محمد عبدالنبى محمد مكىمستجد807

اٌمان محمد فضل هللا ؼنٌوه عبدالفضٌلمستجد808

اٌمان محمد فؤاد شحاتهمستجد809

اٌمان محمد مصطفى سلٌمانمستجد810

اٌمان محمود سعد حامد الجبالىمستجد811

اٌمان محمود محمد الفقىمستجد812

اٌمان محمود محمد حافظ شحاتمستجد813

اٌمان محى عطٌه العادلىمستجد814

اٌمان مختار عبدالحمٌد عبدالسالممستجد815

اٌمان مصطفى محمد الصؽٌر مصطفى عمرمستجد816

اٌمن احمد هالل ؼانم ابو ندا*مستجد817

اٌمن سمٌر عبدربه احمد ؼانممستجد818

اٌمن طارق خالد الحسٌنى عمرانمستجد819

اٌمن محمد عبدالخالق عبدالخالق عوده*مستجد820

اٌناس احمد سعد عبدالجوادمستجد821

اٌناس فرج على الحفناوىمستجد822

اٌناس مصطفى سالمه بشندىمستجد823

824
مستجد محول من 

اٌناس ممدوح انور عبدالقوي احمد الماحًانتساب

اٌه ابراهٌم متولى السٌد البسٌونىمستجد825
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اٌه ابو شوشه على ابوشوشهمستجد826

اٌه احمد ابراهٌم ابراهٌم ابوهاللمستجد827

اٌه احمد السٌد الفٌومىمستجد828

اٌه احمد عبدالرحمن شاهٌنمستجد829

اٌه احمد فؤاد محمد الجندىمستجد830

831
مستجد محول من 

اٌه احمد محمد ابراهٌم القمشانىانتساب

اٌه احمد محمد محمود الطباخمستجد832

اٌه اشرؾ عطٌه عبداللطٌؾ ابوسمرهمستجد833

اٌه السعٌد دروٌش مصطفى عبدالؽنىمستجد834

اٌه السٌد ابراهٌم محمد ؼانممستجد835

اٌه السٌد اسماعٌل محمد نوفلمستجد836

اٌه السٌد سعد حسن بدرمستجد837

اٌه الشحات السٌد حامد منٌسىمستجد838

اٌه انور فتحى السٌدمستجد839

اٌه اٌمن بسٌونى احمد الحصرىمستجد840

اٌه جوهر عٌد جوهر عمرمستجد841

اٌه حسن احمد حسن عقلمستجد842

اٌه حسن محمد محمدمستجد843

اٌه حسنى محمود احمد فضلمستجد844

اٌه حمدى ابراهٌم سٌد احمد عٌدمستجد845

اٌه رجب كمال امٌن االنصارىمستجد846

اٌه رشدى فهمى رحٌممستجد847

اٌه رضا السٌد ابراهٌم الجلفىمستجد848

اٌه شكرى السٌد محمدمستجد849

اٌه صبحى عبدالاله عبدالجلٌل عٌسىمستجد850
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اٌه صالح عبدالعزٌز حموده احمدمستجد851

اٌه طه على محمد رضوانمستجد852

اٌه عادل على برعًمستجد853

اٌه عبدالرازق محمد بٌومى محمدمستجد854

اٌه عبدالفتاح هارون احمد ابوعمرمستجد855

اٌه عبدهللا على محمد عبدالرحمنمستجد856

اٌه عبدالنبى السٌد حسانٌن عطا هللامستجد857

اٌه عبدالهادى حامد البنوانىمستجد858

859
مستجد محول من 

اٌه عبدالهادى محمد عٌسىانتساب

اٌه عصام احمد ابوجوٌلىمستجد860

اٌه عصام فوزى علً شاهٌنمستجد861

اٌه عطٌه عبدهللا الكومًمستجد862

اٌه على صالح على الحبٌشىمستجد863

اٌه فارس عنتر اسماعٌل القطورىمستجد864

اٌه قدرى مسعد الششتاوى الطنبشاوىمستجد865

اٌه لطفى حمدى احمد كمال الشافعىمستجد866

اٌه مجدى ربٌع االشعل*مستجد867

اٌه مجدي انور عبد العاطًمستجد868

اٌه محمد المؽربى سعدمستجد869

اٌه محمد رٌاض عبدالونٌس حسنمستجد870

اٌه محمد عبدالواحد مبروك الجرادٌنىمستجد871

اٌه محمد كمال ٌوسؾ بدوىمستجد872

اٌه محمد محمد سعدمستجد873

اٌه محمد محمود محمد القصراوىمستجد874

اٌه محمد مصطفى النبراوىمستجد875
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اٌه محمد نصر محمد البوشًمستجد876

اٌه محمد هاشم ؼندور مرسىمستجد877

اٌه محمدٌن الشربٌنى ابراهٌم ؼانممستجد878

879
مستجد محول من 

اٌه محمود امٌن محمد زقزوقانتساب

880
مستجد محول من 

اٌه محمود منصور سعد خلٌؾانتساب

اٌه محى سعٌد محمد حمدمستجد881

اٌه مختار محمد شعبان البٌومًمستجد882

883
مستجد محول من 

اٌه مدحت اسماعٌل مسعود عوضانتساب

اٌه مدحت ٌوسؾ ٌوسؾ البسومىمستجد884

اٌه مرسى ؼنٌم عبدالحمٌد مرسىمستجد885

اٌه مصباح امام احمد مرسى رزٌقمستجد886

اٌه مصطفى صالح ؼالًمستجد887

اٌه مصطفى محمد عبدالعلٌم السٌسىمستجد888

اٌه مصطفى محمد مصطفى محمد ابواحمدمستجد889

اٌه ممدوح اسماعٌل محمد المصرىمستجد890

اٌه نبٌل شحاته عمرو*مستجد891

اٌه هانى عبدالفتاح علىمستجد892

اٌه ٌحى السٌد عبدالعزٌز جمعهمستجد893

اٌهاب اٌمن عبدالجواد رمضان منصورمستجد894

اٌهاب صابر طه عبدهللا عٌسىمستجد895

اٌهاب صالح السٌد عبدالعزٌز البدوىمستجد896

اٌهاب صالح فؤاد مصطفى ابوسالمهمستجد897

اٌهاب عباس محمد خطابمستجد898

اٌهاب عبدالكرٌم اسماعٌل سٌداحمد نحٌلهمستجد899

اٌهاب عبدالناصر محمد حسن جمٌعىمستجد900
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اٌهاب على عبدالمنعم عبدالحى حسنمستجد901

بازٌنه احمد محمد محمود بازٌنه*مستجد902

باسل اٌهاب مصطفى ابراهٌم محمدمستجد903

باسل طالل ابراهٌم فتح هللا محمدمستجد904

باسم اٌمن على الحمزاوى*مستجد905

باسم جمال متولى  عطٌهمستجد906

باسم محمود احمد منصورمستجد907

باسم محمود سٌد محمود حسنٌنمستجد908

باسنت محمد توفٌق عبدالحكٌم مرعىمستجد909

باهر مجدى صبري ؼبلايرمستجد910

بدر عبدالقادر البٌومى عبدالقادرمستجد911

بدر مهنى على السٌد كلٌبمستجد912

بدرٌه اشرؾ عطا سٌد احمد ابو سلٌممستجد913

بدور عبٌد جمعه ؼازىمستجد914

بدور محمد احمد الزعٌريمستجد915

بردٌس احمد محمد عبدالمجٌد ابواحمدمستجد916

بسام الطاهر رمضان على جاد هللامستجد917

بسام سمٌر رمضان عبدالسمٌعمستجد918

بسام هانى سلٌمان المؽربىمستجد919

بسمله احمد عبدهللا حسن العضاضمستجد920

بسمله رٌاض محمد الجبالىمستجد921

بسمه جمال عبدالوهاب عزوز الشامىمستجد922

بسمه حمدى صبحى محمد ناصرمستجد923

بسمه حمدى محمد محمد بسٌونىمستجد924

بسمه خالد احمد علوانمستجد925
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بسمه خلٌل السٌد عطٌه عٌسىمستجد926

927
مستجد محول من 

بسمه صدٌق عبدالمقتدر الرفاعى احمدانتساب

بسمه طارق ؼازى الجمالمستجد928

بسمه عالء حسن شلبىمستجد929

بسمه محمد خالد سعدالدٌن درازمستجد930

بسمه محمد شمس الدٌن عبدالمعطى السحٌمىمستجد931

بسمه محمد عبدالحمٌد زكً شرارهمستجد932

بسمه محمد عبدالمجٌد السٌسىمستجد933

بسنت احمد عبدالرازق امٌن شمٌسمستجد934

بسنت اشرؾ عبدالسالم ابوجمرهمستجد935

بسنت السٌد السٌد عبدالرازق البولٌنىمستجد936

بسنت حسام الدٌن السٌد حامد البٌطارمستجد937

بسنت سعٌد اٌوب دروٌش تلٌمهمستجد938

بسنت شرٌؾ محمد نجٌب البدراوىمستجد939

بسنت عبدالفتاح علً االسودمستجد940

بسنت عصام الدٌن عبدالفتاح السٌد مطرمستجد941

بسنت محمد ٌوسؾ محمد الصفطىمستجد942

بسنت ٌاسر حافظ عبدالفضٌل حسنمستجد943

بسنت ٌاسر عبدالمجٌد محمد عوضمستجد944

بسنت ٌحٌى محمد موسً مصطفً موسىمستجد945

بسٌونى اشرؾ بسٌونى عطٌه سالمهمستجد946

بشرى محمد السٌد محمد علىمستجد947

بشٌر عبدالحمٌد احمد عبدالحى الزناتىمستجد948

بالل احمد محمد حجازى عقدهمستجد949

بالل اشرؾ مختار ابوالعزمستجد950
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بالل خطاب عبدالنبى سنارهمستجد951

بندر عبدالرحمن احمد عراقىوافد سعودى* مستجد952

بهاء الدٌن محمد منصور احمد منصورمستجد953

بهاءالدٌن محمد احمد محمد عبدالهاديمستجد954

بوال رزق جرجس فاضل جرجسمستجد955

بوال ناروز ابراهٌم خلٌلمستجد956

بٌتر نبٌل جرجس سعد ؼبلايرمستجد957

بٌشوى صبحى فهٌم صلٌب جرجسمستجد958

بٌشوى ناصؾ شكرى مٌخائٌلمستجد959

بٌشوى نٌروز ٌوسؾ داودمستجد960

تامر سامح عبدالخالق المتولى*مستجد961

تسنٌم عطٌه احمد قندٌلمستجد962

963
وافد جنوب * مستجد

تشبمى اشوانج اروب دٌنٌونقالسودان

تؽرٌد مصطفى محمد عبدالحافظمستجد964

تقى ابراهٌم عبدالؽفار علً ابو زٌد نصرمستجد965

تقى بسٌونى محمد الجندىمستجد966

تقى رفٌق عبدالرسول عبدالعال الشرشابىمستجد967

تقى محمد السٌد ابوعامرمستجد968

توحٌد السٌد توحٌد ٌوسؾمستجد969

توفٌق مدحت توفٌق محمد بطاحمستجد970

ثروت خمٌس محمد على جبرٌل*مستجد971

جابر ابراهٌم نصٌؾ الطوٌلمستجد972

جابر ابو العال جابر ابو العال شلبىمستجد973

جابر محمد جابرمصطفى علىمستجد974

جازٌه السعٌد محمد فتح هللا الفقىمستجد975
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جاسر اشرؾ محمد السٌد ابو علومستجد976

جرجس جمال تادرس مطر تادرس*مستجد977

978
مستجد محول من 

جالل صالح عبدهللا عبدالحمٌد سٌد احمدانتساب

جالل على جالل محمدمستجد979

جالل ممدوح السٌد محمدرضا اللبودىمستجد980

جمال اسماعٌل عبدهللا جاد حسٌنمستجد981

جمال الدٌن خالد عبدالحمٌد رمٌله مختارمستجد982

جمال تامر ابو المجد محمدمستجد983

جمال جالء حسٌن حافظ حسنمستجد984

985
مستجد بعذر اٌقاؾ قٌد 

عن العام 

2022/2021الجامعى
جمال ربٌع عنتر ابراهٌم

جمال عبدالعاطى عبدالؽنى  عبدالعاطى عوضمستجد986

جمال هٌثم عبدالعلٌم ابراهٌم الحصاوىمستجد987

جمعه احمد جمعه احمد شحاتهمستجد988

جهاد احمد جمعه سالم ابو رٌزهمستجد989

جهاد جمال جمعه محمد ابوزٌدمستجد990

جهاد خٌرى عبدالفتاح حمزهمستجد991

جهاد عادل متولى محمود عرفهمستجد992

993
مستجد بعذر اٌقاؾ قٌد 

عن العام الجامعى 

2022/2021
جهاد عبدالعزٌز عبدالفتاح الؽنام

جهاد محمود حسٌن محمد الشٌخ علىمستجد994

جوده شعبان حسٌن معٌوؾمستجد995

جوفانى جوزٌؾ سعٌد راؼب تادرسمستجد996

جٌهان ابراهٌم راشد طلبه الزواوىمستجد997

جٌهان محمد شعبان احمد خلٌلمستجد998

جٌهان هانى عبدهللا النجارمستجد999

حاتم بشٌر على محمد بازمستجد1000
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حاتم خالد مامون شفٌق معوضمستجد1001

حاتم محمد احمد محمد بدوىمستجد1002

حاتم محمد عبدالعزٌز ابراهٌم القرممستجد1003

حازم اشرؾ عبدالرحمن عزقولمستجد1004

حازم جالل احمد محمد الفرنوانىمستجد1005

حازم طارق عبداللطٌؾ بهجات داودمستجد1006

حازم وجدى عبدالمحسن محمد عبدالعزٌزمستجد1007

حامد ربٌع محمد محمدمستجد1008

حامد شحاته حامد على الصعٌدى*مستجد1009

حامد محمد عبدالحمٌد حامد البنامستجد1010

حبٌبه ابراهٌم محمد فاٌدمستجد1011

حبٌبه السٌد محمد محمود رمضانمستجد1012

حبٌبه جمال محمود محمد عامرمستجد1013

حبٌبه حسن محمد عبدالؽنى ناصرمستجد1014

حبٌبه خالد جمال شحاته حسن النجارمستجد1015

حبٌبه سامح محمود حسٌن سلٌمانمستجد1016

حبٌبه سعٌد سعٌد حمادمستجد1017

حبٌبه طارق احمد فؤاد صبرىمستجد1018

حبٌبه طارق عبدالوهاب احمد الجمالمستجد1019

حبٌبه عبدالنبى حسٌن ابراهٌممستجد1020

حبٌبه عصام محمد عبدالرحمنمستجد1021

حبٌبه عماد على حمد مطرمستجد1022

حبٌبه محمد ابراهٌم محمد امٌن الشٌنمستجد1023

حبٌبه محمد السعٌد محمد البسٌونىمستجد1024

حبٌبه محمد حسٌن ابراهٌم احمدمستجد1025
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حبٌبه محمد سٌد احمد على متولىمستجد1026

حبٌبه محمد محمد عنبمستجد1027

حسام ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم الفزارى*مستجد1028

حسام الدٌن عزت عزت السٌد بٌومىمستجد1029

حسام الدٌن محمد عبدالعاطى عبدالحمٌد*مستجد1030

حسام السعٌد محمد احمد اماممستجد1031

حسام حسن احمد عبدالحمٌد بدرمستجد1032

حسام حسن عزت حسن البندراوىمستجد1033

حسام حسن محمد الؽزٌرىمستجد1034

حسام حسٌن احمد االخناوىمستجد1035

حسام عبدالعزٌز حامد علوانى عٌسىمستجد1036

حسام عبدهللا علً عبدهللا االقرعمستجد1037

حسام فتوح ابوالفتوح على العمرىمستجد1038

حسام قطب قطب ابراهٌم العربًمستجد1039

حسام محمد اسماعٌل حمٌده رحٌلمستجد1040

حسام محمد حسٌن محمد عشرىمستجد1041

حسام محمد صالح على زهرانمستجد1042

حسام محمد محمد على عبودهمستجد1043

حسان سعد عبدالقادر على الكالؾمستجد1044

حسن ابراهٌم الجوهرى ابراهٌم*مستجد1045

حسن اسامه حسن على خلؾمستجد1046

حسن اسامه حسن محمود القاضى*مستجد1047

حسن بهاء حسن محمد عٌدمستجد1048

حسن سامح انٌس احمد ؼازىمستجد1049

حسن سمٌر عبدالحمٌد احمد عودهمستجد1050
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حسن سمٌر على فٌاضمستجد1051

حسن محمد حسن خلٌلمستجد1052

حسناء الصباحى محمد السٌد حمدمستجد1053

حسناء سلٌمان مصطفى عالممستجد1054

حسناء طارق عبدالموجود عبدالعالمستجد1055

حسناء قطب محمد محمد رمضانمستجد1056

حسناء محمد حسن السٌد نصر الدٌنمستجد1057

حسناء محمد عبدالمنعم الكنانىمستجد1058

1059
مستجده بعذر عن دور 

حسناء محمود طلبه حسٌن2021/2022ماٌو 

حسناء ٌسرى عبدالمعطى النجٌلىمستجد1060

حسٌن عادل رجب خطابمستجد1061

حسٌن محمد على محمد خمٌسمستجد1062

حكمت ماهر عبدالجابر محمد عمارهمستجد1063

حال احمد شفٌق محمد عطٌهمستجد1064

حلمى رمضان محمود علً الدقاقمستجد1065

حلمى محمد احمد حلمى حالوهمستجد1066

1067
مستجد محول من 

حماده جمعه ابراهٌم الروٌنىانتساب

حماده حسن رشاد فرحات عٌسىمستجد1068

حماده محمد على السٌد الؽنٌسىمستجد1069

حمزه اشرؾ محمد جاد هللامستجد1070

حنان حامد نبٌه محمد خلٌفهمستجد1071

حنان خالد محروس محمد الفقىمستجد1072

حنان شوقى سعٌد محمد الهنداوىمستجد1073

حنان عبدالحمٌد سعٌد اسماعٌلمستجد1074

حنان عثمان رشاد عوضمستجد1075
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حنٌن اهاب ٌوسؾ جمعه نوفلمستجد1076

حنٌن محمد كامل محمد على المالحمستجد1077

خالد ابراهٌم عبدالؽفار عبدالعزٌزمستجد1078

خالد احمد محمد مبروك السودانىمستجد1079

خالد الجٌوشى سالم حسبو عٌسىمستجد1080

خالد اٌمن عبدالمتعال الحكٌممستجد1081

خالد سعٌد محمد بسٌونى ابو المجدمستجد1082

خالد صالح عبدهللا حسن دحٌممستجد1083

خالد عادل سعٌد اؼامستجد1084

خالد عبدالحسٌب ابراهٌم صالح ناجىمستجد1085

خالد عبدالناصر ابوالمجد ابوالمجدمستجد1086

خالد على فاروق حسن ؼانممستجد1087

خالد محمد شعبان احمد الجوهرىمستجد1088

خالد محمود ٌوسؾ محمود عبدالعالمستجد1089

خالد مصطفى مختار شهوانمستجد1090

خالد ناصر عبدالمتجلى محمد السعدنىمستجد1091

خالد ٌحى محمد عبدالعزٌز محمد الخظروى*مستجد1092

خلود احمد السٌد احمد االبٌضمستجد1093

خلود السٌد محمود السٌد محمدمستجد1094

خلود حمدى عثمان احمد محمدمستجد1095

خلود خالد محمد الحوٌحًمستجد1096

خلود خطاب عبدالحمٌد محمد ابو مرازٌقمستجد1097

خلود سامح فؤاد العوضى ابو حسٌنمستجد1098

1099
مستجد محول من 

خلود سعد عبدالفتاح اسماعٌلانتساب

خلود طلعت عبدالحمٌد داودمستجد1100
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خلود عبدالمنعم عبداللطٌؾ ؼازىمستجد1101

خلود عبدالهادى عٌد عبدالهادى فرجمستجد1102

1103
مستجد محول من 

خلود عالء سعٌد الجزارانتساب

خلود عالم عوض الباز محمدمستجد1104

خلود فتحى اسماعٌل شهاب الدٌنمستجد1105

خلود محمد السٌد القرشاوىمستجد1106

خلود محمد مصطفى عوادمستجد1107

خلود ناصر عبدالحمٌد روشهمستجد1108

خلود نبٌل محمد الوكٌلمستجد1109

خلود وصٌفى محمد سلٌمان شاهٌنمستجد1110

خمٌس على خمٌس علًمستجد1111

خمٌس عماد الدٌن خمٌس محمد الؽزاوىمستجد1112

خٌرى سمٌر عبده سٌداحمد شوشهمستجد1113

دارٌن صبرى حمدي سلمانمستجد1114

دالٌا احمد شوقى صدقهمستجد1115

دالٌا انور رضا محمد  ابراهٌم  خربوشمستجد1116

دالٌا حمدى السعٌد ابراهٌم البالصىمستجد1117

دالٌا رجب صالح محمد هاللىمستجد1118

دالٌا سعد احمد احمد مصطفى السمالوىمستجد1119

دالٌا شعبان احمد مصٌلحً بكرمستجد1120

دالٌا صالح عبدالمنعم ابراهٌممستجد1121

دالٌا فتحى كمال رزقمستجد1122

دالٌا مرزوق رمضان محمد دسوقىمستجد1123

دعاء اسماعٌل عبدالمولى اسماعٌل بازٌنهمستجد1124

دعاء اشرؾ عبدالرحمن جادهللامستجد1125
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دعاء اشرؾ على خلٌلمستجد1126

دعاء السٌد حسن بهى عثمان االجرودمستجد1127

دعاء حلمى محمد زلطمستجد1128

دعاء طلعت بهنسى شطامستجد1129

دعاء عبدالعزٌز مصطفى الشاملً شلبىمستجد1130

دعاء علً حسانٌن ابو ٌوسؾمستجد1131

1132
مستجد محول من 

دعاء عماد فتحى احمد جابرانتساب

دعاء محمد السٌد عبدالحمٌد مشالىمستجد1133

دعاء محمد فرج حجاجمستجد1134

دعاء محمود عبٌد عبدالعلٌم عطٌهمستجد1135

دعاء مصطفى عبدالمعطى رزقمستجد1136

دعاء ٌاسر عمر عبدالعزٌز نصٌر*مستجد1137

دمٌانه سمٌر اسعد عازرمستجد1138

1139
مستجد محول من 

دنٌا ابراهٌم سعد عوض ابراهٌم شرٌؾانتساب

دنٌا اشرؾ حسن محمد ابو الخٌرمستجد1140

دنٌا خالد صبحى محمد على ابو زٌدمستجد1141

دنٌا خطاب محمود محمد برمومستجد1142

دنٌا خمٌس جابر محمد جمعه حسنمستجد1143

دنٌا سعٌد فرج سعٌد عطٌهمستجد1144

دنٌا عبدالستار محمد جاب هللا موسىمستجد1145

دنٌا عصام عبدالحمٌد ابوزٌدمستجد1146

دنٌا فرج ونٌس سعد حمٌدهمستجد1147

دنٌا محمد عبدالرحمن سلٌمانمستجد1148

دنٌا محمد علوى حجازىمستجد1149

دنٌا محمد فوزي عبدالسالممستجد1150
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دنٌا منٌر ممدوح رفاعً عامرمستجد1151

دٌانا عمرو على على مرادمستجد1152

دٌنا ابراهٌم ابراهٌم محمد كرٌمهمستجد1153

دٌنا ابراهٌم محمود برٌكمستجد1154

دٌنا احمد محمد عبدالفتاح سنجرمستجد1155

دٌنا اشرؾ صالح بعٌتمستجد1156

دٌنا السٌدحامد السٌد سلطانمستجد1157

دٌنا اٌمن عٌسى ابراهٌم عٌسىمستجد1158

دٌنا تامر حسن حسان فتٌحهمستجد1159

دٌنا جمال عبدالمحسن الشٌخ حسنمستجد1160

دٌنا خالد ابراهٌم الخٌاطمستجد1161

دٌنا خمٌس جابر محمد حسن ماضىمستجد1162

دٌنا رضا الششتاوى عبدالحمٌد ناصؾمستجد1163

دٌنا رضا محمود عبدالحمٌد مدٌنمستجد1164

دٌنا سمٌر عٌد عبدالمنعم عٌدمستجد1165

دٌنا شعبان عبدالعاطى محمد عبدهللامستجد1166

دٌنا شعبان محمد عطٌه البنامستجد1167

دٌنا عادل محمد عبدالعزٌز قرقرمستجد1168

دٌنا عاشور عبدالسمٌع عبدالرحٌممستجد1169

دٌنا عبدالحلٌم ابراهٌم عبدالباقىمستجد1170

دٌنا عبدالحلٌم محمود خلٌفهمستجد1171

دٌنا عبدالقادر فؤاد عبدالقادر ابوعمرمستجد1172

دٌنا عطٌه عبدالحمٌد عطٌه ؼنٌممستجد1173

دٌنا عماد احمد خلٌل مرسى صدٌقمستجد1174

دٌنا عمر على عبٌهمستجد1175
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دٌنا عٌد عبدالؽنى حسن عبدالداٌممستجد1176

دٌنا عٌد محمد الشرٌؾمستجد1177

دٌنا مجدى قطب السعدنىمستجد1178

دٌنا محسن سعٌد سالم السٌدمستجد1179

دٌنا محمد ابراهٌم هاللمستجد1180

دٌنا محمد جابر محمد محمود صالحمستجد1181

دٌنا محمد عبداللطٌؾ محمود شهاب*مستجد1182

دٌنا محمد عبدهللا عبدالؽنىمستجد1183

دٌنا محمد محمد ابراهٌم سالممستجد1184

دٌنا محمد محمد ابوزالطمستجد1185

دٌنا مدحت محمد البٌلى المعداوىمستجد1186

دٌنا ٌاسٌن عبدالمحسن محمد متولىمستجد1187

رابح عبدالعزٌز راؼب العربىمستجد1188

راشد عبدالحمٌد توفٌق طوسونمستجد1189

رافت رمضان رافت محمد قاسممستجد1190

رامز حماده محمد كشك*مستجد1191

رامى الدسوقى عبدالعاطى سلطانمستجد1192

رانا عبداللطٌؾ عبدالفتاح عبدالالمستجد1193

رانا عماد فاروق احمد القللىمستجد1194

رانا ممدوح عبدالؽفار ؼرابمستجد1195

رانٌا اسامه عبده السٌدمستجد1196

رانٌا صالح عبدالتواب الطٌبمستجد1197

رانٌا طاهر محمود عبدالرازق عمارهمستجد1198

رانٌا عاصم عبدالوهاب ابوعٌطهمستجد1199

1200
مستجد محول من 

رانٌا عبدالعلٌم راتب بساطانتساب
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رانٌا عبداللطٌؾ ابراهٌم محمود الملٌجىمستجد1201

رانٌا عثمان لطفى محمد ابوالعالمستجد1202

رانٌا عطٌه رمضان عبدالعاطى عامرمستجد1203

رانٌا علوانى اسماعٌل علوانى قاسممستجد1204

رانٌا محمد صالح الدٌن السٌد احمد حسٌن*مستجد1205

رانٌا محمد عبدالمطلب عبدالجلٌل منصورمستجد1206

رانٌا محمود زاٌد على عطٌهمستجد1207

رانٌا وحٌد اسعد القاضىمستجد1208

رباب السٌد الٌمانى محى الدٌنمستجد1209

رحاب ابراهٌم على مرسى الزعوٌلىمستجد1210

رحاب احمد مصطفى عثمان سلٌممستجد1211

رحاب السٌد عبدالمجٌد عطٌهمستجد1212

رحاب سعٌد مصطفى السٌد داودمستجد1213

رحاب صبرى محمد فرج سعٌدمستجد1214

رحاب عادل عبدالستار قاسم سٌؾ النصرمستجد1215

رحاب محمد دانٌال محمد حسنمستجد1216

رحاب مسعد محمود متولىمستجد1217

رحاب ناصر رشدى احمد عثمانمستجد1218

رحاب نجٌب عبده عبده عباسمستجد1219

رحمه ابراهٌم عبدالنبى شعبان ابراهٌممستجد1220

رحمه احمد حسٌن راؼب علىمستجد1221

رحمه السٌد عبدالعاطى السٌدمستجد1222

رحمه جمال عبدالعزٌز عباسمستجد1223

رحمه حسن محمد حسٌن ربوشهمستجد1224

رحمه خالد عبدالوهاب ابوخضرهمستجد1225
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رحمه صالح محمود فراجمستجد1226

رحمه عادل الؽرٌب محمد السنترٌسىمستجد1227

رحمه عالء ابوالٌزٌد محمد ابو رٌاحمستجد1228

رحمه عماد حمدى محمد سلومهمستجد1229

رحمه محمد السٌد عبدالعزٌز محمدمستجد1230

رحمه محمد عبدالحمٌد ابراهٌم ٌوسؾمستجد1231

رحمه محمد عبدالشكور حسن ابوعلىمستجد1232

رحمه محمد مصطفى محمد شتامستجد1233

رحمه ٌاسر عبده عطٌه ماجدمستجد1234

رحٌل السعٌد السعٌد ٌوسؾ شعتمستجد1235

رزان مازن حمدان حسٌن سلٌمانمستجد1236

رزق ؼانم هاشم محمد محسنمستجد1237

رشا عبده بسٌونى الصٌفىمستجد1238

رشا محمد السعٌد عبدالرازق حسب هللامستجد1239

رشا محمد معوض منصورمستجد1240

رشا نجم الدٌن خلٌفه حمادهمستجد1241

رشاد رمزى رشاد الشٌخمستجد1242

رشاد هانى السٌد شكرى عفٌفى علىمستجد1243

رضا ابراهٌم حسن الجوهريمستجد1244

رضا حسن عٌد جمعه الهنداوىمستجد1245

رضا حسن محمد محمد قاسممستجد1246

رضا عمرالفاروق فاروق البحٌرىمستجد1247

رضا محمود عبدالكرٌم علىمستجد1248

رضوان خالد محمد محمود ابوراضىمستجد1249

رضوى ابراهٌم السٌد احمد شلبًمستجد1250
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رضوى احمد عبدالعزٌز على عبدالرحمنمستجد1251

رضوى السعٌد السعٌد خلؾمستجد1252

رضوى سمٌر طاهر احمد الرفاعى*مستجد1253

رضوى عصام احمد على الخولىمستجد1254

رضوى محمد احمد عبدهمستجد1255

رضوى محمد ٌحٌى خفاجى*مستجد1256

*مستجد1257
تم تؽٌر االسم من رضا اال رضوى محمود السٌد 

محمود سعٌد
رضوى هانى احمد مهنى*مستجد1258

رؼده زكرٌا حسانٌن جوهر العبدمستجد1259

رؼده ممدوح ابراهٌم علوانمستجد1260

رفعت حمد ؼباشى عبدالعلٌم ؼباشىمستجد1261

رفعت على على حلبى عٌدمستجد1262

رقٌه حسٌن عبدالحمٌد الجعبٌرىمستجد1263

رقٌه عبدهللا عمر المؽازى امارهمستجد1264

رقٌه محمود محرم ابو العالمستجد1265

رمضان بدٌع فهمى السٌد رجبمستجد1266

رمضان رجب رمضان عبدالحمٌدمستجد1267

رمضان رٌاض السعٌد رٌاض النواممستجد1268

رمضان طارق محمد ابو الفتوح عبدالسالممستجد1269

رمضان محمد عبدالحمٌد خٌر السودانىمستجد1270

رمٌساء عادل كٌالنى ابراهٌم منصورمستجد1271

رنا السٌد حسٌن السٌد الجنديمستجد1272

رنا سامى محمد عبدالحمٌد مجاهدمستجد1273

رنا سامى محمد عبٌدمستجد1274

رنا مبروك عبدالنبى مبروك  قنبرمستجد1275

كنترول               مالحظ
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رنا محمد محمود ؼباشىمستجد1276

رنٌم رافت احمد العبد طبمستجد1277

رنٌم مصطفى احمد شفٌق محمد خطابمستجد1278

روان اسامه فوزى عطٌهمستجد1279

روان اشرؾ محمود محمود برانىمستجد1280

روان السٌد عبدالهادى عبدالؽنى عبداالمستجد1281

روان السٌد عٌد الشرقاويمستجد1282

روان السٌد محمود القزازمستجد1283

روان خالد عبدالرسول مهدى مسلممستجد1284

روان خالد محمد عبدهللا الطنٌخىمستجد1285

روان رضا محمود اسماعٌلمستجد1286

روان عبدالحمٌد محمد شاهٌنمستجد1287

1288
مستجد محول من 

روان عبدالعزٌز محمد السباعى دنٌاانتساب

روان عبده سعٌد عبده معروؾمستجد1289

روان عصام الدٌن محمد الشٌمىمستجد1290

روان ماجد سعد سعٌد سعدمستجد1291

روان مجدى شعبان عبده السٌدمستجد1292

روان محمد محمد حامد رمضانمستجد1293

روان مصطفى السٌد قندٌلمستجد1294

روان نورالدٌن حسنى نورالدٌن على سلٌمانمستجد1295

روحٌه المرسى عبدالؽنً الجملمستجد1296

رودٌنه ابراهٌم عبدالعزٌز خالد حسنمستجد1297

روضه الشحات عبده عبداللطٌؾ قندٌلمستجد1298

روضه خالد فؤاد محمد الدواخلىمستجد1299

روضه رمضان محمد السٌد الكتامىمستجد1300
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روضه عادل زٌن العابدٌن محمد الرمادىمستجد1301

روضه عبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد ؼنٌممستجد1302

روضه عالء محمد السٌد الطباخمستجد1303

روال عمرو ابراهٌم حسن دشٌشهمستجد1304

رومٌساء حسن فتحى حسن البهنسىمستجد1305

رٌحانه عبدالحمٌد حسن متولى علىمستجد1306

رٌم جمعه عبدالشهٌد عبدالمجٌد زٌنمستجد1307

رٌم خالد محمد محمد عبدهمستجد1308

رٌم خٌرى ٌونس محمد ٌونسمستجد1309

رٌم محمد احمد محمد محمودمستجد1310

رٌم ٌوسؾ عاطؾ ٌوسؾ الؽباتىمستجد1311

رٌهام حسنى محمود اسماعٌل الكٌالوىمستجد1312

رٌهام شرٌؾ سعٌد السٌد ابراهٌم الدبشهمستجد1313

رٌهام عاطؾ زكى محمد عمرمستجد1314

رٌهام فارس فتحى رجب محمد عطامستجد1315

زؼلول مسعد احمد ابو الفتوح زؼلولمستجد1316

زكٌه عبدهللا عبدالفتاح صابر محمد علىمستجد1317

زنٌفر بن هادى بن محمد الدوسرىوافد سعودى* مستجد1318

زٌاد ابراهٌم ابراهٌم عوض هلٌلمستجد1319

زٌاد ابراهٌم عبدالعزٌز عبدالعزٌز عالممستجد1320

زٌاد احمد السٌد البابلىمستجد1321

زٌاد احمد خلٌل ابراهٌم جادمستجد1322

زٌاد احمد سعد ابراهٌم محمدمستجد1323

زٌاد اسامه محمد الطاهر رمضانمستجد1324

زٌاد السٌد فتحى السٌد عطٌهمستجد1325

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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زٌاد السٌد فتحى سلٌم سعٌدمستجد1326

1327
مستجد محول من 

زٌاد خالد محمد الزهارانتساب

زٌاد زكى عباس محمود حسٌنمستجد1328

زٌاد صالح دروٌش محمد متولً كشكوشهمستجد1329

زٌاد عصام عبدالفتاح عزاممستجد1330

زٌاد على عبدالجواد عبداللطٌؾ عبدالمجٌدمستجد1331

زٌاد على مساعد على زربٌهمستجد1332

زٌاد فاٌز حمٌده عبدالقادر حظاظهمستجد1333

زٌاد ماهر عبدالرافع القصاصمستجد1334

زٌاد مجدى حلمى احمدمستجد1335

زٌاد محمد ابو المكارم بسٌونى حسنمستجد1336

زٌاد محمد اسماعٌل عبده الروٌنىمستجد1337

زٌاد محمد محمد سعدمستجد1338

زٌاد محمود عبدالجلٌل جاب هللامستجد1339

زٌاد محٌى الدٌن جوده عباس شاهٌن*مستجد1340

زٌاد هشام ابراهٌم احمد القفاصمستجد1341

زٌاد وائل محمد عبدالجلٌل شاكرمستجد1342

زٌنب ابراهٌم عبدالقادر سحلوبمستجد1343

زٌنب ابو الٌزٌد حلمى ابو الٌزٌد العترمستجد1344

زٌنب اٌهاب محمد ابوالعزممستجد1345

زٌنب زٌنهم ٌوسؾ ابوالعال مسعودمستجد1346

زٌنب ساهر حلمى البخارى عبدالداٌممستجد1347

زٌنب صفوت على كشكمستجد1348

زٌنب عماد الدٌن عبدالقادر حامد سلٌممستجد1349

زٌنب محمد عبدالرحمن سعد اباظهمستجد1350

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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زٌنب محمد محمد حسن فارسمستجد1351

زٌنه محمد عبدالرحمن حوضمستجد1352

سارا محمد سلطان المتولىمستجد1353

ساره ابراهٌم عبدالقادر النفٌلىمستجد1354

ساره ابراهٌم محجوب ابراهٌم سوٌؾمستجد1355

ساره ابراهٌم محمد احمد مطاوعمستجد1356

ساره احمد متولى عبدالؽنىمستجد1357

ساره احمد محمد شمس الدٌنمستجد1358

ساره اشرؾ محمد عبدالحمٌد الحكٌممستجد1359

ساره حامد محمود محمد قاسم*مستجد1360

ساره حسن محمد حسن كرٌممستجد1361

ساره حسٌن علً حسٌن شحاتهمستجد1362

ساره حمدى عبدالمنعم ابراهٌم داودمستجد1363

ساره حمدى ٌوسؾ شحاته حسنمستجد1364

ساره صابر عبدالخالق علوشمستجد1365

ساره عبدالحمٌد السٌد محمد حسٌنمستجد1366

ساره عبدالحمٌد محمود ابراهٌممستجد1367

ساره عبداللطٌؾ عبدالصبور عطٌه حبٌبمستجد1368

ساره عبدالمعبود احمد عامرمستجد1369

ساره عبدالمؤمن عباس مشالىمستجد1370

ساره عبدالنبى عبدالمقصود ٌحى النجارمستجد1371

ساره عزوز عباس احمد العباسىمستجد1372

ساره عالء محمد مصطفً المنفوتمستجد1373

ساره على محمد الشناوى على الطحانمستجد1374

ساره ؼرٌب عبدالرحٌم سلٌمانمستجد1375

كنترول               مالحظ
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ساره محمد السٌد احمد مسعودمستجد1376

ساره محمد السٌد محمد سالممستجد1377

ساره محمد حامد ؼانممستجد1378

ساره محمود اٌوب محمود الشناوىمستجد1379

ساره هشام مصطفى ؼنٌممستجد1380

ساره ٌاسر محمد السٌد البجالتًمستجد1381

سالم على سالم داود األحمدوافد كوٌتى** مستجد1382

سالى حسٌن عٌد عبدالرشٌد قندٌلمستجد1383

سالى خالد محمد محمد جوٌلىمستجد1384

1385
مستجد محول من 

سامح محمد ابراهٌم شهاب الدٌنانتساب

سامر امجد مصطفى عبدالؽنى محمد*مستجد1386

سامى جمعه عزوز علً شاهٌنمستجد1387

سامى راشد عمر علً احمدمستجد1388

سامى محمد السعٌد سٌد احمد محمد جادهللامستجد1389

سبرٌنا ابراهٌم على ناصرمستجد1390

سحر احمد محمد حامد زٌدانمستجد1391

سحر مدحت عبدالنبى الشحاتمستجد1392

سعاد ابراهٌم السعٌد عبدالسالم االصبحمستجد1393

سعاد احمد على الحسٌنى عرٌبىمستجد1394

سعد اٌهاب خلٌفه عبدالحلٌم خٌالمستجد1395

سعد محمد سعد محمد المحالوىمستجد1396

سعد محمد عنتر حربى*مستجد1397

سعد محمد مصطفى احمد دروٌشمستجد1398

سعد هانى محمود شعبان على*مستجد1399

سعود بن حربى بن عشٌوى الظفٌرىوافد سعودى* مستجد1400
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سعٌد خالد سعٌد محمد صقرمستجد1401

سعٌد عبدالقوى عبدالنبى منٌسىمستجد1402

سعٌد عبدالكرٌم سعٌد عبدربهمستجد1403

سعٌد عبدالنعٌم احمد عبدالحمٌد سلٌم*مستجد1404

سعٌد نبٌل محمد السٌد مشهورمستجد1405

سعٌد ٌاسر راضى عبدالفتاحمستجد1406

سلسبٌل صبحى عبدالفتاح  على عٌنٌرمستجد1407

سلمى احمد عبدالسالم الجارٌهمستجد1408

سلمى احمد محمد الشٌخمستجد1409

سلمى اسامه محمد نصٌرمستجد1410

سلمى عابدٌن حمدى احمد عابدٌنمستجد1411

سلمى عماد الدٌن حمدى محمد عمارهمستجد1412

سلمى كمال رشاد محمد عبدالرحمنمستجد1413

سلمى مجدى امٌن زهٌرمستجد1414

سلمى محمد عبدهللا القاضىمستجد1415

سلمى محمود عبدالسالم الشهاوىمستجد1416

سلمى هانى وهبه مصطفى الجندىمستجد1417

سلوى نعمان محمود عبدهللا الساخىمستجد1418

سلٌمان على عبدالحمٌد على جبرمستجد1419

سما عادل عبدالمنعم محمد حمدمستجد1420

سماء اٌمن محمد السٌد ابو المكارممستجد1421

سماح اسالم صبحى عبدالسالممستجد1422

سماح رجب متولى جبر متولىمستجد1423

سماح رجب محمد عبدالرؤوؾ الحنفىمستجد1424

سماح مصطفى على على خاطرمستجد1425
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سمر احمد زكى محمود الجندىمستجد1426

سمر احمد محمد نصر عٌسىمستجد1427

سمر باسم عبدالمنعم عبدالرحمن الشامىمستجد1428

سمر سعٌد عبدالمنعم محمود  بصلمستجد1429

سمر عبدالمنصؾ سمٌح عثمانمستجد1430

سمر عصام رجب محمد الشاذلًمستجد1431

سمر كرم سعد عبدالجواد ابو الخٌرمستجد1432

سمر وائل عبدالفتاح عبدالرؤؾ ابو السعودمستجد1433

سمٌر احمد سمٌر احمد محمد الطوٌلمستجد1434

سمٌر رجب بدٌر الشربٌنىمستجد1435

سمٌر شعبان عبدالحمٌد سٌد احمد بسطوٌسىمستجد1436

سمٌره مختار صالح مختار احمدمستجد1437

سناء مرعى اسماعٌل عجٌنهمستجد1438

سندس راشد فوزى عمر جعفرمستجد1439

سندس فرج عبدالحلٌم عبدالرؤؾ قندٌلمستجد1440

سهام حامد محمود حامد مرادمستجد1441

سهام حماده محمد صالح بازمستجد1442

سهام شحاته توفٌق محمد زٌدمستجد1443

سهٌر عادل بسٌونى عبدالعزٌز ابوشوٌبهمستجد1444

سهٌر محمد جمعه ابو علىمستجد1445

سهٌله ابوزٌد احمد الفخرانىمستجد1446

سهٌله احمد عبدالمنعم محمد فصادهمستجد1447

سهٌله احمد عبٌد محمد حنفًمستجد1448

سهٌله اسامه عبدالفتاح البهلوانمستجد1449

سهٌله السٌد احمد السٌد منصورهمستجد1450
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سهٌله السٌد عبدالمنعم السٌد علىمستجد1451

سهٌله اٌمن مرسى عبده شنقارمستجد1452

سهٌله اٌمن مصطفى كامل العبدمستجد1453

سهٌله جمال عثمان ضاحىمستجد1454

سهٌله سامح عبدالحمٌد ابراهٌم خفاجهمستجد1455

سهٌله سمٌر رزق عوض محمدمستجد1456

سهٌله طارق محمد مصطفً صقرمستجد1457

سهٌله عادل محمود حسٌنمستجد1458

سهٌله عبدالحمٌد مراجع شعٌبمستجد1459

سهٌله عالء مصباح احمد الطحاوىمستجد1460

سهٌله مبروك رزق مبروك  السودانىمستجد1461

سهٌله محمود محمد عٌادمستجد1462

سهٌله ٌسن منٌر ٌس الماحًمستجد1463

سوزان عزت حامد ؼنٌممستجد1464

سوسنه سامى شوقى عبده مٌخائٌل الجملمستجد1465

سومه اسامه ابوالٌزٌد ندامستجد1466

سٌؾ الدٌن محمود فوزى عبدالقادر السٌدمستجد1467

سٌؾ السٌد عبدالخالق العاٌدىمستجد1468

سٌؾ هللا ماهر رفعت ابوٌوسؾمستجد1469

شادى محمد محمد  حسن ؼنٌممستجد1470

شاكر عاطؾ حامد زاٌدمستجد1471

شاهر عبداللطٌؾ محمد محمد العٌسوىمستجد1472

شاهنده محمد محمود محمد ابراهٌممستجد1473

شاهٌناز مجدى محمد سٌداحمد محمدمستجد1474

شروق احمد محمد هاللمستجد1475
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شروق اشرؾ محمد محمد عمرمستجد1476

شروق السٌد محمود طهمستجد1477

شروق النعمان مصطفً عبده ابو حارسمستجد1478

شروق حسٌن الجبالى زاٌدمستجد1479

شروق سامى عبدالقادر رمضان سرٌهمستجد1480

شروق شاكر محمد عبدالحمٌد الطباخمستجد1481

شروق ضٌاء نور الصباح محمود متولًمستجد1482

شروق عماد عبدالعظٌم قرقارهمستجد1483

شروق عمرو عبدالعظٌم محمدمستجد1484

شروق محمد احمد السٌد ابو شادىمستجد1485

شروق محمد احمد السٌد السكرىمستجد1486

شروق محمد وهبً محمدعبدالعزٌزمستجد1487

شروق محمود ابراهٌم خضرمستجد1488

شروق محمود محمد جمعه محمدمستجد1489

شروق مصطفى صالح مرادمستجد1490

شرٌؾ سامى حلمى مصطفى حلمىمستجد1491

شرٌؾ صبحى بسٌس فضل هللامستجد1492

شرٌؾ عالء شرٌؾ محمد شرٌؾ عبده*مستجد1493

شرٌؾ علً عبدالؽفار علً الطوٌلهمستجد1494

شرٌؾ ماهر مختار عبدهللا االفندىمستجد1495

شرٌن عبدالعزٌز احمد شحاته عثمانمستجد1496

شرٌن عبدالقادر السٌد صقرمستجد1497

شرٌن عزت كامل عبدالوهاب الزٌاتمستجد1498

شعبان خمٌس شعبان ابوؼنٌمهمستجد1499

شعبان فتحى عبدالمنعم عبدالقوى محمد منٌسىمستجد1500
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شفٌق ٌاسر محمد شفٌق عرفه الدٌبمستجد1501

شمس السعٌد عبدالبدٌع محمودمستجد1502

شهاب الدٌن محمد عبدالفتاح عبدالكرٌم عبدهللامستجد1503

شهاب عاطؾ سعد الخولىمستجد1504

شهاب فارس احمد شهاب موسىمستجد1505

شهاب محمد فتحى محمد الحدادمستجد1506

شهاب محمد فتوح زهرهمستجد1507

شهباء جمال على طنطاوي السٌسًمستجد1508

شهندا محمد مصطفى الدسوقىمستجد1509

شوقى حمدى زكرٌا عبدالمجٌد الصالحىمستجد1510

شٌرى حسن فؤاد الجٌارمستجد1511

شٌرٌن السٌد ربٌع عبدالنبى عنبهمستجد1512

شٌرٌن جابر اسماعٌل جمٌزمستجد1513

شٌرٌن مرسى شعبان الطوخىمستجد1514

شٌماء ابراهٌم عبدالحلٌم عبداللطٌؾمستجد1515

شٌماء ابراهٌم متولى برزانمستجد1516

شٌماء اشرؾ عبٌد شرؾمستجد1517

شٌماء السعٌد المهدي المؽازي الؽفلولمستجد1518

شٌماء السٌد السٌد عبده عجوهمستجد1519

شٌماء انور عقٌله رٌاضمستجد1520

شٌماء جالل محمد علً سالممستجد1521

شٌماء حسٌن عبدالفتاح حسٌن سٌؾ الدٌنمستجد1522

شٌماء رجب اسماعٌل على جرابٌعمستجد1523

شٌماء رضا محمد احمد عبدالؽنًمستجد1524

شٌماء سعٌد زٌن محمد علىمستجد1525
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شٌماء شرٌؾ عباس السٌد زٌادهمستجد1526

شٌماء صالح محمد زكىمستجد1527

شٌماء عادل احمد عبدالحمٌد العسالمستجد1528

شٌماء عاشور رزق على النحاسمستجد1529

شٌماء عاطؾ سعد محمود منصور سلٌممستجد1530

شٌماء عبدالناصر حسب ابراهٌم حسبمستجد1531

شٌماء عصام االمام ابراهٌممستجد1532

شٌماء عطٌه محمد على عثمانمستجد1533

شٌماء عطٌه محمود ؼازى سالمهمستجد1534

شٌماء على محمد ابراهٌممستجد1535

شٌماء على محمد على منصورمستجد1536

شٌماء مبروك عبدالفتاح سٌد احمدمستجد1537

شٌماء محمد احمد محمود الملٌجىمستجد1538

شٌماء محمد السٌد البٌومً بحٌرىمستجد1539

شٌماء محمد على سلٌمانمستجد1540

شٌماء محمود حامد ابو العزم المنوفىمستجد1541

شٌماء محمود هاشم ابراهٌم حسانٌنمستجد1542

شٌماء ٌاسر شوقى سعد ٌوسؾمستجد1543

صابر رزق صابر رزق محمد زقزوقمستجد1544

صابرٌن شحاته ابراهٌم حسن مبروكمستجد1545

صابرٌن عبدالعظٌم مصطفى عبدالعظٌم العباسىمستجد1546

صابرٌن محمد السٌد خمٌسمستجد1547

صالح السٌد صالح السٌد حسنٌنمستجد1548

صالح محمد السٌد محمد سعفان*مستجد1549

صالح محمود صالح المنسى*مستجد1550
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صباح اشرؾ سامً حسن هماممستجد1551

صباح خالد عزت احمد عبدالواحدمستجد1552

صباح رمضان عبدالعزٌز متولى موسى النجارمستجد1553

صباح ٌوسؾ حسن مصباح جمال الدٌنمستجد1554

صبحى ابراهٌم عبدالفضٌل برٌك*مستجد1555

صبرى احمد صبرى عودهمستجد1556

صفا ابراهٌم سعد ابراهٌممستجد1557

صفاء على محمد امام احمدمستجد1558

صفٌه جمعه فوده احمد فودهمستجد1559

صفٌه سعٌد عبده السٌد عبدالعالمستجد1560

صقر عبدالواحد دروٌش ابوزٌد*مستجد1561

صالح احمد محروس على دٌؽممستجد1562

صالح سالم ٌوسؾ عبدالعاطً ابوفاطمهمستجد1563

صالح محمد عبدالمحسن فرحاتمستجد1564

صموئٌل موسٌس اوبورامستجد وافد سودانى1565

ضحى بدر محمد محمد البلتاجىمستجد1566

ضحى رضا محمد ٌوسؾ نافعمستجد1567

ضحى عطٌه عبدالوهاب حسنٌن حسنمستجد1568

ضحى محمد المتولى جزاؾمستجد1569

ضحى محمود عبدالحمٌد عبداللطٌؾمستجد1570

ضى اسماعٌل السعٌد االختٌارمستجد1571

ضٌاء مصطفى محمد احمد الكفراوىمستجد1572

طارق احمد صالح الدٌن قطب العنانىمستجد1573

طارق رضا صبحى عبدالسالممستجد1574

طارق شرٌؾ محمد محمد حماممستجد1575
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طارق طارق سعد ابراهٌم محمدمستجد1576

طارق عطٌه محمد عطٌه عٌدمستجد1577

طارق محمد ابراهٌم محمد محمداالشمونىمستجد1578

طارق محمد رمضان نبوىمستجد1579

طارق مصطفى ؼٌث احمد قاسممستجد1580

طارق ولٌد محمد فرٌد البقلًمستجد1581

طاهر قطب محمد احمد العفٌفىمستجد1582

طلعت ابراهٌم عبدالسمٌع شرؾمستجد1583

طلعت اسامه ابراهٌم  محمود جمعهمستجد1584

طه محمود طه عزال ابوٌوسؾمستجد1585

عابد سعد فرج عبدهللا شٌخ روحهمستجد1586

عادل خلٌل مٌنا حبشىمستجد1587

عادل سامح عبدالفتاح محمد ربٌعمستجد1588

عادل عابد محمود على الزندمستجد1589

عادل عٌد زكى هاشم البكساوى*مستجد1590

عادل محمد احمد ابوالسعودمستجد1591

عادل محمد مصطفى عبداللطٌؾ المصرىمستجد1592

عاصم ابراهٌم عبدالعزٌز عثمان عامرمستجد1593

عاصم اٌمن عبدالنبى على عجوهمستجد1594

عاصم شاكر فؤاد المنشاوى عبدالقادرمستجد1595

عاصم قطب محمود قطب عسلمستجد1596

عاصم محمد انور حامد رسالنمستجد1597

عاٌده احمد محمد محمد فوده*مستجد1598

عاٌده رضا رزق عبدهللامستجد1599

1600
مستجد محول من 

عبدالجواد مسعد محمد اسماعٌل حمادةانتساب
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عبدالحكٌم محمود عبدالحكٌم المداحمستجد1601

عبدالحلٌم حاتم عبدالحلٌم السٌد  سلٌمانمستجد1602

عبدالحلٌم رمضان عبدالحلٌم احمد امٌنمستجد1603

عبدالحمٌد ابراهٌم على ابراهٌم المنسىمستجد1604

عبدالحمٌد حمدى احمد ابوٌوسؾمستجد1605

عبدالحمٌد سامح عبدالحمٌد ابراهٌم الحصاوىمستجد1606

عبدالحمٌد على عبدالحمٌد محمد خلٌفهمستجد1607

عبدالحى شاهٌن مصطفى عبدالحى شاهٌنمستجد1608

عبدالحى وائل عبدالحى محمد علىمستجد1609

عبدالرازق كارم عبدالرازق ابوالمجد الفخرانىمستجد1610

عبدالرحمن ابراهٌم عبدالرحمن محمد ناصؾمستجد1611

عبدالرحمن احمد اسماعٌل بدوىمستجد1612

عبدالرحمن احمد السٌد محمد سٌد احمدمستجد1613

عبدالرحمن احمد ربٌع الخولىمستجد1614

عبدالرحمن احمد عبدالرحٌم صالحمستجد1615

عبدالرحمن احمد فؤاد رٌاض الحومستجد1616

عبدالرحمن السٌد احمد احمد خالدمستجد1617

عبدالرحمن السٌد جوده عطٌه عبدالفتاحمستجد1618

عبدالرحمن السٌد حسونه عبدالحمٌد الطنطاوىمستجد1619

عبدالرحمن السٌد عبدالرشٌد الشرشابىمستجد1620

عبدالرحمن السٌد عبدالعزٌز محمد المنصورىمستجد1621

عبدالرحمن السٌد محمد ابوعجور*مستجد1622

عبدالرحمن الشوادفى فتوح الشوادفىمستجد1623

عبدالرحمن جابر بسٌونى حسن دٌاشمستجد1624

عبدالرحمن جمال سٌد احمد شلبىمستجد1625

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

عبدالرحمن حازم شوقى سالمه الحفناوىمستجد1626

عبدالرحمن حامد عبدالؽفار سلٌمان الجرجمستجد1627

عبدالرحمن حامد موسى الجنجٌهىمستجد1628

عبدالرحمن حسام عبدالرحمن احمد عبدهمستجد1629

عبدالرحمن حسن عبدالرحمن حسن العٌصمستجد1630

عبدالرحمن خالد صادق عبٌد محمدمستجد1631

عبدالرحمن رباح محمد السٌد محمد ابواحمدمستجد1632

عبدالرحمن رضا عبدالمنعم ابودرٌع*مستجد1633

عبدالرحمن زؼلول عبدالسالم محمد قندٌلمستجد1634

عبدالرحمن سامى السعٌد حسن الحلو*مستجد1635

عبدالرحمن سالمه نظٌؾ سالمهمستجد1636

عبدالرحمن شفٌق جالل الششتاوىمستجد1637

عبدالرحمن طنطاوى فنجرى طنطاوى عبدالرحمنمستجد1638

عبدالرحمن عادل عوض عطٌه عوض هللا*مستجد1639

عبدالرحمن عاطؾ ابراهٌم الجنزورى*مستجد1640

عبدالرحمن عبدالمنجى عبدالمنعم عبده جنٌدىمستجد1641

عبدالرحمن عصام سعد على  عمرانمستجد1642

عبدالرحمن عصام طلحه السباعى عبدالسمٌعمستجد1643

عبدالرحمن عالء جابر البلشاشىمستجد1644

عبدالرحمن على عبدالرحمن محمد السراجمستجد1645

عبدالرحمن فوزى محمد عٌدمستجد1646

عبدالرحمن مجدى حسن الجندىمستجد1647

عبدالرحمن مجدى فهمى عبدالعزٌز المقدممستجد1648

عبدالرحمن محمد باسم صبحً عادل احمد حبلصمستجد1649

عبدالرحمن محمد جالل محمد اللقانىمستجد1650

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عبدالرحمن محمد رمضان المصرىمستجد1651

عبدالرحمن محمد سٌد احمد عبدالاله شاهٌنمستجد1652

عبدالرحمن محمد على رضوان الجملمستجد1653

عبدالرحمن محمد على زكىمستجد1654

عبدالرحمن محمد محمد محمود الجاوٌشمستجد1655

عبدالرحمن محمد مصباح طهمستجد1656

عبدالرحمن محمد مؤمن محمدمستجد1657

عبدالرحمن محمد هشام محمود الطحانمستجد1658

عبدالرحمن محمود محمد الؽولمستجد1659

عبدالرحمن محمود محٌى محمود الشرقاوىمستجد1660

عبدالرحمن نبٌل فتح هللا سلٌمانمستجد1661

عبدالرحمن نصر على ابراهٌم الجبسطىمستجد1662

عبدالرحمن هانى محمد عبدالرحمن حافظ عبٌدمستجد1663

عبدالرحمن ٌاسر اسعد عبدالواحدمستجد1664

عبدالرحٌم مجدى عبدالرحٌم السٌد حبٌبمستجد1665

عبدالرؤؾ محمد عبدالوهاب ابراهٌم جاهٌنمستجد1666

عبدالستار مصطفى عبدالستار عبدهللا ابو الهنامستجد1667

عبدالسالم رشاد بدٌر حرحٌرهمستجد1668

عبدالسالم هشام عبدالسالم احمد سلٌممستجد1669

عبدالعزٌز الرفاعى عبدالعزٌز الحسنٌنمستجد1670

عبدالعزٌز السٌد عبدالعزٌز زٌدان عبدالقادرمستجد1671

عبدالعزٌز رزق عبدالعزٌز عبدالعال الحنفىمستجد1672

عبدالعزٌز كمال الدٌن عبدالعزٌز محمد ابو نجلهمستجد1673

عبدالعلٌم محمد عبدالعلٌم احمد الطحمودىمستجد1674

عبدالؽفار محمد عبدالؽفار منسىمستجد1675

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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عبدالفضٌل عالء عبدالفضٌل احمد قطقاطمستجد1676

عبدالقوى فوزى عبدالقوى مندور الشاٌبمستجد1677

عبدالاله محمد عبدالاله عبدالحافظمستجد1678

عبداللطٌؾ محمد عبداللطٌؾ الحنطورمستجد1679

عبداللطٌؾ محمد عبداللطٌؾ ؼلوشمستجد1680

عبدهللا احمد ابراهٌم ابو زهرهمستجد1681

عبدهللا احمد عبدالمطلع عبدالحمٌدمستجد1682

عبدهللا الدمنكى عبدالشافى احمد الدمنكىمستجد1683

عبدهللا السعٌد فتوح رزقمستجد1684

عبدهللا اٌمن احمد فرٌد حسن الصنفاوىمستجد1685

عبدهللا خالد عبدالباسط محمود الرٌسمستجد1686

عبدهللا خالد فتح الخطٌبمستجد1687

عبدهللا خلٌل مخلوؾ محمد خلٌل حمادهمستجد1688

عبدهللا رمضان عبدهللا السٌد شاهٌنمستجد1689

عبدهللا سعٌد محمد على عرفهمستجد1690

عبدهللا صبحى حسن عبدالمنعم مرعىمستجد1691

عبدهللا عادل فتحى سلٌمان الزؼرتًمستجد1692

عبدهللا عزالدٌن عبدالقادر الشحاتمستجد1693

1694
مستجد محول من 

عبدهللا عصام احمد محمد عطاانتساب

عبدهللا ؼازى صبرى ؼازى زاٌدمستجد1695

عبدهللا فاٌز عبدالجلٌل فرومستجد1696

عبدهللا فتح هللا ٌوسؾ الجمالمستجد1697

عبدهللا فراج متولى ابوالمعاطىمستجد1698

عبدهللا فرحات هندى احمد ابوعلفهمستجد1699

عبدهللا محسن محمد محمد رمضانمستجد1700
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: ؼــٌـاب  
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عبدهللا محمد السٌد ذكىمستجد1701

عبدهللا محمد امٌن مسلم نعٌممستجد1702

عبدهللا محمد عبدالعزٌز فتح هللامستجد1703

عبدهللا محمد علً الوكٌلمستجد1704

عبدهللا محمد محمد قطب الطٌرىمستجد1705

عبدهللا محمد محمد محمود جلفهمستجد1706

عبدهللا محمدى السٌد ابراهٌم عبدالالهمستجد1707

عبدهللا مسعود السعٌد البشبٌشىمستجد1708

1709
مستجد محول من 

عبدهللا هادى عبدالباسط ابراهٌمانتساب

عبدالمجٌد مكرم عبدالمجٌد محمدالخباطىمستجد1710

عبدالمجٌد هاشم عبدالمجٌد طهمستجد وافد1711

عبدالمحسن جمال عبدالسالم عوض شحاتهمستجد1712

عبدالمنعم جالل البادى محمد االتربىمستجد1713

عبدالمنعم عزت عبدالمنعم عبدالمنعم عبدالمجٌدمستجد1714

عبدالمنعم عمر عبدالمنعم محمد ٌونسمستجد1715

عبدالمنعم كمال طه دروٌشمستجد1716

عبدالهادى ٌوسؾ عبدالهادى ٌوسؾ*مستجد1717

عبدالوهاب سعٌد عبدالوهاب حسن الشبٌنىمستجد1718

عبده مجدى عبده عبدالداٌممستجد1719

عبده محمد عبده عبدالمجٌد محمد المتٌنًمستجد1720

عبٌر ابراهٌم المرسى ابو ؼطفهمستجد1721

عبٌر رشاد عبدالفتاح عبوده حسانٌنمستجد1722

عبٌر شاهٌن عطٌه عبدالمقصودمستجد1723

عبٌر شحاته محمد سالم قرطاممستجد1724

عبٌر عبدالفتاح على الشٌوىمستجد1725

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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عبٌر محمود عبدالوهاب محمدمستجد1726

عبٌر مدحت محمد محمد مهٌامستجد1727

عبٌر ٌوسؾ محمد عطٌه ٌوسؾمستجد1728

عرفه الصاوى عبدالعزٌز احمد ؼازىمستجد1729

عز الدٌن محمد سعد سالمهمستجد1730

عزالدٌن الحسٌنى ممدوح عبدالمجٌد مصطفىمستجد1731

عزالدٌن محمد عزالدٌن عبدالكرٌم راضىمستجد1732

عزت حمدى محمد عزت هٌكلمستجد1733

عزت محمد عزت عبدالنبى عبدالجوادمستجد1734

عزت محمد محمد حسن دٌابمستجد1735

عزه جمعه عبدالوحٌد عبدالرؤؾ صدقهمستجد1736

عزه محمود السعٌد رمضان هنٌدمستجد1737

عزٌز عبدهللا رزق عبدهللا ؼطاسمستجد1738

عزٌزه احمد عبدالخالق ؼباشى المزٌنمستجد1739

عزٌزه اسامه عبدالستار ناصر شهاوىمستجد1740

عزٌزه رضا ابراهٌم محمد سٌدمستجد1741

عصام مجدى حسن الجملمستجد1742

عصام محمود محمد محمود على راضى*مستجد1743

عفاؾ ابوزٌد فتحى ابراهٌم جاوٌشمستجد1744

عال احمد مرسى السٌدمستجد1745

عال السٌد سعٌد ابو المعاطى الجٌارمستجد1746

عال عالء حسون سعد بدرمستجد1747

عال محمود طلب الجالى عبدالسالممستجد1748

عال ممدوح ابراهٌم الدسوقً اٌوبمستجد1749

عالء ابراهٌم محمد ابراهٌم الفتٌانىمستجد1750
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:حضور 
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عالء احمد ابراهٌم االدهممستجد1751

عالء اشرؾ احمد علً السٌد منصورمستجد1752

عالء اشرؾ فؤاد  احمد منصور ابوالعنٌنمستجد1753

عالء بسٌونى محى الدٌن على ابوخشبهمستجد1754

عالء رجب ابراهٌم مصطفى جعفر*مستجد1755

عالء صفوت احمد محمد العقبى*مستجد1756

عالء صالح فؤاد عبدالفتاح حجاجمستجد1757

عالء عادل عبدالحمٌد الجندىمستجد1758

عالء عاشور عبدالستار عطٌه امانمستجد1759

عالء عاطؾ السٌد محمدمستجد1760

عالء عبدالخالق عبدالستار سعدمستجد1761

عالء عصام الدٌن محمد زعٌترمستجد1762

عالء محمد ابراهٌم المسٌرىمستجد1763

عالء محمد صابر حسنمستجد1764

عالء ٌاسر حسن ابراهٌم شعبانمستجد1765

على ابراهٌم احمد ابراهٌم الشرٌؾمستجد1766

على احمد احمد اللقانىمستجد1767

على السٌد على عبدهمستجد1768

على اٌمن على عثمانمستجد1769

1770
وافد سلطنة * مستجد

على بن احمد بن على الذهلىعمان

على توفٌق السٌد عبدالقادرؼازى عبدالرؤؾمستجد1771

على جابر محمد محمد الطورمستجد1772

على حسام على الحرفهمستجد1773

على حسن على حسن عوضمستجد1774

على ذكى محمد عبدالقادرفضلىمستجد1775
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تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

على رجب عبدالعاطى حسنمستجد1776

على رمضان الششتاوى حتاتهمستجد1777

على رمضان صالح ابراهٌم عٌسى*مستجد1778

على سعٌد على مرسى الصعٌدىمستجد1779

على سمٌر محمود على المزٌنمستجد1780

على طه طه فوده*مستجد1781

على عبدالعزٌز عبدالعاطى علىمستجد1782

على عبدالوهاب محمد صقرمستجد1783

على عالء الدٌن ابراهٌم محمد عبدالؽفارمستجد1784

على عالء السٌد شكرمستجد1785

على مجدى احمد عبدالجلٌلمستجد1786

على محمد حامد عبدالؽنى ابوالعنٌنمستجد1787

على محمد على عبدالسالم الطوخىمستجد1788

على مصطفى على على ابواالسعادمستجد1789

1790
مستجد محول من 

على موافى السٌد احمد السمنودىانتساب

على نصر احمد عوض*مستجد1791

على نصر علً حسن موسىمستجد1792

علٌاء عبدالحمٌد محمد علً ابوعمرمستجد1793

علٌاء عبدالفتاح السٌد زكى السٌدمستجد1794

علٌاء عرفان صدٌق ابراهٌم العشريمستجد1795

علٌاء عزت محمد عٌدمستجد1796

علٌاء هانى محمد فواد مبروك الدفراوىمستجد1797

عماد الدٌن مصطفى عبداللطٌؾ ابراهٌم نصٌرمستجد1798

عماد حمدى السٌد ابوبكرمستجد1799

عماد حمدى محمد عبدالؽنى الزٌاتمستجد1800

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

73لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

عماد شكرى فضل بٌومى محمدمستجد1801

عماد ماهر فهمى عبدالمجٌد نصٌرمستجد1802

عمار احمد رمضان على القوىمستجد1803

عمار عاطؾ ابراهٌم سٌد احمد عفٌفىمستجد1804

عمار عزت محمد محمود عامرمستجد1805

عمار نشات رمضان محمد عٌسىمستجد1806

عمر احمد سعٌد عبدالفتاح خلٌلمستجد1807

عمر احمد عبدالعزٌز حسنى جابرمستجد1808

عمر احمد محمد سافوحمستجد1809

عمر اسامه السٌد عبدالحلٌممستجد1810

عمر السٌد خمٌس بٌومىمستجد1811

عمر السٌد عبدالعاطى سٌداحمد*مستجد1812

عمر حسن محمد كامل عبدالحمٌدمستجد1813

عمر خالد جبر دٌاب فرج*مستجد1814

عمر خالد حسٌن عبداللطٌؾ ابوالخٌرمستجد1815

عمر خالد مدبولى السٌد عبدالمجٌد*مستجد1816

عمر رافت محمود الجمال*مستجد1817

عمر سالم محمد سالممستجد1818

عمر شوقى احمد محمد شرٌؾمستجد1819

عمر صبحى عبدالمجٌد عبدهللا موسىمستجد1820

عمر عادل احمد عٌد المناخلىمستجد1821

عمر عاطؾ جالل عبدالعزٌزمستجد1822

عمر عبدالحمٌد عبدالمنعم حسن معروؾمستجد1823

عمر عبدالرحٌم توفٌق دٌابمستجد1824

عمر عصام الدٌن على على حمدمستجد1825

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

عمر عصام اٌهاب على المصرىمستجد1826

عمر عصام سٌد احمد اسماعٌلمستجد1827

عمر عصام محمد موسى عمارهمستجد1828

عمر على عمر على البستاوىمستجد1829

عمر محمد ابراهٌم عمرمستجد1830

عمر محمد فتحى ٌونس الفقىمستجد1831

عمر محمد محمد حافظ رضوانمستجد1832

عمر محمود محمد العبدمستجد1833

عمر محى الدٌن عبدالرحٌم الؽمرٌنىمستجد1834

عمرو احمد عبدالمعطى الؽمرٌنىمستجد1835

عمرو اشرؾ احمد السٌد ابراهٌممستجد1836

عـمرو اشرؾ حمدى محمد زلطمستجد1837

عمرو السٌد عبدالرزاق عبدالرؤؾ اللٌثىمستجد1838

عمرو اٌهاب بدر فتح هللا ابو خٌارمستجد1839

عمرو عمادالدٌن على احمد عٌدمستجد1840

عمرو عوض جمعه مصطفى حواطمستجد1841

عمرو محمد السٌد حسن حسونهمستجد1842

عمرو محمد سعد عبدالحمٌد زؼلولمستجد1843

عمرو محمد طلبه احمد العنتبلىمستجد1844

عمرو محمد على محمد على اسماعٌلمستجد1845

عمرو محمد مراد محمدمستجد1846

1847
مستجد بعذر عن العام 

عمرو محمود اسماعٌل محمد قالوه2022/2021الجامعى

عمرو مصطفى السعٌد خلٌلمستجد1848

عمرو وجٌه فؤاد مصطفى برجلمستجد1849

عنان رضا توفٌق ابوقرنمستجد1850

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

عناٌات سمٌر احمد فرجمستجد1851

عواطؾ بدر عبدالبارى محمد اسماعٌلمستجد1852

عوض زٌنهم عطا متولىمستجد1853

عوض عبدالعاطى عوض صالح عبدالمولىمستجد1854

عوض محمد عوض احمد سلٌممستجد1855

ؼاده ابراهٌم محمود احمد شهاوىمستجد1856

ؼاده ابو الفتوح ابو الفتوح فرج عبدالمجٌدمستجد1857

ؼاده احمد الدٌاسطى الصاوىمستجد1858

ؼاده السعٌد عبدالحمٌد هواشمستجد1859

ؼاده جمال زكى سلٌمان محمودمستجد1860

ؼاده حماده عبدالنبى محمد ٌونسمستجد1861

ؼاده ربٌع نعٌم حسن قطبمستجد1862

ؼاده رجب عبدالسالم وهبهمستجد1863

ؼاده رجب عبده اسماعٌل حسب النبىمستجد1864

ؼزال عبدالحمٌد شاكر محمدمستجد1865

ؼٌداء حسن علً حسن الدسوقًمستجد1866

فاتن السٌد عبدالفتاح الكٌالنىمستجد1867

فاخر سامى ابراهٌم  خلٌفهمستجد1868

فادٌه احمد محمد عطوه الطنطاوىمستجد1869

فارس ابراهٌم سٌد احمد الهٌتمىمستجد1870

فارس السٌد أحمد محمد السٌدمستجد1871

فارس حامد حامد عجمٌهمستجد1872

فارس عادل احمد عٌد المناخلىمستجد1873

فارس عبدالسمٌع خٌرهللا عبدالسمٌع المؽربىمستجد1874

فارس عالء الدٌن عبدالفتاح محمود صابرمستجد1875

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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76لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

فارس عمادالدٌن ابوالٌزٌد جحامستجد1876

فارس فاروق عبدالمجٌد الصباغمستجد1877

فارس محمد عبدالبدٌع عبدالمتجلىمستجد1878

فارس والء ابوالمعاطى  القصاصمستجد1879

فاروق عبدالفتاح فاروق عبدالفتاح الؽناممستجد1880

فاروق كرم فاروق احمد الفار*مستجد1881

فاضل عبدالؽفار عبدالؽفار محمد حمادمستجد1882

فاطمه ابراهٌم احمد محمدمستجد1883

فاطمه احمد احمد عبدالرحمن ابوراشدمستجد1884

فاطمه احمد عبدهللا عبدهللا الدرسمستجد1885

فاطمه احمد محمد عبدالعزٌز الننىمستجد1886

فاطمه الزهراء احمد محمد محمد فرحاتمستجد1887

فاطمه الزهراء عادل محمد محمد الخولىمستجد1888

فاطمه الزهراء مجدى فتوح الشرقاوىمستجد1889

فاطمه الزهراء محمد مصطفى مؤمنمستجد1890

فاطمه الزهراء مسعد عبدالحمٌد الجندىمستجد1891

فاطمه الزهراء مصطفى احمد سالم الوكٌلمستجد1892

فاطمه السٌد محمود عبدالجواد المدبولىمستجد1893

فاطمه المعتز رفعت محمد والىمستجد1894

فاطمه حامد احمد جوده الفخرانىمستجد1895

فاطمه خالد محمد بؽاؼومستجد1896

فاطمه رمزى عبداللطٌؾ اسماعٌل ابو جامعمستجد1897

فاطمه شعبان هوارى هوارى الشامىمستجد1898

فاطمه صابر محمد محمد مصطفىمستجد1899

فاطمه صبرى احمد فتوحمستجد1900

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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77لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

فاطمه صالح محمد الشٌخمستجد1901

فاطمه عبدالرحمن عبٌد عبدالرحمن الشاذلىمستجد1902

فاطمه عبدالعزٌز احمد فوده حبٌبمستجد1903

فاطمه عبدهللا محمود سالمه شاهٌنمستجد1904

فاطمه عرفه اسماعٌل عشماويمستجد1905

فاطمه عصام السٌد موسى ابوالدٌارمستجد1906

فاطمه عمادالدٌن طلبه ابراهٌم*مستجد1907

فاطمه محفوظ محمد محفوظ محمدمستجد1908

فاطمه محمد ابراهٌم احمد حشٌشمستجد1909

فاطمه محمد ابراهٌم محمد خلؾمستجد1910

فاطمه محمد رضا محمود السٌد الجوهرىمستجد1911

فاطمه محمد عبدالعال محمود معبدمستجد1912

فاطمه محمد عبدالعظٌم علً سلٌمان البحراوىمستجد1913

فاطمه محمد فتحى ابوالمعاطىمستجد1914

فاطمه محمد محمد فهمى فتح هللا القشالنمستجد1915

فاطمه محمود محمود محمد نصرمستجد1916

فاطمه محمود ٌوسؾ محمود علٌانمستجد1917

1918
مستجد محول من 

فاطمه ناجى محمد محمد المرسىانتساب

فاطمه هانى عبدالعظٌم عوض هللا الجناٌنىمستجد1919

فاٌز حاتم فاٌز السٌد البدوىمستجد1920

فاٌزه ابراهٌم على ابراهٌم علىمستجد1921

فاٌزه احمد عبدالمجٌد اسماعٌل ناصرمستجد1922

فاٌزه توفٌق مسلم قندٌلمستجد1923

فتحى ابوالمجد السٌد الطبىمستجد1924

فتحى سٌداحمد فتحى السنبوكمستجد1925

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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فتحى عبدالفتاح فتحى سعدمستجد1926

فتحى محمد محمد محمد  ابوشاهٌنمستجد1927

فتحى مسعد حسٌن حسٌن عبٌدىمستجد1928

فتوح على فتوح ذكى االلفىمستجد1929

فرح احمد محمد السٌد المهرمستجد1930

فرح اٌمن محمد البسومىمستجد1931

فرح عماد محمد جمال الدٌن المسٌنىمستجد1932

فرح محمد ٌوسؾ ابراهٌم الدٌارمستجد1933

فرح ولٌد بحٌرى الشوربجى الجحشمستجد1934

فرحه السٌد محمد المتولى فاٌدمستجد1935

فرحه رضا كمال حجاجمستجد1936

فرحه رمضان محمد على البنامستجد1937

فرحه عبدربه محمد موسىمستجد1938

فرحه عبده عوض شلبىمستجد1939

فرحه محمد عبدالقادر مبروك خضٌرمستجد1940

فرحه هشام جمال عامر دومهمستجد1941

فرٌد محمد عبدالعزٌز السٌد سالم سنجاؾمستجد1942

فوزى ممدوح فوزى عبدهللا*مستجد1943

فوزٌه عبدالحمٌد عبداللطٌؾ طه عشماوىمستجد1944

فؤاد احمد شاكر السٌد علىمستجد1945

فؤاد خٌرى فؤاد القاضىمستجد1946

فؤاد محمد فؤاد إسماعٌلمستجد1947

فؤاد مشٌر مخٌمر ابراهٌممستجد1948

فٌصل محمد محمد السٌد عابدمستجد1949

فٌفى اشرؾ ابراهٌم ٌوسؾ امانمستجد1950

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        
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قصى قوت عبدالعال شبلمستجد1951

قمر اٌمن فتحى محمد الملٌجىمستجد1952

كاملٌا حسن محمد حسنمستجد1953

كامٌلٌا صبحى محمد محمود شلبىمستجد1954

كرلس سعٌد رزق صلٌب سعدمستجد1955

كرم ادرٌس سالم الصاوى*مستجد1956

كرٌم ابراهٌم محمد ٌوسؾ ٌوسؾمستجد1957

كرٌم احمد رجب حسٌن محمدمستجد1958

كرٌم احمد ٌاسٌن العبدالسراجىمستجد1959

كرٌم اسعد رزق موافىمستجد1960

كرٌم اشرؾ عبدالحلٌم خلٌفه النجارمستجد1961

كرٌم اٌمن صبحى مصطفى صالحمستجد1962

كرٌم اٌهاب فؤاد اللقانًمستجد1963

كرٌم اٌهاب محمد انور المنسىمستجد1964

كرٌم جمال عبدالسالم عبدالوهاب سلٌمامستجد1965

كرٌم حسٌن ٌوسؾ ابوجنٌدىمستجد1966

كرٌم خالد عبداللطٌؾ بسٌونىمستجد1967

كرٌم خالد محمد محمود الدرعهمستجد1968

كرٌم خمٌس عبدالمقصود الشندوٌلىمستجد1969

كرٌم دٌاب احمد محمود العبادىمستجد1970

كرٌم رضا عٌسى عبدالعزٌزعسلمستجد1971

كرٌم رضا محمد الٌمانى قشطهمستجد1972

كرٌم سامى عبدالمنعم محمد زعٌترمستجد1973

كرٌم سعٌد عبدالرازق محمد فتح هللامستجد1974

كرٌم سعٌد محمود الحلومستجد1975

كنترول               مالحظ
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كرٌم سلٌمان سلٌمان النفراوىمستجد1976

كرٌم سلٌمان عرفه ابراهٌممستجد1977

كرٌم سمٌر عبدالمنصؾ عبدالعزٌز جوهرمستجد1978

كرٌم شرٌؾ اسماعٌل عبدالعاطى الحدادمستجد1979

كرٌم عبدالنبى السٌد حافظ حموده*مستجد1980

كرٌم عبدالهادى السعٌد الشوٌمىمستجد1981

كرٌم عبده محمد صدٌقمستجد1982

كرٌم عالء الدٌن عطٌه علً زهرانمستجد1983

كرٌم على السٌد عطامستجد1984

كرٌم عماد سعد علىمستجد1985

كرٌم ؼالى سعٌد ابراهٌممستجد1986

كرٌم فكرى السٌد محمد القرضاوىمستجد1987

كرٌم كمال محمد كمال عبدالواحد*مستجد1988

كرٌم محمد احمد محمد الناعممستجد1989

كرٌم محمد عبدالرحمن المؽربىمستجد1990

كرٌم محمد محمد عبدالؽنى عرفهمستجد1991

كرٌم مسعود محمد احمد الحناوىمستجد1992

كرٌم نبٌل بدٌع ابو الفتوح الزلبانىمستجد1993

كرٌم نبٌه عبدالعزٌز محمد الكٌالنىمستجد1994

كمال ابراهٌم كمال محمد الشٌالمستجد1995

كمال حسان عبدالعلٌم محمد المؽازىمستجد1996

كمال خالد كمال السٌد عبدهللامستجد1997

كمال عادل كمال محمد حسٌن قندٌلمستجد1998

كمال فرج السٌد عبدالحفٌظ ابراهٌممستجد1999

كمال مصطفى كمال محمد متولىمستجد2000
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النا عوض عبدالمطلب عوضمستجد2001

لجٌن حسام سعد مصطفى البلقدارمستجد2002

لطٌفه رباح رزق محمود سعٌدمستجد2003

لقاء وائل احمد الحسٌنى الؽبارىمستجد2004

لمٌاء شعبان بهنسى عبدالقوى الجهادىمستجد2005

لمٌاء محمد بركات احمد منصورمستجد2006

لمٌس طارق رمضان السٌد سعد**مستجد2007

لٌلى خالد ٌوسؾ احمد الشٌخمستجد2008

لٌنه جمال اسماعٌل نمر سلٌممستجد2009

ماجده السعٌد احمد ابراهٌم هبٌلهمستجد2010

ماجده رشاد صالح ابو زاملمستجد2011

مادونا اشرؾ نصحى فرٌد جرجسمستجد2012

مادونا ؼالى بشرى ؼالى العشمستجد2013

مارتٌنا فرج لطفى فرجمستجد2014

مارتٌنا ناصر صبحى بطرسمستجد2015

مارك رفعت ٌوسؾ جرجس ٌوسؾ*مستجد2016

مارى عاطؾ حكٌم فهٌممستجد2017

مارٌان ظرٌؾ نجٌب ٌسى بشاىمستجد2018

مارٌنا االمٌر شوقى ابراهٌم عبدالمسٌحمستجد2019

مارٌنا طارق بخٌت شنوده نسٌممستجد2020

مارٌنا مسٌحه صاموئٌل حنا مسٌحهمستجد2021

مازن شكرى محمد عبدالمجٌد عٌسىمستجد2022

مازن كمال صالح الدٌن احمد درازمستجد2023

مازن محمد فتحى سلٌمان ابراهٌممستجد2024

ماهر محمد محمد جابر*مستجد2025
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ماهٌتاب محمد فتح هللا زؼلولمستجد2026

ماهٌتاب محمد محروس عبده الترمسانىمستجد2027

مبروك عبٌد عبداللطٌؾ رجب عمرمستجد2028

مجدى فتحى سعد محمد ابو نواٌهمستجد2029

محمد ابراهٌم ابوالنصر محمد عثمانمستجد2030

محمد ابراهٌم احمد حسن الماحى*مستجد2031

محمد ابراهٌم احمد شلبىمستجد2032

محمد ابراهٌم احمد محمد خضرمستجد2033

محمد ابراهٌم الدسوقى ابراهٌم الطبالمستجد2034

محمد ابراهٌم امٌن سلٌمانمستجد2035

محمد ابراهٌم حنفى سعد المالحمستجد2036

محمد ابراهٌم عبدالرؤؾ ابو العنٌن ؼازىمستجد2037

محمد ابراهٌم عطٌه احمدعطٌهمستجد2038

محمد ابراهٌم على عبدالواحدمستجد2039

محمد ابراهٌم محمد الششتاوىمستجد2040

محمد ابراهٌم محمد شرؾ الدٌن*مستجد2041

محمد ابراهٌم محمد شوقى القللىمستجد2042

محمد ابراهٌم محمد عبدالحمٌد مرعىمستجد2043

محمد ابراهٌم محمد عبدالرحمن العزبمستجد2044

محمد ابراهٌم محمد ؼنٌم مرسىمستجد2045

محمد ابراهٌم محمود احمد عضٌمهمستجد2046

محمد ابوالعنٌن عبداللطٌؾ محمد*مستجد2047

محمد ابوبكر محمد ابوبكرمستجد2048

محمد ابوسٌؾ عبٌده ابو سٌؾمستجد2049

محمد احمد ابراهٌم محمد بكرمستجد2050
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محمد احمد ابوالسعود البربرىمستجد2051

محمد احمد احمد ابراهٌم رمضانمستجد2052

محمد احمد السعٌد محمد االعرجمستجد2053

محمد احمد باسم بسٌونً اسماعٌلمستجد2054

محمد احمد حامد حامد ابو الخٌرمستجد2055

محمد احمد رفعت عبدالعظٌم شرٌؾمستجد2056

محمد احمد سعٌد احمد مندورمستجد2057

محمد احمد عباس عفٌفى عبدالفتاحمستجد2058

محمد احمد عبدالحفٌظ عبدالالهمستجد2059

محمد احمد عبدالعزٌز موسى ابوعٌطهمستجد2060

محمد احمد عبدالفتاح محمد حسنمستجد2061

محمد احمد عبدالمعطى الجنادىمستجد2062

محمد احمد عبدالمقصود محمدمستجد2063

محمد احمد عبدالمنعم ابراهٌممستجد2064

محمد احمد عبدالمهٌمن عبدالسالم المداحمستجد2065

محمد احمد عبدربه عبدالقادر الشورىمستجد2066

محمد احمد عزت عبدالحمٌد الشافعىمستجد2067

محمد احمد على عبدهللا راشدمستجد2068

محمد احمد محمد جمٌعىمستجد2069

محمد احمد محمد حامدمستجد2070

محمد احمد محمد سالممستجد2071

محمد احمد محمد عبدالمجٌد عبدالعالمستجد2072

محمد احمد محمد عالممستجد2073

محمد احمد محمد على مصطفًمستجد2074

محمد احمد محمد محمد ابراهٌم ابو منصورمستجد2075
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محمد احمد محمد ناصؾ موسى**مستجد2076

محمد احمد ممدوح الهوارىمستجد2077

محمد احمد منصور احمد عوضمستجد2078

محمد اسامه ابراهٌم عبدهللا شعٌرهمستجد2079

محمد اسامه انور محمد سلٌمانمستجد2080

محمد اسامه جمعه عبدالرحمن مطرمستجد2081

محمد اسماعٌل اسماعٌل حمادهمستجد2082

محمد اسماعٌل حمدى اسماعٌل ٌوسؾمستجد2083

محمد اسماعٌل طلبه محمد بحرمستجد2084

2085
مستجد محول من 

محمد اسماعٌل عبدالرازق بسٌونىانتساب

محمد اسماعٌل محمد اسماعٌل داؼرمستجد2086

محمد اشرؾ عبدالمنعم محمد*مستجد2087

محمد اشرؾ محمد السٌد سلطانمستجد2088

محمد اشرؾ محمد حسن ابو احمدمستجد2089

محمد اشرؾ محمد حلمً ابوالسعٌدمستجد2090

محمد اشرؾ محمد هاشممستجد2091

محمد اشرؾ ٌوسؾ فراوٌلهمستجد2092

محمد اكرم ٌوسؾ حسن*مستجد2093

محمد الحبشى حسٌن مرسى ؼربالمستجد2094

مستجد2095
ٌفرض تربٌة )محمد الروٌنى عبدالرازق محمد اٌوب

(اسالمٌة
محمد السعٌد عبدالمجٌد محمدمستجد2096

محمد السٌد حصافى فتحىمستجد2097

محمد السٌد حماد السٌد زهرهمستجد2098

محمد السٌد حمٌده ابراهٌممستجد2099

محمد السٌد عبدالسالم محمد ابوعلومستجد2100
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محمد السٌد عبدالسالم محمود الحدادمستجد2101

محمد السٌد فكرى منشاوى الحناوىمستجد2102

محمد السٌد محمد السٌد بدوىمستجد2103

محمد السٌد محمد السٌد حجازىمستجد2104

محمد السٌد محمد الشاعرمستجد2105

محمد السٌد محمد الشرقاوىمستجد2106

محمد السٌد محمد تركمستجد2107

محمد السٌد محمد حسنمستجد2108

محمد السٌد محمد عنتر ندامستجد2109

2110
مستجد بعذر عن دور 

محمد السٌد محمد محمد عبدالحمٌد2022/2021ٌناٌر

محمد السٌد محمد محمود محمدمستجد2111

محمد الشامخ عنتر الشامخمستجد2112

محمد الشحات احمد محمدمستجد2113

محمد الشربٌنى السٌد الشربٌنى السٌدمستجد2114

محمد الصاوى احمد صوارمستجد2115

محمد امٌر عبدالنبى شعبان شاهٌنمستجد2116

محمد امٌن احمد محمد امٌنمستجد2117

محمد انور احمد عبدالوهاب*مستجد2118

محمد انور سعٌد ممدوح النجارمستجد2119

محمد انور محمد خلٌل سلٌمانمستجد2120

محمد اٌمن حمدى احمد عبدالمولىمستجد2121

محمد اٌمن شوقى السٌد ؼازىمستجد2122

محمد اٌمن عبدالمجٌد عبدالوهاب عبدالالمستجد2123

محمد اٌمن عبدالمولى شحاته قندٌلمستجد2124

محمد اٌمن فتحى محمد عطامستجد2125
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محمد اٌمن محمد موسى عبدالداٌممستجد2126

محمد بدر عبدالمولً محمد علًمستجد2127

محمد بدوى قطب محمد محمدمستجد2128

محمد بدٌر بهٌج محمد الزناتىمستجد2129

محمد بركات السعٌد سٌد احمد جادهللامستجد2130

محمد برهام ابراهٌم ورٌدهمستجد2131

محمد بسطوٌسى الشحات شلتوتمستجد2132

محمد بسٌونى عبدالرازق عبدهللا زاٌدمستجد2133

محمد بشٌر اسماعٌل محمد ملكهمستجد2134

محمد بهاء الدٌن محمد ادممستجد2135

محمد بهجت سالم الرخاوىمستجد2136

محمد بهجت عبدالحمٌد ابراهٌممستجد2137

محمد تقى الدٌن الحمادى تقى الدٌن سلٌمانمستجد2138

محمد توفٌق احمد احمد رزقمستجد2139

محمد جابر على اسماعٌل الخولىمستجد2140

محمد جالل السٌد علىمستجد2141

محمد جمال بدران العزونىمستجد2142

محمد جمال بكر ٌوسؾ الدٌبمستجد2143

محمد جمال ربٌع شلبى النجارمستجد2144

محمد جمال محمد علً عمارمستجد2145

محمد جمال محمد عمٌرمستجد2146

محمد جمعه سعد عبدالمقصود لطٌؾمستجد2147

محمد جمٌل عبدالنبى منٌسًمستجد2148

محمد جهاد عبدالقادر اسماعٌل شٌشهمستجد2149

محمد حاتم السعٌد احمد دهٌممستجد2150

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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محمد حازم عباس عباس الفطاطرىمستجد2151

محمد حامد حامد عبدهللا محمدمستجد2152

محمد حجازى السٌد حمٌده النجارمستجد2153

محمد حسام احمد علً الجبانمستجد2154

محمد حسان بسٌونى ابراهٌم هبٌلهمستجد2155

محمد حسانٌن محمد سالمهمستجد2156

محمد حسن خمٌس محمد عبدالعاطى رضوانمستجد2157

محمد حسن عبدالجواد سعد هٌبهمستجد2158

محمد حسن عبٌدى عبٌدى الهنداوىمستجد2159

محمد حسن محمد ابراهٌم عطٌهمستجد2160

محمد حسن محمد ابو وافىمستجد2161

محمد حسن محمد الصاوىمستجد2162

محمد حسن محمد سعد هندمستجد2163

محمد حسٌن حلمى سعد ابو حسٌنمستجد2164

محمد حسٌن راشد احمد االحولمستجد2165

محمد حلمى حسنً محمد بربرمستجد2166

محمد حلمى محمد عبٌد عراقًمستجد2167

محمد حلٌم محمد ٌوسؾمستجد2168

محمد حماده محمد عبده محمدمستجد2169

محمد حمدى فتحى محمد عبدالمنعممستجد2170

محمد حمدى محمد المصطفى بسٌونىمستجد2171

محمد حمدى محمد عفٌفىمستجد2172

محمد حمدى محمد على هاشم الزقممستجد2173

محمد حموده محمد التومىمستجد2174

محمد حٌدر طلعت السٌد ؼازىمستجد2175
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:حضور 

: ؼــٌـاب  
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محمد خالد السعٌد على بؽاؼومستجد2176

محمد خالد حسن نصرمستجد2177

محمد خالد شحاته خلٌفةمستجد2178

محمد خالد عبدهللا النواوىمستجد2179

محمد خالد على راؼب على السنهورىمستجد2180

محمد خالد على محمد حسٌنمستجد2181

محمد خالد محمد ابراهٌم قاسممستجد2182

محمد خالد محمد مصرىمستجد2183

محمد خلٌل شحاته عبدهللا احمدمستجد2184

محمد خمٌس الشافعى النكالوى نصٌرمستجد2185

محمد خمٌس محمد شعبان العدوىمستجد2186

محمد راضى سٌداحمد محمد نصٌرمستجد2187

محمد راضى عبدالحمٌد محمد ابووافٌهمستجد2188

محمد رافت شحاته الفقىمستجد2189

محمد رافت عبدالخالق عبدهللا عقلمستجد2190

محمد رافت عبدالهادى عبدالقادر زؼلولمستجد2191

محمد ربٌع عبدالستار عبدالقوي محمودمستجد2192

محمد ربٌع عبدالسالم سوٌدمستجد2193

محمد رجب ابراهٌم فهٌممستجد2194

محمد رجب المحمدى مرعىمستجد2195

محمد رجب انور شحاته السمدٌسمستجد2196

محمد رجب عبدالحى شمس الدٌن مخٌمرمستجد2197

محمد رجب فهٌم اسماعٌلمستجد2198

محمد رجب فؤاد رجبمستجد2199

محمد رجب محمد محمود هٌبهمستجد2200
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:حضور 

: ؼــٌـاب  
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محمد رشاد فتحى سعدالحدادمستجد2201

محمد رشدى عبدالعظٌم سعد محمدمستجد2202

محمد رشدى عبدالعظٌم فرج عمٌرهمستجد2203

محمد رضا ابراهٌم محمد القٌممستجد2204

محمد رضا امٌن محمود ابو حمرمستجد2205

محمد رضا سعٌد عبدالخالق عمرمستجد2206

محمد رضا شاهٌن عبدالعاطى*مستجد2207

محمد رضا طلحه منصور محمدمستجد2208

محمد رضا عبدالحمٌد ابوالعنٌن طاحونمستجد2209

محمد رضا عبدالواحد عبدالعزٌز النجارمستجد2210

محمد رضا عٌد محمد لطفى عٌدمستجد2211

محمد رضا محمد ابوزٌدمستجد2212

محمد رضا محمد احمد عالممستجد2213

محمد رضا محمد قاسممستجد2214

محمد رضا محمد محمد المنٌسىمستجد2215

محمد رضا مصطفى الجناٌنىمستجد2216

محمد رمضان حسان بسٌونى مصطفىمستجد2217

محمد رمضان حسٌن عبدربهمستجد2218

محمد رمضان سعد اسماعٌل احمدمستجد2219

محمد رمضان عبدالعاطى مصطفى ساسمستجد2220

محمد رمضان عبدالعزٌز مصطفى عمارهمستجد2221

محمد رمضان على محمد حلوهمستجد2222

محمد رمضان محمود حموده شاهٌنمستجد2223

محمد رمضان مرسى عطٌه مرسىمستجد2224

محمد سامح محى الدٌن سعد بدرمستجد2225

كنترول               مالحظ
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محمد سامى احمد حامدمستجد2226

محمد سامى رفاعى علً عمرومستجد2227

محمد سامى عبدالؽنى جاب هللا الؽنٌمىمستجد2228

محمد سامى محمد بكٌرمستجد2229

محمد سعد السٌد السٌد ابوتركٌهمستجد2230

محمد سعد جمعه سعد محمود مرعىمستجد2231

محمد سعد جمٌل عبدالباقى عبدهللامستجد2232

محمد سعد صالح محمد ؼناممستجد2233

محمد سعد عبدالرازق سٌد احمدمستجد2234

محمد سعد فاروق حامد برؼوثمستجد2235

محمد سعـٌد ابراهٌم عـلى القصاصمستجد2236

محمد سعٌد جابر صالح محمدمستجد2237

محمد سعٌد جالل توفٌق االشمونىمستجد2238

محمد سعٌد حامد محمد ابراهٌم عبدالعالمستجد2239

محمد سعٌد شعبان ابراهٌم كمٌشهمستجد2240

محمد سعٌد محمد الشافعىمستجد2241

محمد سعٌد محمد على محمدمستجد2242

محمد سعٌد محمد قطب شكرمستجد2243

محمد سلٌمان السٌد ابراهٌم الرفاعًمستجد2244

2245
مستجد اٌقاؾ قٌد عن 

العام الجامعى 

2022/2021
محمد سلٌمان محمود محمد النمر

محمد سمٌر صبحى محمد حسٌنمستجد2246

محمد سمٌر على محمد حسن الجندىمستجد2247

محمد سمٌر فتحى عبدالحمٌد االحولمستجد2248

محمد سمٌر محمد زورهمستجد2249

محمد سمٌر مرشدى محمود النجارمستجد2250
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محمد سٌد محمود عبدالرازقمستجد2251

محمد شاكر محمد ماهر كشكولمستجد وافد2252

محمد شحاته عبدالعظٌم الداعرمستجد2253

2254
مستجد محول من 

محمد شحاته محمد ابوشهاوىانتساب

محمد شرٌؾ محمد السٌد كسابمستجد2255

محمد شعبان ابراهٌم ابوالعالمستجد2256

محمد شعبان السٌد قطب الجرؾمستجد2257

محمد شعبان عبدالرحمن محمد عمٌشمستجد2258

محمد شعـبان مرسى ابو المجد صدٌقمستجد2259

محمد شفٌق ؼٌث خالدمستجد2260

محمد شكرى عنتر عبدالحمٌد ؼٌثمستجد2261

محمد شهاوى سعٌد عبدالباعثمستجد2262

محمد شوقى عبدالعزٌز عبدالسالم سٌد احمدمستجد2263

محمد صالح احمد كمال احمد بنارجمستجد2264

محمد صالح سنوسى عٌسى سعدمستجد2265

محمد صبحى ابراهٌم عبداللطٌؾ ماجدمستجد2266

محمد صبحى عبدالجلٌل محمد القبالوىمستجد2267

محمد صبحى عبدالقادر حمٌدهمستجد2268

محمد صبحى محمود عبدالهادى زاٌدمستجد2269

محمد صفوت حسن عبدالؽنىمستجد2270

محمد صالح محمد محمود البرماوىمستجد2271

محمد ضٌاء عرٌؾ شباطمستجد2272

محمد طارق ابراهٌم البٌومىمستجد2273

محمد طارق عبدالعزٌز محمود المرسىمستجد2274

محمد طارق عبدالمعطً سلٌمان شلوؾمستجد2275
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محمد طارق محمود رمضان فرج الخبٌرىمستجد2276

محمد طارئ سلٌمان الشوربجىمستجد2277

محمد طه عبدالرحمن معوض زهٌرمستجد2278

محمد عادل العقاد الننًمستجد2279

محمد عادل حسنى ابراهٌم الجرٌدى*مستجد2280

محمد عادل سعد محمد سٌداحمدمستجد2281

محمد عادل ضٌؾ عبدالمقصود خلٌفهمستجد2282

محمد عادل عبدالرازق عبدالفتاح الدٌباوىمستجد2283

2284
مستجد محول من 

محمد عادل عبدالعزٌز السٌد محفوظانتساب

محمد عادل عبدالواحد على الطنطاوىمستجد2285

محمد عاصم عبدالعال عطٌهمستجد2286

محمد عاطؾ سلٌمان مكًمستجد2287

محمد عاطؾ شبل محمد االشقرمستجد2288

محمد عاطؾ محمد الطنانىمستجد2289

محمد عاطؾ محمود حمادهمستجد2290

محمد عباس حلمى ٌوسؾ ابو سلٌممستجد2291

محمد عبدالباسط عبدهللا عبده ابوخشبهمستجد2292

محمد عبدالحفٌظ احمد عماره*مستجد2293

محمد عبدالحمٌد عباس عبدالحمٌد الزقممستجد2294

محمد عبدالحمٌد قطب النمرمستجد2295

محمد عبدالحى عبدالؽنً محمد ابوسالممستجد2296

محمد عبدالرحمن ابراهٌم عبدالرحمن طاٌلمستجد2297

محمد عبدالرحمن عبدالسمٌع السٌد عبدهمستجد2298

محمد عبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم السٌدمستجد2299

محمد عبدالرؤؾ احمد عبدالرؤؾ موسىمستجد2300
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محمد عبدالستار عاطؾ كامل مجاهدمستجد2301

محمد عبدالسالم عٌد عبدالسالم شحاته خلٌلمستجد2302

محمد عبدالصمد محمود السٌد قنصوهمستجد2303

محمد عبدالعزٌز عبدالؽنً محمد فضلمستجد2304

محمد عبدالعزٌز عبدالهادى عبداللطٌؾمستجد2305

محمد عبدالعزٌز محمد محمد السخطى*مستجد2306

محمد عبدالؽنى عبٌد احمد عبٌد*مستجد2307

محمد عبدالفتاح عبدالمجٌد على احمدمستجد2308

محمد عبدالفتاح محمد عبده عرفهمستجد2309

محمد عبدالفتاح محمد عمر ٌاسٌنمستجد2310

محمد عبدالفتاح محمود جاد هللامستجد2311

محمد عبدالقادر عبدالحفٌظ الحوفىمستجد2312

محمد عبدهللا عبدالقوى حمادمستجد2313

محمد عبدهللا محمود حسوبمستجد2314

محمد عبدالمجٌد شاهٌن محمد العمورى*مستجد2315

محمد عبدالمجٌد عبدالمهٌمن الشافعًمستجد2316

محمد عبدالمعطى فتحى عٌسوى ابراهٌممستجد2317

محمد عبدالمنعم السٌد عبدالمنعم العدلىمستجد2318

محمد عبدالمنعم حسن نملهمستجد2319

محمد عبدالمنعم راتب بساطمستجد2320

محمد عبدالمنعم عبدالؽفار الزٌاتمستجد2321

محمد عبدالمنعم محمد عشٌبهمستجد2322

محمد عبدالناصر عبدالعظٌم شدادمستجد2323

محمد عبدالنبى ابراهٌم بسٌونىمستجد2324

محمد عبدالوهاب ابراهٌم رجبمستجد2325
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:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

94لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

محمد عبدالوهاب فاروق سعٌد عبدالوهابمستجد2326

محمد عبدربه كمال بكرمستجد2327

محمد عبده عبدالسالم خضرمستجد2328

محمد عزت جامع ٌوسؾ مرعىمستجد2329

محمد عصام الدٌن احمد البٌومى سالممستجد2330

محمد عصام عبدالفتاح مرسى السٌدمستجد2331

محمد عطٌه محمد علىمستجد2332

محمد عالء الدٌن الهندى ابوحلٌمهمستجد2333

محمد عالء عبدالخالق عبدالحمٌد مبروكمستجد2334

محمد على ابراهٌم وهبهمستجد2335

محمد على جاد هللا بساطمستجد2336

محمد على حمدٌن فرٌج ابوعمرمستجد2337

محمد على شلبى على العٌارىمستجد2338

محمد على شهاب الدٌن على شهاب الدٌنمستجد2339

محمد على عبدالسمٌع على رمضانمستجد2340

محمد على عبدالفتاح على رماح*مستجد2341

محمد على محمد دؼٌش*مستجد2342

محمد على محمد سالممستجد2343

محمد على محمد صالح الدٌنمستجد2344

محمد على محمد عزت على ناصؾمستجد2345

محمد على محمد على المالح*مستجد2346

محمد على محمد ؼرٌبمستجد2347

محمد عماد الدٌن عبدالوهاب عبد السالم عٌسىمستجد2348

محمد عماد على عطٌهمستجد2349

محمد عماد محمد ابراهٌممستجد2350
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محمد عماد محمد عوض السٌدمستجد2351

محمد عمر ابراهٌم عمرمستجد2352

محمد عمر محمد الدمرداش منصورمستجد2353

محمد عونى محمود المجاعصمستجد2354

محمد عٌد بٌومى حسٌن مرسالمستجد2355

محمد فاٌز عجٌل عوضمستجد2356

محمد فاٌز محمد ابراهٌم صابرمستجد2357

محمد فتح هللا توفٌق بطورمستجد2358

محمد فتحى احمد جاب هللا شحاتهمستجد2359

محمد فتحى محمد ابراهٌم اسماعٌلمستجد2360

محمد فرحات فتحى محمدمستجد2361

محمد فرٌد محمد شوقى القللىمستجد2362

محمد فزاع زٌن مصطفىمستجد2363

محمد فوزى امجد الموافىمستجد2364

محمد فٌصل رضا عبدالمجٌد توكلمستجد2365

محمد كرم عبدالنبى احمد احمدمستجد2366

محمد كرم مصطفى مبروك المؽربىمستجد2367

محمد كرٌم محمود ابوالٌزٌد الحلوانىمستجد2368

محمد كمال ابراهٌم عبدالؽفارمستجد2369

محمد كمال عبدالحمٌد ٌوسؾ دروٌشمستجد2370

محمد لطفى عبدالسالم عبدالؽفار سالممستجد2371

محمد لطفى مصطفى الشناوىمستجد2372

محمد ماهر جمال الشرٌؾمستجد2373

محمد ماهر حامد الدٌاسطىمستجد2374

محمد ماهر محمد عبدالسالم الفقىمستجد2375
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محمد ماهر محمد مصطفى السبكىمستجد2376

محمد مبروك عوض دشٌشهمستجد2377

محمد مبروك فهمى مطاوعمستجد2378

2379
مستجد محول من 

محمد متولى عبدالمعطى على الشامىانتساب

محمد مجدى ابراهٌم قطب عثمانمستجد2380

محمد مجدى حسن مباركمستجد2381

محمد مجدى محمد ابوالعالمستجد2382

محمد مجدى محمد حافظمستجد2383

محمد مجدى محمد عبدالحمٌد ربٌعمستجد2384

2385
مستجد محول من 

محمد محروس محمد عٌد محسبانتساب

محمد محمد ابراهٌم حسن النمرمستجد2386

محمد محمد ابوالٌزٌد احمد موسىمستجد2387

محمد محمد السٌد عبدالرحٌم الزعبالوى*مستجد2388

محمد محمد حلمى السعٌد شقلمستجد2389

محمد محمد حمام سالمهمستجد2390

محمد محمد عامر الدٌبمستجد2391

محمد محمد عبدالباسط زٌدانمستجد2392

محمد محمد محمد احمد عنترمستجد2393

محمد محمد محمد جادهللامستجد2394

محمد محمد محمد حامد خلٌلمستجد2395

محمد محمد محمد محمد ؼازىمستجد2396

محمد محمد مصطفى محمد عبدربهمستجد2397

محمد محمود ابراهٌم احمد هاشممستجد2398

محمد محمود احمد التطاوىمستجد2399

2400
مستجد محول من 

محمد محمود حسن حسن ٌقطٌنانتساب
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محمد محمود صابر محمود المالحمستجد2401

محمد محمود عبدالحمٌد عمارهمستجد2402

محمد محمود عبدالسالم محمد السٌويمستجد2403

محمد محمود فوزى طه احمد ابوزٌدمستجد2404

محمد محمود محمد عبدالستار العنوسىمستجد2405

2406
مستجد محول من 

محمد محمود محمد عـلى الزٌاتانتساب

محمد محمود محمد محمد العادلًمستجد2407

محمد محمود موسى محمد ابوموسىمستجد2408

محمد محمود ٌاسٌن قندٌلمستجد2409

محمد مختار عبدالعزٌز موسى ابوعٌطهمستجد2410

محمد مرزوق على بهى نجممستجد2411

محمد مسعد ابراهٌم عبدالحمٌد زعٌترمستجد2412

2413
مستجد محول من 

محمد مسعود محمد حسٌن شلتوتانتساب

محمد مصطفى احمد فاضل شحاته*مستجد2414

محمد مصطفى بدٌع محمد سعٌد*مستجد2415

محمد مصطفى طلحه عبدالقوي منازعمستجد2416

2417
مستجد محول من 

محمد مصطفى فتحى عبدالهادىانتساب

محمد مصطفى محمد عبدالمجٌدمستجد2418

محمد مصطفى محمود احمد الشاذلىمستجد2419

محمد منصور الشحات منصورمستجد2420

محمد منصور عبدالسالم عماشهمستجد2421

محمد منٌر مختار محمد جمعهمستجد2422

محمد مؤمن عبدالصمد ابراهٌم خلٌفهمستجد2423

محمد ناصر عبدالمحسن سلٌمان عبدهللامستجد2424

محمد نبٌل على احمد الصعٌدىمستجد2425

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

98لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

محمد نبٌل على احمد حسنٌنمستجد2426

محمد هانى عبدالحلٌم امٌن الفقىمستجد2427

محمد هانى لطفى مصطفى البٌطارمستجد2428

محمد هانى مسعد احمد الكٌرهمستجد2429

محمد هشام عبدالسالم فودهمستجد2430

محمد هشام مسعود على ابوطاحونمستجد2431

محمد هلٌل عبدالرازق سعد محمدمستجد2432

محمد وائل رزق شلبىمستجد2433

محمد وحٌد عزت حامد الحلٌسىمستجد2434

محمد وحٌد محمد محمد عبدالرحمنمستجد2435

محمد وسٌم عبدالحكٌم جمٌلمستجد2436

محمد ولٌد مصلحٌى محمد ٌونسمستجد2437

محمد ٌاسر السٌد عبدالقدوسمستجد2438

محمد ٌاسر عبدالعزٌز فتح هللا العجمىمستجد2439

محمد ٌاسر عماد الدٌن فتح هللامستجد2440

محمد ٌاسر مظلوم درهانمستجد2441

محمد ٌحى اسماعٌل توفٌقمستجد2442

محمد ٌحٌى زكرٌا عبدالحمٌد حمدمستجد2443

محمد ٌسرى محمد ؼرٌب احمد عبدالمنعممستجد2444

محمد ٌوسؾ صالح زٌادهمستجد2445

محمد ٌوسؾ عبدالرافع منقولهمستجد2446

محمد ٌوسؾ محمد عبدالحمٌد الجبالىمستجد2447

2448
مستجد محول من 

محمد ٌوسؾ محمد عبدالعزٌز سعدانتساب

محمود ابراهٌم حسنى نصر محمدمستجد2449

محمود ابراهٌم شلبى ابو طالبمستجد2450
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محمود ابراهٌم عبدالفتاح ابراهٌممستجد2451

محمود ابراهٌم محمد احمد دوٌدارمستجد2452

محمود ابراهٌم محمود عبدالفتاح النكالوىمستجد2453

محمود احمد ابراهٌم سالم ابراهٌممستجد2454

محمود احمد ابو العزم محمد صقرمستجد2455

محمود احمد الجبالى ابراهٌم اؼامستجد2456

محمود احمد السٌد الحشاشمستجد2457

محمود احمد سامى محمد الجزارمستجد2458

محمود احمد عباس عفٌفىمستجد2459

محمود احمد عبدالمنعم الحلٌسىمستجد2460

محمود اسامه محمود مندور*مستجد2461

محمود اسالم شمس الدٌن عطٌهمستجد2462

محمود اشرؾ ابراهٌم عوض رٌؾ هللامستجد2463

محمود اشرؾ عبدالمنعم محمود قرقاشمستجد2464

محمود اشرؾ محمود السعٌد الجمال*مستجد2465

محمود اشرؾ محمود محمد جودهمستجد2466

2467
مستجد محول من 

محمود الدمرداش محمد الدمرداش سعدانتساب

محمود السعـٌد حسن الباجورىمستجد2468

محمود السٌد محمود ابو الحسنمستجد2469

محمود الشحات محمود محمدمستجد2470

محمود اٌمن عطٌه زعفانمستجد2471

2472
مستجد محول من 

محمود اٌهاب محمود البحراوىانتساب

محمود بدر السٌد الٌمانى محمدمستجد2473

محمود بركات محمود بركات عالء الدٌنمستجد2474

محمود بكر سعد قطب بكرمستجد2475
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محمود جالل محمود عبدالحمٌد ؼانممستجد2476

محمود جمال صالح عبدالفتاح فتح هللامستجد2477

محمود جمعه محمد وهٌدىمستجد2478

محمود خالد احمد عبدالباقىمستجد2479

محمود خالد سعد احمد خٌر هللامستجد2480

محمود رجب ابوالعزم قطب االجرودمستجد2481

محمود رشاد احمد عبدالعزٌز احمدمستجد2482

2483
مستجد محول من 

محمود رضا عبدالنبى شكرانتساب

محمود رضا محمد عبدالاله المهدىمستجد2484

محمود رمضان احمد احمد ندامستجد2485

محمود رمضان السعداوى ابراهٌم السعداوىمستجد2486

محمود رمضان على احمد علًمستجد2487

محمود زؼلول حسٌن محمدعبدالحمٌدمستجد2488

محمود سامى اسماعٌل السٌد داودمستجد2489

محمود سامى حسان علً ابراهٌممستجد2490

محمود سامى عبدالباقى  ابراهٌم الصفتىمستجد2491

محمود سعد اسماعٌل احمد الحجارمستجد2492

محمود سعد عماره حجاجمستجد2493

محمود سعٌد عبدالحمٌد احمدمستجد2494

محمود سلطان محمد سعٌد المالحمستجد2495

محمود سمٌر محمد عبدالعزٌز السٌدمستجد2496

محمود سمٌر محمود محمد محمد هٌبهمستجد2497

محمود صالح محمود علً صالحمستجد2498

محمود صالح محمود محمد القصاصمستجد2499

محمود صبحى طه الصقعانمستجد2500

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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محمود صالح عبدالحمٌد جادهللا قوٌدرمستجد2501

محمود صالح عبدالحى ابراهٌممستجد2502

محمود عبدالرحمن محمد الذهبىمستجد2503

محمود عبدالعزٌز محمود لبٌب الفٌومىمستجد2504

محمود عبدالكرٌم محمد حمٌده سٌد احمدمستجد2505

محمود عبدهللا عبدالرازق محمدمستجد2506

محمود عبدالمقصود عبدالمقصود حبٌبمستجد2507

محمود عبدالمنعم على الشهالًمستجد2508

محمود عبدالمنعم محمد حجاجمستجد2509

محمود عبدالمنعم مصطفى ابراهٌم الجزارمستجد2510

محمود عبده محمود عبدالنبى الخولىمستجد2511

محمود عدلى محمد عبدالداٌم منصورمستجد2512

محمود عزت عبدالحمٌد الكحكى**مستجد2513

محمود عزت محمد عبدالمنعم محمد العزبًمستجد2514

محمود عالء عبدهللا السٌد زاهر*مستجد2515

محمود على على عوٌضه محمدمستجد2516

محمود كامل محمود كامل بدرمستجد2517

محمود كرم عبداللطٌؾ فصادمستجد2518

محمود كمال محمد رضوانمستجد2519

محمود مجدى السٌد على كسابمستجد2520

محمود محروس عبدالجٌد فرج الدبسىمستجد2521

محمود محمد ابراهٌم ابوالمجد االبسمستجد2522

محمود محمد احمد النجارمستجد2523

محمود محمد احمد عبدالجوادمستجد2524

محمود محمد السعٌد ابراهٌم نصرمستجد2525

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

102لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        
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محمود محمد جالل عبدالعزٌز عبدالعاطىمستجد2526

محمود محمد رمضان حبلٌزهمستجد2527

محمود محمد زاكى وهٌبمستجد2528

محمود محمد سلٌمان محمد زٌدانمستجد2529

محمود محمد شحاته اسماعٌل جعدورمستجد2530

محمود محمد عبدالسالم الكالوى مسلممستجد2531

محمود محمد عربً محمدمستجد2532

محمود محمد كمال قطب الجملمستجد2533

محمود محمد محمد البطاطمستجد2534

محمود محمد محمد سالم ابوعامرمستجد2535

محمود محمد محمود الروٌنًمستجد2536

محمود محمد مختار على احمدمستجد2537

محمود مدحت محمد بحٌرىمستجد2538

محمود مسعد امٌن السودانًمستجد2539

محمود مسعود ابراهٌم منصور الدنشالًمستجد2540

محمود مصطفى فاروق محمد شلبىمستجد2541

محمود مصطفى مصطفى حسانٌن الشاذلىمستجد2542

محمود نصر محمود عبدالمقصود الصٌرفىمستجد2543

محمود هانى محمد محمد الشافعىمستجد2544

محمود هالل حامد الدوانسىمستجد2545

محمود وحٌد عبدالفتاح ؼرٌبمستجد2546

محمود ٌاسر السٌد الفقىمستجد2547

محمود ٌاسر رمضان محمد العطارمستجد2548

محمود ٌاسر محمد الجزارمستجد2549

مختار عطا عبدالسالم نصرالدٌن السخاوىمستجد2550

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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مرام سعٌد السٌد قطب قندٌلمستجد2551

2552
مستجد محول من 

مروان احمد وفٌق عتلمانتساب

مروان السٌد محب مصطفى عبدهللامستجد2553

2554
مستجد محول من 

مروان رشدى امٌن ابو الخٌرانتساب

مروان فتحى نجٌب عبدالحلٌم الؽاٌشمستجد2555

مروان محمد ابراهٌم احمد عرابىمستجد2556

2557
مستجد محول من 

مروه اشرؾ فتحى محمد عبدهللاانتساب

مروه حسن متولى السٌد متولًمستجد2558

مروه حسٌن  على حسٌن خلٌل**مستجد2559

مروه حمدى ربٌع ؼٌث حسن السالمونىمستجد2560

مروه عادل جمعه السٌد كرٌممستجد2561

2562
مستجد محول من 

مروه عبدالعزٌز محمد هٌكلانتساب

مروه عصام رزق رزق سلٌمانمستجد2563

مروه مرشدى متولى ٌوسؾ ندٌرمستجد2564

مروه مصطفى محمد محمد المالكىمستجد2565

مروه نعٌم عبدالعزٌز احمد راشدمستجد2566

مروه هشام خٌرهللا حسٌنمستجد2567

مرٌم ابراهٌم الشوادفى ابراهٌممستجد2568

مرٌم احمد عبدالجواد ناجى فودهمستجد2569

مرٌم اسامه السعٌد حجازىمستجد2570

مرٌم اسامه محمد قطب الدبٌسىمستجد2571

مرٌم اسماعٌل محمد عبدالحمٌد الشندٌدىمستجد2572

مرٌم اٌمن ذكى ابراهٌم حسانمستجد2573

مرٌم اٌهاب السٌد السٌسىمستجد2574

مرٌم اٌهاب عٌد على الصواؾمستجد2575

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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مرٌم جمال رمضان البطاوىمستجد2576

مرٌم جمال عبدالفتاح عبدالعال عفٌفىمستجد2577

2578
مستجد محول من 

مرٌم جمال فرج مشعلانتساب

مرٌم حامد محمد على ابوالمجد طهمستجد2579

مرٌم رشاد حسن عٌدمستجد2580

2581
مستجد محول من 

مرٌم شرٌؾ محمود محمد المتٌتانتساب

مرٌم صالح الدسوقى الدسوقى على الدٌنمستجد2582

مرٌم صالح عمر الجمالمستجد2583

مرٌم صالح محمد شلوؾمستجد2584

مرٌم طارق حسن عبدالرحمن النجارمستجد2585

مرٌم طه محمد السٌد الشافعىمستجد2586

مرٌم عبدالحلٌم حافظ محمد مدكورمستجد2587

مرٌم عبدالحى ٌوسؾ جهجهمستجد2588

مرٌم عبدالستار ابوالعنٌن سالم حبٌبمستجد2589

مرٌم قطب بسٌونى محمد علىمستجد2590

مرٌم ماهر فؤاد واصؾمستجد2591

مرٌم محمد الدسوقى ابراهٌم عٌنرمستجد2592

مرٌم محمد السٌد محمد مساعد بلبعمستجد2593

مرٌم محمد عبدهللا احمد الرفاعىمستجد2594

مرٌم محمد عبدالمحسن محمد جمعهمستجد2595

مرٌم محمد ناصر محمد عبدالعزٌزمستجد2596

2597
مستجد محول من 

مرٌم محمد ٌحٌى عبدالؽفارانتساب

مرٌم محمود السٌد محمد ابو زٌدمستجد2598

مرٌم محمود محمد شوشانمستجد2599

مرٌم مدحت فاروق صالح شبانهمستجد2600

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

105لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

مرٌم مصطفى عبدهللا عبدهللا عمارمستجد2601

مرٌم مفرح عبدالخالق على البؽدادىمستجد2602

مرٌم ممدوح مصباح البرعىمستجد2603

2604
مستجد محول من 

مرٌم هانى ابراهٌم عزب عبدالعالانتساب

مرٌم ولٌد فوزى اللقانى*مستجد2605

مسعد عبدالمعطً مسعد السعٌدمستجد2606

مسعود شعبان مسعود حمد هللا الؽرابمستجد2607

مشارى عبدالعزٌز محمد الٌاقوتوافد كوٌتى**مستجد2608

مصطفى ابراهٌم عبدالؽنى محمدمستجد2609

مصطفى احمد السٌد الحشاشمستجد2610

مصطفى احمد حسٌن احمد عٌسىمستجد2611

مصطفى احمد عبدالباسط المقدم*مستجد2612

مصطفى احمد محمد حلمى احمد عالممستجد2613

مصطفى احمد محمد محمد عبٌد*مستجد2614

مصطفى احمد مصطفى محمد*مستجد2615

مصطفى اسامه محمد محمدمستجد2616

2617
مستجد محول من 

مصطفى اشرؾ شعبان حسن منصورانتساب

مصطفى السعٌد محمد احمد حنٌشمستجد2618

مصطفى السعٌد محمد عبدالؽنى ابراهٌممستجد2619

مصطفى السعٌد محمد مصطفى زوٌلمستجد2620

مصطفى السٌد شحاته الخوالقهمستجد2621

2622
مستجد محول من 

مصطفى المتولى زكرٌا السعٌد ساطورانتساب

مصطفى النبوى النبوى محمد تركىمستجد2623

مصطفى جمال المؽاورى عبدالجوادمستجد2624

مصطفى جمال محمد نجممستجد2625

كنترول               مالحظ
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مصطفى جمال مصطفى محمدمستجد2626

مصطفى جمال منصور الحمادىمستجد2627

مصطفى حسٌن حسن حسٌن ابو سنهمستجد2628

مصطفى حسٌن محمد ٌوسؾ البٌاعهمستجد2629

مصطفى رضا سند عبدالظاهرمستجد2630

مصطفى سالم عرفه ابراهٌم بركاتمستجد2631

مصطفى شمس الدٌن عبدالفتاح النشرتىمستجد2632

مصطفى صبحى على محرممستجد2633

مصطفى صبحى محمد عبدالؽنى فاٌدمستجد2634

مصطفى عادل محمد عمر ابو بكرمستجد2635

مصطفى عبدالحكٌم السٌد عبدالقادر ناجىمستجد2636

مصطفى عبدالحمٌد السٌد عبدهللا تعلبمستجد2637

مصطفى عبدالحى محمد محمد الرشٌدىمستجد2638

مصطفى عبدالخالق اسماعٌل ؼنٌممستجد2639

مصطفى عبدالعزٌز العزب عبدالعزٌز خضرهمستجد2640

مصطفى عبدالعظٌم مصطفى محمد ابو الوفامستجد2641

مصطفى عبدهللا احمد تعلبمستجد2642

مصطفى عبده محمد العشماوى محمدمستجد2643

مصطفى عصام عبدالعظٌم ابراهٌم دروٌشمستجد2644

مصطفى عصام محمد كمال الدٌن عبدالفتاحمستجد2645

مصطفى على سكران على ؼنٌممستجد2646

مصطفى فرج عبدالمهٌمن السروجىمستجد2647

مصطفى كمال الدٌن زكرٌا عمرمستجد2648

مصطفى محمد ابوالفتوح محمود احمد ندامستجد2649

مصطفى محمد السعٌد كامل عبدالجوادمستجد2650
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مصطفى محمد السٌد محمود الزواوىمستجد2651

مصطفى محمد الصدٌق احمدمستجد2652

مصطفى محمد عبدالرحمن الذهبىمستجد2653

مصطفى محمد عبدالؽفار عبدالمنعم فاٌد*مستجد2654

مصطفى محمد على شعبانمستجد2655

مصطفى محمد مجدى المحلى محمد عبدهللامستجد2656

مصطفى محمد محمد السٌد حبشىمستجد2657

مصطفى محمد مصطفى افندى عبدالخالقمستجد2658

مصطفى محمد منصور بسٌونى فراولومستجد2659

مصطفى محمد ٌحى زكرٌا حجازىمستجد2660

مصطفى محمود السٌد احمد عالممستجد2661

مصطفى محمود عبدالرحمن محمدمستجد2662

مصطفى محمود مبروك عبدالقوى الكالوىمستجد2663

2664
مستجد محول من 

مصطفى مدحت فرج الددانتساب

مصطفى منصور محمد عبدالمالك ابراهٌممستجد2665

مصطفى نبٌل الشحات محمود رزقمستجد2666

مصطفى وائل المؽاورى عبدالهادىمستجد2667

مصطفى وائل خلٌفه علوانىمستجد2668

مصطفى وجٌه محروس معروؾ عمارهمستجد2669

مصطفى ٌاسر عبدالؽفار محمد القبوجًمستجد2670

مصطفى ٌسرى حسن دوٌدارمستجد2671

مصعب حازم منصور عبدالمجٌد رجبمستجد2672

معتز محمد ابوالنصر محمدمستجد2673

معتز محمد السٌد السعٌد حسن التحفهمستجد2674

معتز نبٌل احمد محمد محروسمستجد2675
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ممدوح سعد محروس عبدالواحدمستجد2676

ممدوح مدحت محمد شلتوتمستجد2677

ممدوح ممدوح حسن عبدالنبى البنامستجد2678

منار احمد عبدالرؤؾ القبانىمستجد2679

منار احمد محمد احمد السرحهمستجد2680

منار احمد محمود عبدهللا محمدمستجد2681

منار اشرؾ لطفى السٌد المسلمانىمستجد2682

منار جبرٌل ربٌع جادهللا مطراوىمستجد2683

منار جمال محمد ابراهٌم ابوعراٌسمستجد2684

منار حامد احمد محمد الشٌنمستجد2685

منار حسام محمد عبدالعظٌم  رمضانمستجد2686

منار حمدى عبدالوهاب سلٌمان محمودمستجد2687

منار سامى عبداللطٌؾ الؽرابلىمستجد2688

منار عادل عطٌه عبدالؽفار*مستجد2689

منار عادل ٌوسؾ الدالىمستجد2690

منار عبدالؽنى ٌس الحدادمستجد2691

منار عبدالفتاح عبدالعزٌز عبدالفتاحمستجد2692

منار عصام عبدالستار مكاوى الحناوىمستجد2693

منار عطٌه محمد خلٌلمستجد2694

منار مبارك محمد عبدالعزٌز عاشورمستجد2695

منار محمد ابو الفتح ٌوسؾ ٌحىمستجد2696

منار محمد حامد محمود حامدمستجد2697

منار محمد رضا محمد داودمستجد2698

منار محمد سعٌد محمد السرسًمستجد2699

منار محمد سمٌر فرجمستجد2700
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2701
مستجد محول من 

منار محمد عبدالعظٌم عبدالمجٌدانتساب

منار محمد عبدهللا محمد جودهمستجد2702

منار محمد عبدالمنعم عٌدمستجد2703

منار محمد عطٌه محمود الصٌرفىمستجد2704

منار محمود على عبدالحمٌد متولىمستجد2705

منار محمود عمر رجب مرسى زٌنمستجد2706

منار محمود ماهر محمود خضرمستجد2707

منار منصور عبدالمنعم ابراهٌم بهى الدٌن*مستجد2708

منار منصور على محمد عاشورمستجد2709

2710
مستجد محول من 

منار هانى حسن عبدالسالمانتساب

منار ٌاسر محمد ابراهٌم الفرجانىمستجد2711

منال السٌد جمعه احمد اسماعٌلمستجد2712

منال بهاء محمد فاٌز محمد النمرمستجد2713

منةهللا احمد حسٌن حسن سعودىمستجد2714

منةهللا السٌد محمدى على البنامستجد2715

منةهللا العربى زكً محمد عبدهللامستجد2716

منةهللا جمال محمود احمد الشٌمىمستجد2717

منةهللا سمٌر محمود عبدالؽنى عوؾمستجد2718

2719
مستجد محول من 

منةهللا شرٌؾ انور ؼنٌمانتساب

منةهللا شوقى راؼب محمد خلٌلمستجد2720

منةهللا طلبه عبدربه حسن دٌابمستجد2721

منةهللا عادل احمد عبدالمنعم شحاتهمستجد2722

2723
مستجد محول من 

منةهللا عبدالمعطى شعبان ٌوسؾ ابو العباسانتساب

منةهللا عزت ابراهٌم محمد ؼازىمستجد2724

منةهللا محمد شعبان عبدالستارمستجد2725
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منةهللا محمود عبدالعزٌز طمانمستجد2726

منةهللا مرسى عبدالحفٌظ مرسىمستجد2727

منةهللا نبٌل محمد االشمونىمستجد2728

منةهللا ٌاسر بدوى محمدمستجد2729

منصور محمد محمد ذكى سالمهمستجد2730

منعم اسامه سالم شكلمستجد2731

منه عزت محمد حماده الفقىمستجد2732

منه محمد صالح ابوالعنٌن حمودمستجد2733

منه محمود قاسم ابوزٌدمستجد2734

منى اكرم عاطؾ عبدالحفٌظ محمود بدوىمستجد2735

2736
مستجد محول من 

منى بكر عطٌه عبدهللا عبودانتساب

منى حسن محمد السعٌد عمرمستجد2737

منى حلمى نصر الدٌن خالؾ احمدمستجد2738

منى خالد ابراهٌم على قمرمستجد2739

منى رمضان على السودانىمستجد2740

منى عطٌة عبده محمد شرارهمستجد2741

منى عطٌه طلعت عطٌهمستجد2742

منى فهمى محمد فاٌدمستجد2743

منى محمد احمد عامرمستجد2744

منى محمد عزب محمد جٌهمستجد2745

منى محمد محمد احمد العباسىمستجد2746

منى ناصر كمال كامل احمدمستجد2747

منى وائل احمد عبدهللا علىمستجد2748

مها توفٌق محمد منصورمستجد2749

مها صبرى محمد ؼنٌممستجد2750
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مهاب الدٌن علً محمد اللٌثًمستجد2751

مهاده عبدالحمٌد احمد حمودهمستجد2752

مهند حاتم محمد على القططىمستجد2753

مهند عبدالتواب احمد البجالتًمستجد2754

مهند عالء عبدالمحسن سٌد احمد  المنٌاوىمستجد2755

مهند مصطفً الشحات النعمانًمستجد2756

مؤمن اٌمن عبدالعزٌز سوٌلم*مستجد2757

مى ابراهٌم محمد ابراهٌم داودمستجد2758

مى احمد عبدهللا احمد الؽنٌمىمستجد2759

مى اٌمن مفرح ابوزٌد الفرهمستجد2760

مى جمال احمد موسىمستجد2761

مى خالد سعد عوٌضهمستجد2762

مى خالد محمود محمد حلمىمستجد2763

مى طارق عبدالوهاب عبدالعال عمرمستجد2764

مى فكٌه سعٌد عبدالحمٌد الجمٌعىمستجد2765

مى متولى مختار دٌابمستجد2766

مى محمد عبدرب النبى عبدالسالم شبكهمستجد2767

مى محمد محمد خضٌريمستجد2768

مى مدحت محمد محمد خفاجىمستجد2769

مى ناصر عبدالمنعم السعدنًمستجد2770

مى ٌوسؾ نصر محمد الحماقىمستجد2771

2772
مستجد محول من 

مٌاده بدران صابر محمد الجندىانتساب

مٌاده حمدى المحمدى عبدالرحمن صالح*مستجد2773

2774
مستجد محول من 

مٌاده مؤنس محمود احمد نداانتساب

مٌار حسن احمد محمدمستجد2775
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مٌار سعد مصطفى محمد محمد محسنمستجد2776

مٌار عالء الدٌن زكرٌا عبدالقادر عبدالؽنىمستجد2777

مٌار محمد محمد ابو االسعادمستجد2778

مٌان صالح محمد الصفطىمستجد2779

مٌرفت عبدالمنصؾ حسن حسن عمرمستجد2780

مٌرنا السٌد سعد محمد متولىمستجد2781

مٌرنا السٌد عبدالكرٌم عبدالفتاح البنامستجد2782

مٌرنا شحات فرج هللا فرجمستجد2783

مٌرنا كامل خلٌل مجدهللا بطرسمستجد2784

مٌرنا ماهر زكرٌا عطٌه الصنفاوىمستجد2785

مٌرنا ولٌد محمد السٌد مشعلمستجد2786

مٌرنا ولٌد محمد حسن سلٌمانمستجد2787

مٌره وائل عبدالمعطى على صفٌانمستجد2788

مٌنا امٌر ٌوسؾ نقوال ندامستجد2789

مٌنا مسعد اسكندر مٌخائٌل**مستجد2790

ناجى صبرى ناجى زٌادهمستجد2791

نادر احمد صبحً محمد حجازيمستجد2792

نادر السٌد احمد بسٌونً فوازمستجد2793

نادر عبدالمنعم محمد اسماعٌل عبدربهمستجد2794

نادر عصام عبدالخالق ابراهٌم ابوطبٌخمستجد2795

نادر عمرو حسن عبدالسالم بدرمستجد2796

نادر مجدى عبدالجواد الساٌسمستجد2797

نادر هانى صبحى رسالنمستجد2798

نادٌه احمد عبدالحمٌد محمد العبدمستجد2799

نادٌه خالد محمد احمد مطاوعمستجد2800
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نادٌه سعد احمد شعبان مسلم*مستجد2801

نادٌه شرٌؾ سعد محمد ابو شرٌؾمستجد2802

نادٌه عبدالمحسن مختار عٌدمستجد2803

نادٌه عبده عبدالحمٌد مصطفى حجازيمستجد2804

2805
مستجد محول من 

نادٌه مجدى محمد فاٌدانتساب

نادٌه محمد حمدى علً ابو الراٌاتمستجد2806

نادٌه هانى محمد عبدالوهاب حنورهمستجد2807

نارٌمان احمد ابراهٌم احمد الشٌخمستجد2808

نارٌمان انور محمد حسانٌن عباسمستجد2809

نانسى محمد عبداللطٌؾ متولى الجارحىمستجد2810

نانسى مرجان لمعى نصٌؾمستجد2811

نبٌله محمد عبدالسالم عبدالهادى احمدمستجد2812

2813
مستجد محول من 

نبٌه محمد ابوزٌد متولى سٌد احمدانتساب

نجالء خالد محمد على عرفهمستجد2814

نجالء شعبان عبدالحمٌد محمد سٌد احمدمستجد2815

نجالء عبدالفتاح ابراهٌم عامرمستجد2816

نجوى حمزه عزام علًمستجد2817

نجوى محمد عبدالؽنى محمد  عبدالعظٌممستجد2818

نجٌه محمد مجاهد بٌومى ابوجاموسمستجد2819

ندا ابراهٌم ابراهٌم الدٌبمستجد2820

ندا احمد محمد عبدالمجٌد البرلسىمستجد2821

ندا اٌمن فاروق عبدالمجٌد مرزوقمستجد2822

ندا طارق طه شاهٌنمستجد2823

ندا عبدالعزٌز احمد علٌانمستجد2824

ندا على سعد اسماعٌل الشهاوىمستجد2825
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ندا على محمد السٌد ابو دهبمستجد2826

ندا محمد عبدالحى على ابراهٌممستجد2827

ندا ممدوح ابراهٌم حسن علٌانمستجد2828

ندا منصور شعبان عبدالؽنىمستجد2829

ندا منصور على محمد زعترمستجد2830

ندا وجٌه عسران السباخى*مستجد2831

نداء احمد محمود محمد عصرمستجد2832

2833
مستجد محول من 

ندى ابراهٌم سعٌد السٌدانتساب

ندى ابراهٌم عبد لحلٌم احمد فؤدهمستجد2834

ندى ابوالمجد محمد ابراهٌم المؽربلمستجد2835

ندى احمد فتحى احمد منامستجد2836

2837
مستجد محول من 

ندى احمد محمد فرٌد رحابانتساب

ندى احمد ٌحٌى احمد بدهمستجد2838

ندى اسامه سعد محمد البرنسمستجد2839

ندى اشرؾ جمال الدٌن محمد فتح هللامستجد2840

ندى اشرؾ عبدهللا شحاته مطرمستجد2841

ندى السٌد محروس عبدالعظٌم خلؾمستجد2842

ندى بهاء حسن على المؽربىمستجد2843

ندى ثروت عبدالعزٌز مصطفى الجعبٌرىمستجد2844

ندى جمال عوض الفضالىمستجد2845

ندى حسام احمد جاد الدمراوىمستجد2846

ندى حسن سامى محمد حسن ابوٌوسؾمستجد2847

ندى خالد سعٌد على زهرانمستجد2848

ندى خالد عبدالعزٌز حسن عٌادمستجد2849

2850
مستجد محول من 

ندى ذكى ابراهٌم ذكى الفقىانتساب

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

115لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

ندى راجح احمد رامٌهمستجد2851

ندى سمٌر محمد سلٌمان هزعمستجد2852

ندى صبرى السٌد علً عامرمستجد2853

ندى صالح حلمى كامل داودمستجد2854

ندى طارق احمد السٌد سالممستجد2855

ندى طارق احمد محمود ٌقطٌنمستجد2856

ندى طارق سعٌد مصطفى احمد الجنٌدىمستجد2857

ندى طالل ابراهٌم ندا اسماعٌلمستجد2858

ندى عادل ابراهٌم على ابراهٌممستجد2859

ندى عباس المرسى حسن صوانمستجد2860

ندى عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شحاتهمستجد2861

ندى عبدالعزٌز على الشناوىمستجد2862

ندى عبدالونٌس سالمه خالؾمستجد2863

ندى عصام السٌد حامد السٌد المؽربىمستجد2864

2865
مستجد بعذر عن دور 

ندى عالءالدٌن عطٌه احمد سلٌمان2022/2021ٌناٌر

ندى على عبدالفتاح على البلتاجىمستجد2866

ندى على محمد عاشورمستجد2867

ندى عماد محمود احمد قابٌلمستجد2868

ندى مجدى عبده السٌد ابوهٌبهمستجد2869

ندى محروس حسٌن الحلوجىمستجد2870

ندى محمد احمد مختار محمد اسماعٌلمستجد2871

ندى محمد البلتاجى ؼنٌممستجد2872

ندى محمد السٌد عبدالخالق متولىمستجد2873

ندى محمد سعد برؼشمستجد2874

ندى محمد على موسى سعٌدمستجد2875

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

116لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

ندى محمود عبدالرحمن الشافعىمستجد2876

ندى مصطفى ابراهٌم العدوىمستجد2877

ندى مصطفى ابراهٌم المرسىمستجد2878

ندى نبٌل احمد مسلممستجد2879

ندى نبٌل صالح محمد سعدمستجد2880

ندى ٌاسر رشدى عبدالستار العبدمستجد2881

ندى ٌسرى محمد ؼزالهمستجد2882

2883
مستجد محول من 

ندى ٌوسؾ ابراهٌم محمد الدعبسانتساب

ندٌم عبدهللا عبدهللا ابو سلٌمانمستجد2884

نرمٌن ابو زٌد عبدالجواد كامل حوطرمستجد2885

نرمٌن احمد محمد الفقىمستجد2886

نرمٌن السٌد امٌن محمد دحدوحمستجد2887

نرمٌن الشاملى عبدالعزٌز عطٌه سلٌممستجد2888

نرمٌن اٌمن عبدالحمٌد عبدهللا الحٌصمستجد2889

نرمٌن بدٌر بدران عبدالعزٌز عتلممستجد2890

نرمٌن حسن عبدالعزٌز مرسىمستجد2891

2892
مستجد محول من 

نرمٌن حكٌم جابر فرجانتساب

2893
مستجد محول من 

نرمٌن خالد مصطفى ٌوسؾ رمضانانتساب

نرمٌن عبدالعلٌم ابراهٌم عبدالعلٌم راضًمستجد2894

2895
مستجد محول من 

نرمٌن عبدالمجٌد لطٌؾ ابراهٌم ابراهٌمانتساب

2896
مستجد محول من 

نرمٌن عزت عبدالمنعم احمد بدويانتساب

نرمٌن محمد رضا محمود ؼنٌممستجد2897

نرمٌن محمود حماد عبدالعزٌز جودهمستجد2898

نرمٌن ٌحى محمد عبدالرحٌم احمد السٌدمستجد2899

نسرٌن اشرؾ محمد ابراهٌم محمدمستجد2900

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

117لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

نسرٌن عزالدٌن السٌد اسماعٌل االسٌوطىمستجد2901

نصر ابوالٌزٌد كمال ابوالٌزٌد*مستجد2902

نصر الدٌن سامى محمد المزٌنمستجد2903

نصر محمد سٌؾ النصر محمد درهابمستجد2904

نعمان احمد محمد احمد زٌد*مستجد2905

نعمه ٌسرى ابراهٌم ضٌؾ هللامستجد2906

نعٌمه السٌد محمد عاشور الصعٌدىمستجد2907

نؽم سعد عبدالرحمن محمد سالممستجد2908

نؽم محمد حامد عبدالحمٌد منٌسىمستجد2909

2910
مستجد محول من 

نؽم مصطفى احمد طه الشرٌؾانتساب

2911
مستجد محول من 

نها عبدالناصر فرحات عبدالجواد قطب عشٌبهانتساب

نها عصام مصطفى قمعرمستجد2912

نهاد السٌد محمد السٌد السدٌمىمستجد2913

نهاد فتحى السعٌد محمدمستجد2914

نهال اسامه ابراهٌم احمد الشرٌؾمستجد2915

2916
مستجد محول من 

نهال اسماعٌل فتحى اسماعٌل حسٌنانتساب

نهال دروٌش صابر دروٌش عاشورمستجد2917

2918
مستجد محول من 

نهال رشدى حسن عبده ابوزٌدانتساب

2919
مستجد محول من 

نهال محمد ابوالٌزٌد عبدالمقصود ٌونسانتساب

2920
مستجد محول من 

نهله عبدالعزٌز محمد احمد خلٌفهانتساب

نهله على عبدالحكٌم معوض سحٌلمستجد2921

نهله محمد عبده محمد الشرقاوىمستجد2922

نهى سامى سعد الجزاٌرىمستجد2923

نهً حماده رمضان زعٌرمستجد2924

نوال شاكر محمد محمودمستجد2925

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

118لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

نوال طه شفٌق الشاذلىمستجد2926

2927
مستجد محول من 

نور احمد احمد مصطفى ٌوسؾانتساب

نور خالد محمد رمضان ابوسلٌمانمستجد2928

نور رافت فهمى عبدالسالم محمدمستجد2929

نور عدلى عبدالصمد منشاوىمستجد2930

نور فتحى السعٌد ابوطالب براؼٌثمستجد2931

نور محمد ابراهٌم احمد المصرىمستجد2932

نور محمد علً بٌومىمستجد2933

نور هانى سعد جعفر*مستجد2934

نورا ابو الرجال محمد الصعٌدىمستجد2935

نورا احمد محروس حسن ابوالمجدمستجد2936

نورا اسامه محمد ابراهٌم شٌحهمستجد2937

2938
مستجد بعذر اٌقاؾ قٌد 

عن العام 

2022/2021الجامعى
نورا اشرؾ محمد جمعه محمد

نورا السعٌد محمد حسن عترٌسمستجد2939

نورا حسام صبحى احمدمستجد2940

2941
مستجد بعذر عن العام 

نورا سمٌر سعداوى حسن منصور2022/2021الجامعى

نورا صبحى ؼازى موسى ؼازىمستجد2942

نورا عالء الدٌن محمد التهامى شلبًمستجد2943

نورا عالء أحمد إبراهٌم المسلمانًمستجد2944

2945
مستجد محول من 

نورا فرٌد عبدالفتاح عبدالعاطىانتساب

نورا مصطفى السٌد خضٌرمستجد2946

نورا مصطفى عبدالرؤوؾ ابراهٌممستجد2947

نورا ٌوسؾ ٌوسؾ السٌد رضوانمستجد2948

نورالدٌن صبحى فرج ابراهٌم الشرٌؾمستجد2949

نورالدٌن طارق عبدالمنعم محمد الشٌنمستجد2950

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  
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كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

نورالدٌن محمد جمال محمد القاضىمستجد2951

نورالدٌن محمد شهاب ابراهٌم السقامستجد2952

نورالهدى عبدالعزٌز عبدالؽفور عبدالعزٌز الطنطاوىمستجد2953

2954
مستجد محول من 

نوران احمد ابراهٌم الخولىانتساب

2955
مستجد محول من 

نوران احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمنانتساب

نوران حسنى احمد عبدالعاطى حجرمستجد2956

نوران خالد عبدالستار الحمراويمستجد2957

نوران طارق بدر الدٌن مرزوق سالممستجد2958

نوران عٌد سالم سالم ابو محمدمستجد2959

نوران محمد سعد محمد النجارمستجد2960

نوران محمد عطٌه حسن عامرمستجد2961

نوران هانى احمد صادق حسنىمستجد2962

نوران ٌوسؾ البسٌونى ٌوسؾ البسٌونىمستجد2963

نوره بدٌر السعٌد ٌوسؾ احمدمستجد2964

نورهان ابراهٌم ابراهٌم عمرمستجد2965

نورهان ابو العطا احمد متولً ابوالعطامستجد2966

نورهان اسامه مصطفً احمد حسٌنمستجد2967

نورهان اشرؾ زكى محمود قندٌلمستجد2968

نورهان حسن مصطفى ربٌعمستجد2969

نورهان حسٌن عبدهللا حسٌنمستجد2970

نورهان خضر محمد حمصمستجد2971

نورهان رشاد عبدالقادر رشاد امٌنمستجد2972

نورهان رضا حسن عبدالمجٌد محمدمستجد2973

نورهان رمضان عٌد ٌوسؾ شتاتمستجد2974

نورهان شرٌؾ فرٌج مؽٌزلمستجد2975

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

120لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

نورهان صابر صابر مجاهد النبراوىمستجد2976

نورهان عادل اسعد ابراهٌم الزفتاويمستجد2977

نورهان عادل عبدالباسط محمد حسنٌنمستجد2978

نورهان عبدالسالم احمد الشرقاوىمستجد2979

2980
مستجد بعذر عن دور 

نورهان عبدالفتاح حسانٌن الجزار2022/2021ماٌو

نورهان عبدالفتاح عبدالعزٌز حامدمستجد2981

نورهان عبدالمحسن محروس شٌبهمستجد2982

نورهان عبدالمنعم على عطٌهمستجد2983

نورهان عالء سٌد احمد الرامىمستجد2984

نورهان على محمد الزفتاوىمستجد2985

نورهان فتحى ابوالعزم محمد طرابٌه*مستجد2986

نورهان مجاهد محمود الضوىمستجد2987

نورهان محمد السعٌد سعد عبدالرازقمستجد2988

نورهان محمد خلٌل السٌد ندامستجد2989

نورهان محمد عبدالمجٌد مصطفىمستجد2990

نورهان مختار عزت محمد عجوهمستجد2991

نورهان منٌر فتوح الشٌخمستجد2992

نورهان نادر محمد توفٌق على االسٌوطىمستجد2993

نورهان نجٌب انور عبدهللامستجد2994

نورهان وحٌد عبدالحمٌد ابوسعدمستجد2995

نورهان ٌاسر ٌونس عبده ابوتفالمستجد2996

نٌرمٌن اٌمن حسٌن محمد مؤنسمستجد2997

نٌرمٌن فهٌم مٌخائٌل اسكندرمستجد2998

نٌره سمٌر عبدالعاطى االشرممستجد2999

نٌره طه احمد محمد النجارمستجد3000

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

نٌره عبدهللا شعبان محمود الطباخمستجد3001

نٌره عوض عبدالمنعم القصبىمستجد3002

نٌره عون فؤاد عبدالؽنى البستاوىمستجد3003

نٌره محمد احمد عبدالمطلبمستجد3004

نٌره محمد صابر محمدعمارهمستجد3005

نٌره محمد على الشرقاوىمستجد3006

3007
مستجد محول من 

نٌره وجٌه عبدالستار ابراهٌم عالمانتساب

نٌفٌن مدحت محمد عبدالحمٌد عطٌهمستجد3008

نٌفٌن ناصر السٌد ابوالخٌرمستجد3009

هاجر ابراهٌم السٌد سلٌمانمستجد3010

هاجر احمد احمد البٌلىمستجد3011

هاجر اشرؾ محمد عتمانمستجد3012

هاجر اٌمن محمد السباعى الزٌاتمستجد3013

هاجر جمال البشٌر هٌبه محمدمستجد3014

هاجر حاتم محمود جابرعبدالحى ابوندامستجد3015

هاجر رجب احمد رمضانمستجد3016

هاجر صالح على محمد البدهلىمستجد3017

هاجر عادل ٌوسؾ الفتٌانىمستجد3018

هاجر عبدالباسط محمود داودمستجد3019

هاجر عبداللطٌؾ محمد بسٌونىمستجد3020

هاجر عماد ابراهٌم المرسى عبدالداٌممستجد3021

هاجر ماهر عزت عبدالمعطى ٌوسؾمستجد3022

هاجر متولى متولى شكرمستجد3023

3024
مستجد محول من 

هاجر محروس سعد احمد النزهىانتساب

هاجر محمد احمد محمد عٌدمستجد3025
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هاجر محمد الحسٌنى عبده*مستجد3026

هاجر محمد عبدالحمٌد الجوهرىمستجد3027

هاجر محمد عبدالفتاح محمد عبدالالمستجد3028

هاجر مصطفى صادق محمود رضوانمستجد3029

هاجر مهدى زكرٌا الشناوى رمضانمستجد3030

هادى ابوالمجد ابوالمجد الششتاوى راشدمستجد3031

هادى حمدى فتح هللا شكر*مستجد3032

هادى سعد محمد على عبدالهادىمستجد3033

هادى عالء السعٌد الرفاعى ؼرابهمستجد3034

هادى محمد الششتاوى داود الجوهرىمستجد3035

هادى محمود عبدالعزٌز حسٌنمستجد3036

هاله مصطفى خلٌل محمد خلٌلمستجد3037

هاله نبٌل السٌد السٌد ابو سعدهمستجد3038

هامٌس محمد ابراهٌم عبدالفتاح البوهىمستجد3039

هانم عبدالشافى عبدالشافى حسٌنمستجد3040

هانى محمد احمد محمد سعدمستجد3041

هانى محمد عبدالروؾ محمد على بركاتمستجد3042

هانى محمود ابراهٌم شفٌق عمارهمستجد3043

هاٌدى السٌد السٌد حسٌن ابو لٌلهمستجد3044

هاٌدى حسن على احمد الشرٌؾمستجد3045

هاٌدى سامى عطا داودمستجد3046

3047
مستجد محول من 

هاٌدى سعد عبدالوهاب معروؾانتساب

هاٌدى سعٌد محمد على سعداوىمستجد3048

هاٌدى عبدالستار السٌد صالح الدٌن طهمستجد3049

هاٌدى عبدالهادى محمد عبدالهادىمستجد3050
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هاٌدى عٌد عبدالمولى عبدالسالممستجد3051

هاٌدى موسى سعٌد عبدالعزٌز عبدالنبىمستجد3052

هاٌدى ولٌد محمد قصد منصورمستجد3053

هبة هللا بالل متولى محمد عوضمستجد3054

هبةهللا خلٌل عبدهللا سلٌمان طاٌلمستجد3055

هبةهللا شحاته حجازى المزٌنمستجد3056

هبةهللا عبدالؽنى محمد عبدالؽنى عطٌهمستجد3057

هبةهللا محمد حسن السٌد جمعهمستجد3058

هبه حسن ابراهٌم البطاوىمستجد3059

هبه طارق الدسوقى عثمانمستجد3060

هبه محمد حسن سالم السمالوىمستجد3061

هدى احمد طه سٌد احمد زناطٌرمستجد3062

هدى السٌد عبدالعال محمدمستجد3063

هدى اٌهاب محمد محمود فرجمستجد3064

هدى جمعه علوانى عبدالحفٌظمستجد3065

هدى حسٌن زٌن العابدٌن احمد عبدالرحمنمستجد3066

هدى خالد ابراهٌم بندقمستجد3067

هدى عبدالستار على كامل على النجارمستجد3068

هدى كمال عبدالباسط بدرمستجد3069

هدٌات صبرى صبحً ناجى حجاجمستجد3070

هدٌر ابراهٌم محمود موسىمستجد3071

هدٌر احمد اسماعٌل ابراهٌم عثمانمستجد3072

هدٌر احمد محمد عبدالقوى النحالمستجد3073

هدٌر السٌد محمد حمدانمستجد3074

هدٌر سامى عبدالوهاب محمد ابوطاقهمستجد3075
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هدٌر عبدالحمٌد على النواوىمستجد3076

هدٌر عبدالعاطى فتحى عبدالجواد السبعمستجد3077

هدٌر عرابى عمر عبده ابوشمه*مستجد3078

هدٌر عصام شعبان الصممستجد3079

هدٌر محمد ابراهٌم اسماعٌل عبدالحمٌد زعترمستجد3080

هدٌر محمد بلتاجى محمد خطاب الشعراوىمستجد3081

هدٌر محمد عبدالسالم القمحاوىمستجد3082

هشام ابراهٌم احمد محمد صالحمستجد3083

هشام احمد صالح العربىمستجد3084

هشام احمد محمد عبدالرحمن محمدمستجد3085

هشام امٌن زكى جاد ابوالنصرمستجد3086

هشام حسن محمد علىمستجد3087

هشام سلٌم السٌد احمد الصباغمستجد3088

هشام على سالم محمد مطرمستجد3089

هشام محمود سعٌد على شحاتهمستجد3090

هشام مصطفى سلٌمان سٌداحمد فٌاضمستجد3091

هناء حسنى الشناوى ابو سمكمستجد3092

هناء عبدهللا محمد صالح بشٌرمستجد3093

هناء محمد عبدالسمٌع عبدالداٌم الحٌوىمستجد3094

هناء محمد محمد جمال ابو لٌلهمستجد3095

هناء محمود لطفى على شعالنمستجد3096

هناء نسٌم على ابراهٌم علىمستجد3097

هند صبحى صبحى محمد خضرمستجد3098

هند طه رزق المؽازى الؽفلولمستجد3099

هند عادل مٌهوب عسرانمستجد3100
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هند محمد صادق مرادمستجد3101

هند مصطفى ابراهٌم فارس فارسمستجد3102

هنداوى مجدى هنداوى السٌدمستجد3103

هٌام دٌاب عبدالمقتدرالسٌد عٌسىمستجد3104

هٌام عبدالمعبود محمد عبدالؽفارمستجد3105

هٌام فوزى حسن على الحوفىمستجد3106

هٌثم عزمى السٌد محمد الشرٌؾمستجد3107

هٌثم مدحت السٌد خمٌس الشونىمستجد3108

وائل سمٌر احمد عبدالسالممستجد3109

وجدى جمال حسن حامد البحٌرىمستجد3110

وحٌد جمال مصطفى عٌسىمستجد3111

وحٌد حسنى علٌوه السٌدمستجد3112

ورده احمد محمد الصاوىمستجد3113

وسام رمضان على محمد بركهمستجد3114

وسام سلطان حسن زكرٌا الزاهىمستجد3115

وسام صفوت نصر فرحات خلٌلمستجد3116

وسام عٌد عبدالمجٌد حسن ابو سالممستجد3117

وسام فتحى ابراهٌم سلٌمان حمادمستجد3118

وسام ٌاسر محمد ابو حاج سٌدمستجد3119

وفاء باهى على عبدالعزٌز سعدمستجد3120

وفاء خالد محمود على السلكاوىمستجد3121

وفاء عبدالحلٌم عبدهللا العزالىمستجد3122

وفاء ٌوسؾ محمد حسٌن حسنٌنمستجد3123

والء ابراهٌم عٌد سعٌد محمدمستجد3124

والء احمد فوزى الفارمستجد3125
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والء حسن زكرٌا حسن الؽرابلًمستجد3126

والء رشدى عوض شعبان صدٌقمستجد3127

والء سامى رفعت عبدالرؤؾ موسىمستجد3128

والء عصام الدٌن محمد بلتاجً بنهمستجد3129

والء لطفى ابراهٌم عامرمستجد3130

والء محمد بسٌونى محمود الحارونمستجد3131

والء محمد شبل فرحانهمستجد3132

والء محمود عٌد عبدهللا عبدالرحٌم الزقممستجد3133

ولٌد رضا مصباح القطب حمدانمستجد3134

ولٌد صالح عبدالحفٌظ ٌوسؾمستجد3135

ولٌد عادل سعد طه النجارمستجد3136

ولٌد عزت عزت السٌد بٌومىمستجد3137

ٌارا جمعه اسماعٌل جمعه برٌك صمٌدهمستجد3138

ٌارا حاتم على عبدالحمٌد ادرٌسمستجد3139

ٌارا سامى فهمى احمد خطابمستجد3140

ٌارا طارق حامد حامد محجوبمستجد3141

ٌارا عبدالفتاح رمٌح ابراهٌم عطٌهمستجد3142

ٌارا عصام محمود شلبً كندزمستجد3143

ٌارا على اٌوب على العربىمستجد3144

ٌارا محمد عبدهللا ابراهٌم سلٌمانمستجد3145

ٌارا مسعد ابراهٌم محمد ابوالرٌشمستجد3146

ٌارا مسعود عبدالحق حمادمستجد3147

ٌارا ولٌد ابراهٌم محمد ابوالمجدمستجد3148

ٌارا ٌاسر بشٌر ابوزٌدمستجد3149

ٌارا ٌسرى متولى على عبدالسالممستجد3150
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ٌاسر فاضل على فاضل الصؽٌرمستجد3151

ٌاسر محمد ابراهٌم احمد خلٌلمستجد3152

ٌاسر محمود نبٌل محمود رزقمستجد3153

ٌاسمٌن احمد احمد السٌد عالممستجد3154

ٌاسمٌن احمد رمضان حسن البنامستجد3155

ٌاسمٌن احمد عبدالباقى رمضان حجىمستجد3156

ٌاسمٌن احمد محمد رمضانمستجد3157

ٌاسمٌن اسامه السٌد رجبمستجد3158

ٌاسمٌن اسماعٌل خلؾ اسماعٌل خلؾمستجد3159

ٌاسمٌن اشرؾ محمد اسماعٌل ابو سندمستجد3160

ٌاسمٌن اٌمن مصطفى كمال الدٌن محمدمستجد3161

ٌاسمٌن بدوى ابو الٌزٌد عطٌهمستجد3162

ٌاسمٌن بهاء الدٌن عزت علىمستجد3163

ٌاسمٌن تركى عبدالزٌن تركى سلٌمانمستجد3164

ٌاسمٌن حبشى محمد عبدالجواد الخولىمستجد3165

ٌاسمٌن حمدى بسٌونى ابو الؽٌطمستجد3166

ٌاسمٌن رضا عبدالصبور جودهمستجد3167

ٌاسمٌن سعد عبدالفتاح عبدالظاهرمستجد3168

ٌاسمٌن سمٌر احمد الشرقاوىمستجد3169

ٌاسمٌن صبرى ابراهٌم محمد دٌؽممستجد3170

ٌاسمٌن صــالح مـحـمـد الـتـلـبانـىمستجد3171

ٌاسمٌن عادل فوزى السٌد الخواجهمستجد3172

ٌاسمٌن عادل محمد سٌد احمد ابو عفٌشهمستجد3173

ٌاسمٌن عبدالفتاح عبدالرازق هواشمستجد3174

ٌاسمٌن عبدالمجٌد عبدالحق عمرمستجد3175
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ٌاسمٌن عبدالمحسن رٌاض ابراهٌممستجد3176

ٌاسمٌن عبدالواحد توفٌق عمر ناصؾمستجد3177

ٌاسمٌن عثمان زٌن العابدٌن صقرمستجد3178

ٌاسمٌن عماد محمود فهمى ابوؼدٌهمستجد3179

ٌاسمٌن فكرى محمد عبدالؽفارمستجد3180

ٌاسمٌن مجدى محمد فرٌد*مستجد3181

ٌاسمٌن محمد احمد محمد محرممستجد3182

ٌاسمٌن محمد احمد محمودمستجد3183

ٌاسمٌن محمد السٌد على دعباسمستجد3184

ٌاسمٌن محمد الصاوى ابوالخٌرمستجد3185

ٌاسمٌن محمد حسن على الدرسمستجد3186

ٌاسمٌن محمد عبٌد ابوعامرمستجد3187

ٌاسمٌن محمد على العسٌوى رحابمستجد3188

ٌاسمٌن محمد فهمى امبابىمستجد3189

ٌاسمٌن محمد محمد حسن عمارمستجد3190

ٌاسمٌن محمد مكٌن عبدالواحد نصرمستجد3191

ٌاسمٌن ممدوح ٌونس البسطوٌسى**مستجد3192

ٌاسمٌن هشام رفعت اصالنمستجد3193

ٌاسمٌن هشام عبدالسالم مؽربى محمدمستجد3194

ٌاسمٌن ٌاسر عبده عبداللطٌؾ المنٌاوىمستجد3195

ٌاسٌن محمد محمد العباسىمستجد3196

ٌاسٌن هانى عبدالرحٌم الفرماوىمستجد3197

ٌحى زكرٌا عبدالوهاب زكرٌا عبدالجلٌلمستجد3198

ٌحٌى حمدى عبدالستار خلٌل الخولىمستجد3199

ٌحٌى رمضان ٌوسؾ رجبمستجد3200

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

ٌحٌى صبحى لطفى عامر هاللمستجد3201

ٌحٌى محمد محمد احمد عبدالوهابمستجد3202

ٌحٌى ٌاسر ٌحٌى محمد شحاته نوارمستجد3203

ٌزن كاسم المصرىمستجدوافد3204

ٌسرا احمد موسى احمد موسىمستجد3205

ٌسرا عبدهللا محمد عبدهللا جادمستجد3206

ٌسرا عبدالمنعم عبدالجواد عبدالقادر موافىمستجد3207

ٌسرى عصام فرج الدسوقى ابراهٌممستجد3208

ٌسن جمٌل احمد ابراهٌم جاوٌشمستجد3209

ٌمنى احمد دروٌش االنصارى الجابرىمستجد3210

ٌمنى احمد عبدالرسول موسىمستجد3211

ٌمنى السٌد السعٌد المتولىمستجد3212

ٌمنى شرٌؾ عشرى البالطمستجد3213

ٌمنى شرٌؾ على عبدالقادر الملوانىمستجد3214

ٌمنى عالء احمد سلٌمان البهلولمستجد3215

ٌمنى عوض محمد عوضمستجد3216

ٌوسؾ احمد صالح ابراهٌم خضرمستجد3217

ٌوسؾ احمد على عبدالجوادمستجد3218

ٌوسؾ احمد كمال عبدالعظٌم سعدمستجد3219

ٌوسؾ احمد محمد عبدالعال فرؼلىمستجد3220

ٌوسؾ احمد محمود محمد محمود*مستجد3221

ٌوسؾ اسامه محمد ختعنمستجد3222

ٌوسؾ اسماعٌل السٌد عبدالفتاح الؽربلىمستجد3223

ٌوسؾ السعٌد عبدالنبى ٌوسؾ شاهٌنمستجد3224

ٌوسؾ السٌد السٌد العشماوىمستجد3225

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

ٌوسؾ السٌد على علىمستجد3226

ٌوسؾ اٌمن ابراهٌم عبدالشافىمستجد3227

ٌوسؾ اٌمن انصارى محمد السخاوىمستجد3228

ٌوسؾ حافظ احمد البنامستجد3229

ٌوسؾ حمدى عبدالمهدى جودهمستجد3230

ٌوسؾ خالد مصطفى محمود الفشمستجد3231

ٌوسؾ راضى ٌوسؾ احمدمستجد3232

ٌوسؾ رضا منٌر حنامستجد3233

ٌوسؾ رضا ٌوسؾ المرشدى عبدهللامستجد3234

ٌوسؾ رؤؾ ٌوسؾ ٌونان جرجسمستجد3235

ٌوسؾ سامح نبٌل عبدالفتاح الٌمانىمستجد3236

ٌوسؾ شعبان بدٌر ابراهٌم اللقانىمستجد3237

ٌوسؾ صابر عبدالشهٌد عبدالبدٌع زهرهمستجد3238

ٌوسؾ عادل عبدالرحٌم محمد الهٌلمستجد3239

ٌوسؾ عادل محمد عبدالرسولمستجد3240

ٌوسؾ عبدالرازق فهمى الشباسىمستجد3241

ٌوسؾ عطٌه سعٌد عطٌه خفاجهمستجد3242

ٌوسؾ على ابوالٌزٌد على حامدمستجد3243

ٌوسؾ على السعٌد بؽاؼومستجد3244

ٌوسؾ على عبدالسالم محمد الشٌخمستجد3245

ٌوسؾ محمد ابراهٌم شتامستجد3246

ٌوسؾ محمد حسن على عبدهللا الؽنام*مستجد3247

ٌوسؾ محمد عبدالستار عبدالقوى لبدهمستجد3248

ٌوسؾ محمد عبدالعزٌز محمود العزبمستجد3249

ٌوسؾ محمد عفٌفً سالممستجد3250

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  
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كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

ٌوسؾ محمود ٌوسؾ محمد عبدالعالمستجد3251

ٌوسؾ مصطفى فهمى عبدهللا عبدالباقىمستجد3252

ٌوسؾ مصطفى محمد سٌداحمد فضلٌهمستجد3253

ٌوسؾ هانى محمد القلشانىمستجد3254

ٌوسؾ وجٌه عبدهللا احمد سلٌمانمستجد3255

ٌوسؾ ٌاسر عزت سعدمستجد3256

ٌوسؾ ٌاسر ٌوسؾ كامل عالممستجد3257

3258
باقى بعذر عن دور 

ابانوب سعد جرجس وصٌؾ بباوى2022/2021ٌناٌر

ابراهٌم ابوالمجد محمد الزٌادىباقى3259

ابراهٌم احمد ابراهٌم احمد الحوشىباقى دور اكتوبر3260

ابراهٌم احمد سالم مصطفى سالمباقى دور اكتوبر3261

ابراهٌم احمد محمود ابراهٌم القفاصباقى3262

ابراهٌم السٌد جابر حسن فرؼلىباقى3263

ابراهٌم جابر حامد محمود طلبباقى3264

ابراهٌم جمعه محمد على فلٌفلباقى دور اكتوبر3265

ابراهٌم رمضان ابراهٌم رمضانباقى دور اكتوبر3266

ابراهٌم صالح احمد محمد مسلمباقى دور اكتوبر3267

ابراهٌم عبدهللا الدساوى سلٌمباقى دور اكتوبر3268

ابراهٌم على ابراهٌم احمد حسن المالحباقى3269

ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد شتاباقى3270

ابراهٌم محمد رضا توفٌق عبدالعالباقى3271

ابراهٌم محمد محمد ابراهٌم حسنباقى دور اكتوبر3272

احمد ابراهٌم مصطفى عقدهباقى دور اكتوبر3273

احمد ابراهٌم واصؾ الهٌتمىباقى3274

احمد اسامه محمد احمد عبدالرؤؾباقى3275

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

احمد السٌد حامد سنبلوباقى دور اكتوبر3276

احمد الصاوى سعد حسن برٌكباقى دور اكتوبر3277

احمد امٌر ٌحٌى على مصطفىباقى3278

احمد اٌوب سعد حسن محمدباقى دور اكتوبر3279

احمد بدرالدٌن فتحى عبدالوهاب الؽرباوىباقى3280

احمد جمال توفٌق على الشرٌؾباقى دور اكتوبر3281

احمد جمال عبدالقوى جاهٌنباقى3282

احمد حسن محمد حسنباقى3283

احمد حمود حمد الحربىباقى وافد كوٌتى3284

احمد خالد حلمى عبدالسمٌع حمادهباقى دور اكتوبر3285

احمد خطاب بهاءالدٌن محمد ابوخطوهباقى دور اكتوبر3286

احمد رامى عز الدٌن احمد عمارهباقى دور اكتوبر3287

احمد ربٌع فؤاد عبدالعزٌز شهاوىباقى3288

احمد رجب محمد محمد قطب عوادباقى3289

احمد رحٌل سالم العنزىباقى وافد كوٌتى3290

احمد رضا امٌن الدسوقى ابورٌهباقى دور اكتوبر3291

احمد رمزى احمد عبدالسالم عوض هللاباقى دور اكتوبر3292

احمد سامى كمال الحناوىباقى دور اكتوبر3293

احمد سعد حمود عٌد عاٌد العازمىباقى بعذروافد كوٌتى3294

احمد سعد عبدالعزٌز االعرجباقى دور اكتوبر3295

احمد سعٌد احمد احمدباقى دور اكتوبر3296

احمد سعٌد السٌد احمد حشٌشباقى دور اكتوبر3297

احمد سمٌر محمد ابراهٌم خلٌلباقى دور اكتوبر3298

احمد سمٌر محمد صالح عبدالمعطىباقى دور اكتوبر3299

احمد طارق عبدالحمٌد معوض عثمانباقى3300

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

احمد عادل رجب محمودباقى دور اكتوبر3301

احمد عاشور محمد سٌؾ مخٌمرباقى دور اكتوبر3302

احمد عبدالعزٌز المرسى احمد خلٌفهباقى دور اكتوبر3303

احمد عبدالمجٌد عبدالحمٌد سراجباقى3304

احمد عبدالهادى احمد مرسى مرعىباقى دور اكتوبر3305

احمد عبدالهادى عبدالرحمن قندٌلباقى دور اكتوبر3306

احمد عصام الزؼبى زٌادهباقى3307

احمد عصام على عبدهللا الشامىباقى دور اكتوبر3308

احمد عطٌه محمد خمٌس منصورباقى دور اكتوبر3309

احمد عالء الدٌن ابوالفتوح محمد ابونصرهباقى دور اكتوبر3310

احمد عالء جوده على احمدباقى دور اكتوبر3311

احمد على احمد ٌوسؾ الناعمباقى دور اكتوبر3312

احمد على الجوهرى البحٌرىباقى دور اكتوبر3313

احمد على عبدالسمٌع على حمٌدهباقى دور اكتوبر3314

احمد عمرو محمود احمدباقى3315

احمد ؼازى محمد عبٌد العتٌبىباقى وافد كوٌتى3316

احمد فدائى عبدالستار ابوالٌزٌدباقى دور اكتوبر3317

احمد ماهر عابد السٌدباقى دور اكتوبر3318

احمد مجدى احمد الخولىباقى3319

احمد مجدى حامد عٌادباقى3320

احمد مجدى رٌاض السٌد ٌاسٌنباقى3321

احمد محمد ابراهٌم احمد الحدادباقى3322

احمد محمد ابراهٌم احمد السلٌسلىباقى3323

احمد محمد احمد الرخاوىباقى3324

احمد محمد جالل ابوضٌؾباقى3325

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

احمد محمد حامد محمود شلبىباقى3326

احمد محمد سعد بٌلى محمد البنوانىباقى دور اكتوبر3327

احمد محمد عبدالحمٌد محمود سرورباقى3328

احمد محمد عبدالسالم سعد محمودباقى3329

احمد محمد عبدالشكور ابوسالمهباقى3330

احمد محمد عبدالعزٌز عبدالمقصود رمضانباقى دور اكتوبر3331

احمد محمد عبدالفتاح محمد شحاتهباقى دور اكتوبر3332

احمد محمد على النقٌدىباقى3333

احمد محمد مصطفى حامد النجارباقى3334

احمد محمود احمد محمد ابوفاٌدباقى دور اكتوبر3335

احمد محمود عبداللطٌؾ ٌوسؾ مخٌمرباقى دور اكتوبر3336

احمد محمود محمد محمود لطفى الشنبارىباقى دور اكتوبر3337

احمد محى عبدالعزٌز حتحوتباقى3338

احمد مسعد فاروق مصطفى علىباقى3339

احمد مسعد فتح هللا الشعشاعىباقى3340

احمد مصطفى حسٌن فرحاتباقى دور اكتوبر3341

احمد مصطفى فؤاد مصطفى الصعٌدىباقى دور اكتوبر3342

احمد مصطفى مختار عوضباقى دور اكتوبر3343

احمد ناصر احمد محمد قندٌلباقى3344

احمد ٌسرى احمد شعبان سالمباقى دور اكتوبر3345

اروى عادل منصور الشورى النهرىباقى دور اكتوبر3346

ارٌج احمد ابراهٌم احمد عبدالرحمنباقى دور اكتوبر3347

اسامه حبشى فتحى محمد عمرانباقى دور اكتوبر3348

اسامه رجب محمود جبره محمودباقى دور اكتوبر3349

اسراء جمال محمد رشاد الخولىباقى3350

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

اسراء عبدالجلٌل السٌد ابراهٌم محمد عبدهللاباقى3351

اسالم اشرؾ عبدالرحمن حمادهباقى دور اكتوبر3352

اسالم عاطؾ على عشماوى بدرباقى دور اكتوبر3353

اسالم عبدهللا عبدالبارى احمد هٌبهباقى دور اكتوبر3354

اسالم هشام عبدالرحٌم نور الدٌنباقى3355

اسماء جمعه احمد عبدالرؤؾ دربالهباقى دور اكتوبر3356

اسماء جمعه محمود محمد مرسى القادوسىباقى دور اكتوبر3357

اسماء صبحى على شاهٌنباقى دور اكتوبر3358

اسماء عبدالمنعم عبدالحمٌد عوادباقى دور اكتوبر3359

اسماء عزت عبدالفتاح السٌد كاملباقى3360

3361
باقى بعذر عن دور 

اسماء مبروك جمعه اسماعٌل عالم2022/2021ٌناٌر

اسماء محمد محمود محمد العباسىباقى3362

اسماء محمد مصطفى الكردىباقى دور اكتوبر3363

اسماء محمود احمد محمود ابوالخٌرباقى3364

اشرقت ابراهٌم احمد عبدالحلٌم محمدباقى دور اكتوبر3365

اشواق محمد السٌد محمدباقى دور اكتوبر3366

االء اسامه السٌد عبدالمعطىباقى دور اكتوبر3367

االء حلمى السٌد ذكى خورشٌدباقى دور اكتوبر3368

االء سمٌر فتحى عبدالؽفار زٌدانباقى دور اكتوبر3369

االء عبدالحمٌد محمد محمد عبدالحمٌدباقى دور اكتوبر3370

االء عبدالعزٌز ممدوح علىباقى دور اكتوبر3371

البٌلى خالد عبدالعلٌم حامد عبدهللاباقى دور اكتوبر3372

السٌد عبدالعزٌز السٌد مصطفى شعبانباقى3373

السٌد محمد السٌد حسنباقى دور اكتوبر3374

السٌد ولٌد السٌد محمد ساعى الدٌنباقى دور اكتوبر3375
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الشٌماء محمد على احمد عثمانباقى دور اكتوبر3376

الهادى حسن عبداللطٌؾ مرزوقباقى دور اكتوبر3377

الهام ناجح رمضان محمد بسٌونىباقى دور اكتوبر3378

امانى خالد محمد حسن العقلهباقى3379

امنٌه ابراهٌم ٌوسؾ عبدهللاباقى3380

امنٌه جمال صدٌق عطٌه ناصؾباقى دور اكتوبر3381

امنٌه عزت محمد رمضانباقى3382

امنٌه محمد عبدالحمٌد عبدالظاهرباقى دور اكتوبر3383

امٌره اٌهاب محمد عدوىباقى دور اكتوبر3384

امٌره سلٌمان محمد سلٌمان زردباقى3385

امٌره محمود جمعه محمود شاهٌنباقى دور اكتوبر3386

امٌنه محمد اسماعٌل عبدالحمٌدباقى دور اكتوبر3387

3388
باقى اٌقاؾ قٌد عن 

العام 

2022/2021الجامعى
اناس محمد محمود احمد قابٌل

اندرو مكرم ادٌب قلٌنىباقى دور اكتوبر3389

اهداء عماد الدٌن عبدهللا على عبدالقادرباقى دور اكتوبر3390

اٌاد محمد احمد عبدالحمٌد الزؼبىباقى دور اكتوبر3391

اٌاد محمد لطفى صالحباقى دور اكتوبر3392

اٌمان احمد محمود محمود احمد العبسىباقى دور اكتوبر3393

اٌمان عبدالؽفار محمد الدرٌنىباقى دور اكتوبر3394

اٌمان عبدهللا عبدالحلٌم حسن المزٌنباقى دور اكتوبر3395

اٌمان محمد فرج عبدالحمٌدباقى3396

اٌناس على عبدالمنعم محمد حسٌنباقى دور اكتوبر3397

اٌناس محمد زكى القوٌعىباقى دور اكتوبر3398

اٌه السٌد علوانى محمد عطٌهباقى دور اكتوبر3399

اٌه شادى اسماعٌل حمادباقى3400
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اٌه عبدالفتاح محمد الحسٌنى على عبدهللا الحبروكباقى دور اكتوبر3401

اٌه عبدالقادر على عبدالؽنى هارونباقى دور اكتوبر3402

اٌه محمد حلمى النجارباقى دور اكتوبر3403

اٌه هانى احمد على حسٌنباقى دور اكتوبر3404

اٌهاب فؤاد امام محمد الحفناوىباقى3405

اٌهاب محمد محمد صالح ٌونسباقى دور اكتوبر3406

اٌهاب نصر ابوزٌد الؽنامباقى دور اكتوبر3407

اٌوب عبدالوارث عبدالوارث محمد عشٌبهباقى دور اكتوبر3408

باسم احمد محمد احمد الطنطاوىباقى3409

باسم محمد محمد البطلباقى دور اكتوبر3410

بدر شاٌع مسٌر الشمرىباقى وافد دور اكتوبر3411

باقى وافد كوٌتى3412
بدر هدٌبان سلمى مرزوق المطٌرى

بسنت حازم السٌد عبدالمنعم السٌدباقى3413

بالل طارق عبدالسمٌع عبده عطٌهباقى3414

تسنٌم حسٌن مرجان حسٌن شتاباقى3415

تسنٌم محمد فؤاد ابراهٌم اسماعٌلباقى3416

ثناء محمد رضا عبدالرحمن مرسى شنقارباقى دور اكتوبر3417

جاد محمد احمد عبدالعزٌز ابوعٌطهباقى دور اكتوبر3418

جاسر السٌد رزق عبدالخالق زنتوتباقى3419

جراح حامد تركى الشمرىباقى وافد كوٌتى3420

جالل عامر فكرى عامرباقى دور اكتوبر3421

جهاد عثمان محروس احمد سعٌد ابوؼنٌمباقى دور اكتوبر3422

جٌهان جمعه ؼازى اسماعٌلباقى3423

حازم العربى رزق شندى شمٌسباقى دور اكتوبر3424

حازم حماده جابر حمصباقى دور اكتوبر3425
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حبٌبه صبحى انور محمد خطابباقى دور اكتوبر3426

حبٌبه وائل سمٌر ابوالٌزٌد نوحباقى3427

حبٌبه ٌسرى ابوالفتح عبدالقوى الفقىباقى دور اكتوبر3428

حسام ابراهٌم احمد عبدالرحٌمباقى دور اكتوبر3429

حسام حسن عبدالؽنى حسن المسٌرىباقى دور اكتوبر3430

حسام حسن عبدالوهاب الدمٌاطىباقى3431

حسام على عبدالفتاح على قربهباقى3432

حسام مجدى حسن احمد ٌاسوباقى3433

حسام مجدى مصطفى هالل االزهرىباقى دور اكتوبر3434

حسام ٌاسر بٌومى البٌومى المطاهرباقى دور اكتوبر3435

حسن ابراهٌم حسن الحناويباقى3436

حسن راشد حسن راشد سرحانباقى دور اكتوبر3437

حسن راشد مصطفى اسماعٌل حمدباقى دور اكتوبر3438

حسن رمضان حسنى حسن عرفهباقى دور اكتوبر3439

حسن طه سلمان شاهر كرٌدىباقى وافد كوٌتى3440

حسٌن خضر ابوالفتوح حسٌنباقى دور اكتوبر3441

خالد حسن ابراهٌم حسن عبدالباقى دور اكتوبر3442

خالد ضٌاء الدٌن عبدالحمٌد محمودباقى دور اكتوبر3443

خالد على حسن حسنٌن ادرٌسباقى دور اكتوبر3444

خالد محمد محمود سنجرباقى دور اكتوبر3445

خالد مشارى سفاح الظفٌرىباقى   وافد كوٌتى3446

خلود خالد زٌن الدٌن العشرىباقى3447

خلود عبدالعال عبدالرحٌم محمدباقى دور اكتوبر3448

خلود محمد احمد السٌد قاسمباقى دور اكتوبر3449

خلود محمد عبدالسالم عبدالحلٌم القصاصباقى دور اكتوبر3450
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دالٌا حسن على حسنباقى دور اكتوبر3451

دالٌا محمد عبدالمنعم ابراهٌم اسماعٌلباقى3452

3453
باقى  وافد كوٌتى دبلوم 

دالل فرحان سعد سودان الرشٌدىتطبٌقى

دنٌا سمٌر شحاته الؽنامىباقى دور اكتوبر3454

دنٌا عبدهللا عبدالعزٌز شنشباقى3455

دنٌا فاٌز على احمد خضرباقى دور اكتوبر3456

دٌنا الجمٌل احمد احمد محمد جربٌعباقى3457

دٌنا حسٌن فكرى عبدهللاباقى3458

دٌنا رمضان ابراهٌم محمد محمد خضرباقى دور اكتوبر3459

دٌنا صالح السٌد محمد زهرهباقى دور اكتوبر3460

دٌنا عبدالرحٌم ابراهٌم قندٌلباقى دور اكتوبر3461

ذكرى فاٌز سعٌد محمد السنوسًباقى3462

رانٌا جمٌل الوردانى رشوان الجملباقى دور اكتوبر3463

رانٌا رمضان السٌد سالمباقى دور اكتوبر3464

رانٌا محمد عبده السٌد ؼانمباقى دور اكتوبر3465

رباب صالح زٌدان حسن ٌحٌىباقى دور اكتوبر3466

ربٌع محمد عبدالمنعم عدلىباقى3467

رحمه صبحى فتحى السٌد جاد هللا عٌسىباقى دور اكتوبر3468

رحمه محمد سعد راؼب الدفراوىباقى دور اكتوبر3469

رشاد عادل رشاد محمد قطبباقى دور اكتوبر3470

رشٌده طلعت فرج محمود فٌاضباقى3471

رضوان محمد رضوان السنوسىباقى دور اكتوبر3472

رضوى ذكى حسنى ذكى ٌونسباقى3473

رؼده محمد عبدالحكٌم ابراهٌم قدورهباقى دور اكتوبر3474

رمضان محمد زكرٌا على دسوقى عٌسىباقى3475
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رنا محمد احمد مصطفى حوٌشىباقى دور اكتوبر3476

رنا محمد حامد بركاتباقى3477

رنا محمد مجدى عبدالمنعم قاسمباقى دور اكتوبر3478

رندا حسنى فتحى ابوسنهباقى3479

روان الحسٌنى معوض محمود شعبانباقى دور اكتوبر3480

روان اٌمن ابراهٌم احمد الشامىباقى3481

روان محمد عٌاد عبدالخالق عٌادباقى دور اكتوبر3482

روضه جمال محمد عبدالفتاح اسماعٌلباقى3483

رومٌساء مصطفى عبدالسالم الحٌوىباقى3484

رٌم محمد احمد عبدالؽفارباقى دور اكتوبر3485

رٌم مصطفى عطوه عطٌه رشٌدىباقى دور اكتوبر3486

رٌم هٌثم محمد عبدالفتاح راؼبباقى3487

رٌهام احمد السٌد محمود محمدباقى دور اكتوبر3488

رٌهام اسماعٌل مصطفى اسماعٌل الشوالباقى دور اكتوبر3489

رٌهام خالد محمد محمدباقى دور اكتوبر3490

رٌهام عزت احمد محمد عٌسىباقى دور اكتوبر3491

زٌاد على على محمد العكشباقى3492

زٌنب ابراهٌم محمد الشٌخباقى دور اكتوبر3493

زٌنب السٌد محمد اسماعٌل الفداونىباقى3494

زٌنب فارس جوده عطٌهباقى3495

سابٌن احمد محمد نبٌل عبدالالباقى دور اكتوبر3496

ساره احمد عبدالفتاح عبدالسالمباقى3497

ساره حسن السٌد حسن عجوةباقى دور اكتوبر3498

ساره زؼلول اٌوب محمد قندٌلباقى3499

ساره عبدالمنعم السٌد عمر ؼزالباقى دور اكتوبر3500
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ساره مٌما محمد حسٌن االطروشباقى3501

ساره وجٌه محمد عبدالعزٌز مكرمباقى3502

سعد السٌد السٌد ٌونس زٌدانباقى دور اكتوبر3503

سعد طرٌؾ سعد حامد عوض هللاباقى دور اكتوبر3504

سعود ضحوى بداى باجى المطٌرىباقى وافد كوٌتى3505

سعٌد رضا االمام حمودباقى3506

سعٌد عبدالحمٌد سعٌد ٌونسباقى دور اكتوبر3507

سلمى اٌمن بسٌونى محمد شلبىباقى3508

سلمى عبدالكرٌم كمال جادباقى3509

سهام ناجى احمد محمد حمودباقى دور اكتوبر3510

سهٌله محمد احمد الرفاعى علىباقى دور اكتوبر3511

سٌؾ الدٌن عبدالقادر احمد كمال الدٌن عبدالقادرباقى دور اكتوبر3512

شمس طاٌع مصطفى عبده الشراكىباقى دور اكتوبر3513

شهاب ابراهٌم محمد شهاب الدٌنباقى دور اكتوبر3514

شهاب محمود عوؾ محمد عوؾباقى3515

شهد عبدالؽنى مصطفى عٌادباقى دور اكتوبر3516

شٌماء احمد على بٌومى عبدالالباقى دور اكتوبر3517

شٌماء رمضان محمد ابراهٌم عبدالنبىباقى دور اكتوبر3518

شٌماء ماهر محمد عوض عبدالفتاح رخاباقى دور اكتوبر3519

شٌماء محمود محمود محمود الصاوىباقى3520

صالح عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌدباقى دور اكتوبر3521

صبحى الحسٌنى شبل العضامىباقى دور اكتوبر3522

صبرى سعٌد السٌد ابراهٌم الشاطرباقى دور اكتوبر3523

صدفه احمد محمد ذكى خٌرالدٌنباقى دور اكتوبر3524

صفاء امٌن محمد محرم التحفهباقى دور اكتوبر3525
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صالح مكرم محمد على صالحباقى دور اكتوبر3526

طارق احمد احمد ابراهٌم الطورباقى3527

طارق اٌمن مصطفى عبدالؽفور مصطفى البالكوسىباقى3528

طارق عبدالفتاح مجدى عبدالفتاح بكرباقى دور اكتوبر3529

طارق محمد بطلباقً وافد سورى3530

طارق محمد فؤاد محمد رزق السنهورىباقى3531

طارق مصطفى سعٌد على خمٌسباقى دور اكتوبر3532

عادل محمد عبدالحلٌم ابراهٌم الشٌمىباقى دور اكتوبر3533

عاصم صبرى فتح هللا عنتر مشالىباقى دور اكتوبر3534

عاصم عبدالؽنى شحاته عبدالؽنى شحاتهباقى3535

عاطؾ طارق مختار السٌد محمود البسٌونىباقى دور اكتوبر3536

عبدالحلٌم عصام عبدالحلٌم فتوح ابوشلباقى دور اكتوبر3537

عبدالحلٌم محمد عبدالحلٌم سلٌمانباقى3538

عبدالرحمن احمد سالمه احمدباقى دور اكتوبر3539

عبدالرحمن اشرؾ محمد حلمى محمود حبٌبباقى دور اكتوبر3540

عبدالرحمن جالل رشاد على بسٌونىباقى دور اكتوبر3541

عبدالرحمن خالد محمد النجارباقى3542

عبدالرحمن سعد السٌد الكٌالنىباقى3543

عبدالرحمن عزت عبدالحلٌم جاب هللاباقى3544

عبدالرحمن محمد حمدى محمد سٌدباقى3545

عبدالرحمن محمد عبدالمنعم ؼازى القصاصباقى3546

عبدالرحمن محمد على محمد حسنباقى3547

عبدالرحمن محمد فتحى ابوحجرباقى دور اكتوبر3548

عبدالرحمن محمد فوزى محب ابراهٌم البرهامىباقى دور اكتوبر3549

عبدالرحمن محمود احمد احمد عبدالمجٌد السمكباقى3550
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عبدالرحمن محمود حسن قطوطباقى دور اكتوبر3551

عبدالرحمن محمود عبده سٌد احمدباقى دور اكتوبر3552

عبدالرحمن نبٌل محمد احمد العنانىباقى دور اكتوبر3553

عبدالرحمن هنداوى عبدالرحمن محمدباقى دور اكتوبر3554

عبدالرحمن ٌاسر محمد عبدالحمٌد جعفرباقى دور اكتوبر3555

عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم حمٌدانباقى دور اكتوبر3556

عبدالؽنى ابراهٌم عبدالؽنى حسن الشٌمىباقى دور اكتوبر3557

عبداللطٌؾ على عبداللطٌؾ موسىباقى دور اكتوبر3558

عبدهللا جمال ابراهٌم احمد على العصفورباقى وافد كوٌتى3559

عبدهللا حماده رمضان رجب شلشباقى دور اكتوبر3560

عبدهللا سامى عبدهللا حسن ؼالبباقى دور اكتوبر3561

عبدهللا سعٌد احمد محمد حسنٌنباقى3562

عبدهللا عزت محمد عبدالعزٌز المرباقى دور اكتوبر3563

عبدهللا عطٌه محمد عطٌه النجارباقى دور اكتوبر3564

عبدهللا فوزى حامد رزقباقى3565

عبدهللا محمد احمد اسماعٌل النجارباقى دور اكتوبر3566

عبدهللا محمد دسوقى عبدالنبًباقى3567

عبدهللا محمد على ابولٌلهباقى دور اكتوبر3568

عبدهللا مندوه مندوه المتولى البحراوىباقى3569

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم سٌد احمد مسعودباقى دور اكتوبر3570

عبدالوهاب محمد جاسم الحمٌضىباقى وافد كوٌتى3571

عزت ٌاسر عزت السٌد لطفى السٌدباقى3572

على السٌد بلتاجى الدقاقباقى دور اكتوبر3573

على الشحات عبدالؽفار شعٌشعباقى دور اكتوبر3574

على حسن عبدهللا فاٌز سلطانباقى3575
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على حسٌن سالم عبدالرحمن محمودباقى دور اكتوبر3576

على كلٌب شافى فرحانباقى وافد كوٌتى3577

على ماهر على حسن الجبالىباقى دور اكتوبر3578

على محمد على محمد خلٌفهباقى دور اكتوبر3579

على مصطفى مصطفى خلٌلباقى3580

عماد محمد احمد عبدالحمٌد المدخومباقى3581

عمار محمد مصطفى شٌبهباقى3582

عمار مسعد حسنى عبداللطٌؾ حسنىباقى دور اكتوبر3583

عمر احمد محمد عبدالعزٌز الجملباقى3584

عمر السعٌد بشٌر محمد حمودةباقى3585

عمر جمٌل عبدالحلٌم على احمدباقى3586

عمر شرٌؾ محمد نصرالدٌن علىباقى3587

عمر عبدالرحمن بسٌونى الدقلهباقى دور اكتوبر3588

عمر ماهر امٌن حسن القرمهباقى3589

عمر محمد بهاء الدٌن عبدالعزٌزباقى3590

عمر محمد محمود الشحٌمىباقى دور اكتوبر3591

عمر محمود محمود ناجًباقى دور اكتوبر3592

عمر مصطفى احمد زردباقى دور اكتوبر3593

عمر مصطفى على شرؾ الدٌنباقى دور اكتوبر3594

عمرو ابراهٌم شحاته محمدباقى دور اكتوبر3595

عمرو ابوبكر سٌداحمد عبدالرحمن رخاباقى دور اكتوبر3596

عمرو اسامه رفعت سرورباقى3597

عمرو عبدهللا فرج سعد العبدباقى دور اكتوبر3598

عمرو هشام نبٌل عبدهللا عبدالنبىباقى3599

عوض انور عوض سعد العمرباقى وافد كوٌتى3600
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ؼاده عوض الشحات عبدالمولىباقى دور اكتوبر3601

فارس عادل ممدوح احمد جاللباقى دور اكتوبر3602

فاطمه الزهراء اسامه محمد السٌد محمدباقى دور اكتوبر3603

فاطمه سعد عبدالحمٌد عبدالهادى شلبىباقى3604

فاطمه عاشور عٌد محمد علٌوهباقى3605

فاطمه عبدهللا محمد على احمدباقى دور اكتوبر3606

فاطمه محمد عبدالواحد جابر علىباقى3607

فواز فالح سعٌد الدٌحانىباقى وافد كوٌتى3608

كرم صابر كامل مصطفى الزٌاتباقى دور اكتوبر3609

كرٌم سعد سعد محمد حمزهباقى دور اكتوبر3610

كرٌم ناصر مصطفى محمد الجملباقى دور اكتوبر3611

كمال ابراهٌم كمال هندىباقى دور اكتوبر3612

كمال مصطفى بدوى فودهباقى دور اكتوبر3613

لبنى عبدالعزٌز محمد شحاته عبدالجوادباقى3614

لٌلى عبدالقادر محمد نور الدٌنباقى دور اكتوبر3615

ماجد منصور عبدالمجٌد عبداللطٌؾ البهنساوىباقى دور اكتوبر3616

مارك اٌمن كامل عوض هللاباقى دور اكتوبر3617

محمد ابراهٌم الدسوقى مصطفى محمد الشرٌؾباقى دور اكتوبر3618

محمد ابراهٌم على اسماعٌلباقى دور اكتوبر3619

محمد ابراهٌم فوزى الحشاشباقى دور اكتوبر3620

محمد ابراهٌم كمال العزب عمٌرهباقى دور اكتوبر3621

محمد ابراهٌم محمود عبدهللا البناباقى3622

محمد ابراهٌم محمود عرٌشهباقى دور اكتوبر3623

محمد احمد احمد السعٌد الصعٌدىباقى دور اكتوبر3624

محمد احمد الدسوقى فرسباقى3625
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محمد احمد السٌد محمد محجوبباقى3626

محمد احمد لطفى كامل حسنباقى دور اكتوبر3627

محمد احمد مرعى عبدالحمٌد مرعىباقى دور اكتوبر3628

محمد اسامه فاروق عبدالعزٌز قلقٌلهباقى3629

محمد اسالم محمد ابوالفتوح شحاتهباقى3630

محمد اشرؾ احمد قطبباقى3631

محمد االناوى رمضان احمدباقى3632

محمد السعٌد بسٌونى عبدالعزٌزباقى دور اكتوبر3633

محمد السٌد عبدهللا ؼنٌم السٌد صالحباقى دور اكتوبر3634

محمد السٌد محمد احمد ابوسلٌمانباقى3635

محمد السٌد محمد قطب اللبودىباقى3636

محمد اٌمن ابراهٌم الهٌتىباقى دور اكتوبر3637

محمد بدوى بابلى السنباطىباقى دور اكتوبر3638

محمد بدوى صالح عبداللطٌؾباقى دور اكتوبر3639

محمد جالل مظهر محمودباقى3640

محمد جمال السٌد الشاعرباقى3641

محمد جمال السٌد عراقٌبباقى دور اكتوبر3642

محمد حمٌد عبدالرحمن عبدالحمٌدباقى دور اكتوبر3643

محمد خالد عبدالعزٌز على ابوالمجدباقى دور اكتوبر3644

محمد خالد على خلٌل ابوالعنٌنباقى3645

محمد خمٌس ابوالٌزٌد احمدباقى3646

محمد رافت احمد سلٌمانباقى3647

محمد رمضان فتحى محمد عبدالحمٌد الجملباقى3648

محمد زٌن محمد كمالباقى3649

محمد سامى سٌداحمد عبدالعال عٌسىباقى3650
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محمد سامى عبدالمجٌد اسماعٌل منٌسباقى3651

محمد سامى على عبدهللا محمدباقى3652

محمد سمٌر حسن السٌد المؽنىباقى دور اكتوبر3653

محمد سمٌر عزت ابراهٌم عشرٌنباقى3654

محمد سمٌر محمد الشفهباقى3655

محمد سمٌر محمد على مبروكباقى دور اكتوبر3656

محمد شرٌؾ محمد شرؾباقى دور اكتوبر3657

محمد شعبان ابراهٌم جادباقى3658

محمد صبرى محى الدٌن حامدباقى3659

محمد ضٌاء انٌس محمدباقى3660

محمد طارق احمد عبدالعزٌز محمد رفاعًباقى3661

محمد طه محمد عطٌه برٌشهباقى دور اكتوبر3662

محمد عادل ابراهٌم عبدهللا عمارهباقى دور اكتوبر3663

محمد عبدالتواب عبدالحمٌد طلبه فودهباقى3664

محمد عبدالرحمن عثمان الهرمٌلباقى دور اكتوبر3665

محمد عبدالعال محمد على بدوىباقى3666

محمد عبدالفتاح بسٌونى محمد الؽاٌشباقى3667

محمد عبدهللا احمد بركاتباقى دور اكتوبر3668

محمد عبدهللا حسن ابوالسعودباقى دور اكتوبر3669

محمد عبدالمجٌد عبدالعزٌز حسن ابوعطٌهباقى3670

محمد عصام حسٌن مصطفى كشكباقى3671

محمد عالء محمد محمد الشرقاوىباقى3672

محمد على شحاته على محمدباقى دور اكتوبر3673

محمد على عبدالسالم على ؼٌاتباقى3674

محمد على محمود محمد داودباقى3675
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محمد فتحى ٌحٌى ابوالعزم عبدهللاباقى3676

محمد ماجد محمود مرسى شاهٌنباقى3677

محمد مجدى محمد دسوقىباقى3678

محمد محمد السٌد عبدهللا بهنسىباقى3679

محمد محمود مروان محمد مرسىباقى دور اكتوبر3680

محمد محى عبدالعال محمد السٌدباقى3681

محمد ممدوح محمد على مٌسرهباقى دور اكتوبر3682

محمد نبٌل عبدالعاطى االجدرباقى3683

محمد نصر احمد فرج حرٌرهباقى دور اكتوبر3684

محمد هادى محمد عبدالعزٌز عوضباقى3685

محمد هانى طلبه محمد عبدالعالباقى3686

محمد هشام السٌد حسن على خفاجهباقى3687

محمد وائل السٌد الخولىباقى3688

محمد وائل عبدالبارى عوضباقى دور اكتوبر3689

محمد وجٌه محمد مسعود ابوزٌدباقى3690

محمد ٌاسر عبدالعزٌز رشدىباقى3691

محمود ابراهٌم فضل صاوىباقى3692

محمود احمد ابوالعنٌن الفقسباقى دور اكتوبر3693

محمود احمد احمد عبدالؽنى الدسوقىباقى دور اكتوبر3694

محمود احمد احمد عطٌه قلقاسباقى3695

محمود احمد السٌد محمود عبدالوهابباقى3696

محمود احمد جابر حسونهباقى دور اكتوبر3697

محمود المرسى حسن المرسىباقى دور اكتوبر3698

محمود بدٌر احمد رزق سلمانباقى3699

محمود حاتم نور الدٌن عبدالجوادباقى دور اكتوبر3700
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محمود حسن محمد محمد برلباقى3701

محمود رمضان ابراهٌم رمضان بدرباقى3702

محمود سعد محمود قندٌلباقى دور اكتوبر3703

محمود سعٌد محمد جاللباقى3704

محمود سمٌر سعد احمدباقى دور اكتوبر3705

محمود صالح عٌاد عبدالونٌس مباركباقى3706

محمود عبدالمحسن محمد محمد ابوداودباقى3707

محمود فرج مرسى محمود الصعٌدىباقى دور اكتوبر3708

محمود مجدى محمد سعٌد حسنىباقى دور اكتوبر3709

محمود محسن محمود الطباخباقى دور اكتوبر3710

محمود محمد السٌد عبدالمقصود السٌدباقى دور اكتوبر3711

محمود محمد رمضان السٌد سلٌمانباقى3712

محمود محمد محمود محمد سلٌمانباقى3713

محمود مصطفى مصطفى احمد رضوانباقى3714

محمود ٌسرى احمد احمد قناوىباقى دور اكتوبر3715

محمود ٌونس السٌد ٌونس سعدونباقى3716

مدحت ممدوح محمد الششتاوى المنصورىباقى دور اكتوبر3717

مدٌحه مدحت فتحى عبدالونٌس عٌسىباقى دور اكتوبر3718

مرفت محمد ابراهٌم سٌد احمد المسٌرىباقى3719

مروان احمد حلمى بلٌحباقى3720

مروان عالءالدٌن عبدالمنعم نوارباقى دور اكتوبر3721

مروه طارق محمد فتحى اسماعٌلباقى دور اكتوبر3722

مروه عوض سعد جوٌده جبرٌلباقى3723

مرٌم اسامه محمد متولىباقى دور اكتوبر3724

مرٌم محمد مندوه السٌد خاطرباقى دور اكتوبر3725
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مرٌهان محمد محمود محمد سالمباقى3726

مسعد ابراهٌم شعبان بحبحباقى3727

باقى وافد كوٌتى3728
مشعل فرٌح على الشرٌكه

باقى  وافد كوٌتى3729
مشعل مطرد محمد العنزى 

مصطفى ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد الؽبارىباقى دور اكتوبر3730

مصطفى ابوالمجد كمال الدٌن محمدباقى دور اكتوبر3731

مصطفى احمد العزب محمد الخشنباقى دور اكتوبر3732

مصطفى احمد سعد محمد الصباغباقى3733

مصطفى اسامه زكرٌا االبٌارىباقى3734

مصطفى اسامه صالح الدٌن محمد قاسمباقى3735

مصطفى السٌد مصطفى الحوفىباقى3736

مصطفى المتولى البٌومى ابوحسنباقى3737

مصطفى جمال بدر عبدالرحٌم بدرباقى3738

مصطفى جمال مصطفى الدسوقى الحصرىباقى3739

مصطفى خالد على جمعه علىباقى3740

مصطفى رضا محمد عبدالحمٌد منٌسىباقى دور اكتوبر3741

مصطفى سعٌد عبدالفضٌل ابراهٌم حمدباقى3742

مصطفى شحات عوض ابراهٌمباقى دور اكتوبر3743

مصطفى شرؾ العٌسوى مهناباقى دور اكتوبر3744

مصطفى عادل مصطفى ٌسباقى دور اكتوبر3745

مصطفى عبدالبارى محروس سعد نوحباقى دور اكتوبر3746

مصطفى عبدالحمٌد عبداللطٌؾ عبدالكرٌم وحٌدهباقى3747

مصطفى عبدالعزٌز ابراهٌم الجملباقى دور اكتوبر3748

مصطفى عبدالهادى محمد كرٌم مرٌمباقى3749

مصطفى عطٌه مصطفى عطٌه سلٌمباقى دور اكتوبر3750
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مصطفى محمد احمد عبدهللا الشرنوبىباقى دور اكتوبر3751

مصطفى محمد عبدالحلٌم محمد عبدربهباقى3752

مصطفى محمد مصطفى عبدالعظٌم ابوصالحباقى3753

مصطفى محمود حبشى محمود العنانىباقى3754

مصطفى محمود سٌد احمد حمٌدباقى3755

مصطفى وائل صبحى احمد حرحشباقى3756

ممدوح محمود الشحات محمد شاهٌنباقى دور اكتوبر3757

منار عطا السٌد عطا العسالباقى دور اكتوبر3758

منار منصور محمود ابراهٌمباقى دور اكتوبر3759

منال عادل ابراهٌم عمارهباقى دور اكتوبر3760

منةهللا احمد عبدالسالم جوهرباقى دور اكتوبر3761

منةهللا على فؤاد حسٌن عمروسباقى دور اكتوبر3762

منةهللا هانى محمد سعٌد حسٌن سعٌدباقى دور اكتوبر3763

منى احمد عبدالمحسن بسٌونى ناصرباقى دور اكتوبر3764

منى السٌد الهادى العنانىباقى3765

منى محمد خفاجى علىباقى3766

مها صالح محمد شهاب الدٌنباقى دور اكتوبر3767

مها محمود بسٌونى بسٌونى الدٌهىباقى دور اكتوبر3768

مها هالل محمد عبدالرحمن العرٌانباقى دور اكتوبر3769

مهاب محمد حسٌن على حجازىباقى3770

مهند عاطؾ عبدالحمٌد سالم زلٌؾباقى دور اكتوبر3771

موسى حماده عزت موسى الجرانباقى3772

مؤمن ابراهٌم العٌسوى طه السعدنىباقى3773

مؤمن فتحى محمد محمد حسٌنباقى دور اكتوبر3774

مؤمن محمد عبدالحلٌم حاللهباقى دور اكتوبر3775
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مى احمد محمود كرٌمباقى3776

مى السٌد عبدالجواد ابراهٌم السٌد العتوىباقى دور اكتوبر3777

مى حسن عبدالمطلب احمد عٌسىباقى دور اكتوبر3778

مى عالءالدٌن على راضىباقى دور اكتوبر3779

مٌرهان عبداللطٌؾ عوض محمد الشورهباقى دور اكتوبر3780

مٌنا فاٌز فوزى ؼالىباقى3781

ناجى ولٌد ناجى محمد الننىباقى دور اكتوبر3782

باقى وافد كوٌتى3783
ناصر محمد ناصر اللوا المرى

نانسى ولٌد احمد العربى احمد ؼزالباقى دور اكتوبر3784

ندى حسن حمدى الحوفىباقى دور اكتوبر3785

ندى عبدالرحٌم محمد حجازىباقى دور اكتوبر3786

ندى عبدهللا عبدالجواد التطاوىباقى دور اكتوبر3787

ندى ناجى السٌد الكالوى باللباقى3788

ندى ناصر محمد عبدالمنعم عالمباقى دور اكتوبر3789

ندى هشام سلٌمان عبدالقادر الؽرابلىباقى دور اكتوبر3790

نرمٌن ابراهٌم امٌن ابراهٌم حمادباقى3791

نرمٌن عبدالعزٌز احمد محمود ابوحجٌجهباقى دور اكتوبر3792

نسرٌن خالد فتحى محمد عبدالجوادباقى دور اكتوبر3793

نسمه السٌد عبدالرؤؾ عبدالؽفار الجندىباقى3794

نهال عصام الطنطاوى جعفرباقى دور اكتوبر3795

نهله خٌرى محمد صبٌحباقى دور اكتوبر3796

نواؾ فالح سالم ثقل الرشٌدىباقى وافد كوٌتى3797

نوال رمضان متولى حسٌن عبدربهباقى دور اكتوبر3798

نور عبدالفتاح رفعت عبداللطٌؾ ابوراسباقى دور اكتوبر3799

نورا صبرى احمد احمد العاصىباقى3800

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

153لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

نورا مفرح سعد كامل محمد نافعباقى دور اكتوبر3801

نورهان سعد هلٌل على منصورابوراسباقى دور اكتوبر3802

نورهان متولى متولى عبدهللا ابوؼزالهباقى دور اكتوبر3803

نورهان محمد اشرؾ عبدالحلٌم عبدالوهاب بهجتباقى دور اكتوبر3804

نورهان مصطفى حمدى الحبروكباقى دور اكتوبر3805

هاجر مصطفى عبدالعزٌز حامد مطاوعباقى دور اكتوبر3806

هاٌدى طارق عبدالستار عارؾ خلٌفهباقى دور اكتوبر3807

هبه ابوالفضل عبدالمطلب ابوالفضلباقى دور اكتوبر3808

هبه صبرى محمود صالحباقى دور اكتوبر3809

هدى محمد امٌن ٌوسؾ عبدالعالباقى دور اكتوبر3810

هدٌر سعد شعبان سعد القفاصباقى3811

هدٌر عادل عبدالعال محمد درؼامباقى دور اكتوبر3812

هدٌر عماد محمد البرٌدىباقى دور اكتوبر3813

هدٌر فتح هللا على عبدالسالم العبدباقى دور اكتوبر3814

هدٌر محمد شعٌب على شعٌبباقى دور اكتوبر3815

هدٌر محمد عبدالعال محمود معبدباقى3816

هدٌر محمد عبدالفتاح قاسم الشافعىباقى3817

هشام سامى ابراهٌم ابراهٌم بلتاجىباقى دور اكتوبر3818

هشام محمد عبدالعزٌز السٌدباقى3819

همسه عبدالفتاح اسماعٌل عبدهللاباقى دور اكتوبر3820

هند اسامه محمد النشارباقى3821

هند مجدى صالح شعبانباقى دور اكتوبر3822

وحٌد سالم ابوضٌؾ سلٌمانباقى3823

ٌارا طارق محمد فتح البابباقى دور اكتوبر3824

ٌاسر احمد اسماعٌل احمد عبدالرازقباقى دور اكتوبر3825
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ٌاسمٌن احمد سعد احمد بدر الدٌنباقى دور اكتوبر3826

ٌاسمٌن جوده على محمد ؼباشىباقى دور اكتوبر3827

ٌاسمٌن سمٌر اسماعٌل ابوعجٌلهباقى3828

ٌحٌى محمد خلٌل محمد خلٌلباقى دور اكتوبر3829

ٌحٌى محمد عبدالحلٌم جادباقى3830

ٌسرا عبدالمجٌد عبدالسالم نعٌمباقى3831

ٌسرا محمد السٌد جلٌلهباقى دور اكتوبر3832

ٌوسؾ احمد صالح على طلحهباقى3833

ٌوسؾ اٌهاب السٌد شرٌؾباقى3834

ٌوسؾ بسٌونى ابراهٌم بسٌونى ابوالؽٌطباقى دور اكتوبر3835

ٌوسؾ حمدى على محمد الماحىباقى3836

ٌوسؾ حمدى محمد فوزى حسن البرماوىباقى3837

ٌوسؾ داود ٌوسؾ حاجٌه محمد محسٌنباقى وافد كوٌتى3838

ٌوسؾ رضا حامد عبدالمجٌد الشرقاوىباقى دور اكتوبر3839

ٌوسؾ عبدالجواد ٌوسؾ عبدالجواد جاب هللاباقى دور اكتوبر3840

ٌوسؾ عبدالعظٌم حمدى محمد عبدالحمٌدباقى دور اكتوبر3841

ٌوسؾ عصام ابراهٌم محمد حسنباقى3842

ٌوسؾ محمد ابراهٌم البطاطباقى3843

ٌوسؾ محمد احمد عبدالعزٌز شكرباقى دور اكتوبر3844

ٌوسؾ محمد سمٌر عبده سلٌمانباقى دور اكتوبر3845

ٌوسؾ محمود عبدالسالم سٌداحمد برهومهباقى3846

ٌوسؾ مصطفى منصور منصور الشرقاوىباقى3847

ٌوسؾ ناصر السٌد متولىباقى دور اكتوبر3848

ٌونس السٌد عبدالمنعم عبدالعزٌزباقى3849

ٌونس محمد حنفى امٌنباقى3850
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ابراهٌم الدسوقى ابراهٌم عبده فنون1فرصه 3851

احمد اسماعٌل اسماعٌل احمد حتاته1فرصه 3852

احمد السعٌد عبدالرحمن السعٌد الباز1فرصه 3853

احمد السٌد محمد ضٌؾدوراكتوبر1فرصه3854

احمد جمعه ابوالفتوح محمددوراكتوبر1فرصه3855

احمد حلمى طه ابوالعنٌن ابورزق1فرصه 3856

3857
وافد كوٌتى 1فرصه 

بعذر عن دورٌناٌر 

21ممتازا20
احمد حمود حسٌن مرضى الرشٌدى

احمد خالد سعد عبدالعزٌزعبدالكرٌمدوراكتوبر1فرصه3858

احمد ربٌع السٌد قرقشدوراكتوبر1فرصه3859

احمد رضا عبدالحمٌد عبدالكرٌم1فرصه 3860

احمد سالم احمد ؼانم حبٌب الحمدانوافد كوٌتى1فرصه 3861

احمد سعٌد عبدهللا محمد رضواندوراكتوبر1فرصه3862

احمد سعٌد محمود ترابٌس1فرصه 3863

احمد سلٌمان عبدالفتاح عٌسىدوراكتوبر1فرصه3864

احمد سمٌر عبدالمنعم على1فرصه 3865

احمد سٌد محمد سراج الدٌن امام1فرصه 3866

احمد شرٌؾ احمد طه الشرٌؾدوراكتوبر1فرصه3867

احمد صابر الدندراوى على علىدوراكتوبر1فرصه3868

احمد صبرى عطٌه محمد حوٌشدوراكتوبر1فرصه3869

احمد صالح جالل عبدالمقصود قرٌطم1فرصه 3870

احمد عبدهللا محمد صنت المطٌرىوافد كوٌتى1فرصه3871

احمد عصام محمد الدسوقى سلطان1فرصه 3872

احمد عوض عرفه على عوض1فرصه 3873

احمد عوض محمد ابوٌوسؾ1فرصه 3874

احمد فوزى ابوالٌزٌد النشرتىدوراكتوبر1فرصه3875
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احمد محمد حسن الطوخى1فرصه 3876

احمد محمد رجب شرؾدوراكتوبر1فرصه3877

احمد محمد عبدالعظٌم ؼزالدوراكتوبر1فرصه3878

احمد محمد عبدالمقصود محمد1فرصه 3879

احمد محمد مجدى احمد خٌره1فرصه 3880

احمد محمد محمد السباعى1فرصه 3881

احمد مصطفى بكر محمود دروٌشدوراكتوبر1فرصه3882

احمد هشام انور محمد الدٌب1فرصه 3883

احمد وجٌه رجب عبدالصادقدوراكتوبر1فرصه3884

احمد ٌسرى حسن فاروق توفٌق1فرصه 3885

اسامه عادل حلمى على ابو ؼنٌم1فرصه 3886

اسراء احمد محمد حسن السماحىدوراكتوبر1فرصه3887

اسراء اسامه هاشم سعد المالحدوراكتوبر1فرصه3888

اسالم احمد محمد توفٌق سلٌماندوراكتوبر1فرصه3889

اسالم اسماعٌل مصطفى محمد عطٌهدوراكتوبر1فرصه3890

اسالم خالد حسنى عبدالبر ابوالنصر1فرصه 3891

اسالم سعد فاروق حسٌن ٌوسؾ1فرصه 3892

اسالم ناصر دسوقى موسى الحوٌطدوراكتوبر1فرصه3893

اسماء صبحى بسٌونى محمود ؼزالهدوراكتوبر1فرصه3894

اسماء محمد السٌد على ابوشوكدوراكتوبر1فرصه3895

اسماعٌل عبدالحمٌد احمد عٌسىدوراكتوبر1فرصه3896

اسماعٌل محمود اسماعٌل محمد عمران1فرصه 3897

االمٌره اسماعٌل اسماعٌل ٌوسؾ فاٌددوراكتوبر1فرصه3898

الرمٌصاء سعٌد عبدهللا منتصر محموددوراكتوبر1فرصه3899

السٌد جمال احمد حسٌن عبدالموجود1فرصه 3900
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السٌد محمد ابراهٌم محمد خضر1فرصه 3901

السٌد محمود محمد محمود الخولى1فرصه 3902

الشناوى ابراهٌم الشناوى المنسى1فرصه 3903

الشٌماء عادل ٌوسؾ عبدالواحد على لطٌؾدوراكتوبر1فرصه3904

المرسى عبدالعلٌم عبدالرازق صالحدوراكتوبر1فرصه3905

امٌن محمود محمد امٌن خلٌفه1فرصه 3906

امٌنه عبدالحمٌد امٌن محمود1فرصه 3907

انجى حسٌن محمد عبدالحمٌددوراكتوبر1فرصه3908

انس محمود احمد جاد1فرصه 3909

اٌمان السٌد طه السقوطى1فرصه 3910

اٌمان سامى عبدالفتاح بدوى1فرصه 3911

اٌمان محمد ابراهٌم احمد عبٌددوراكتوبر1فرصه3912

اٌمن جابر عبداللطٌؾ نحل1فرصه 3913

اٌه خمٌس بسٌونى محمد عبدالوهاب1فرصه 3914

اٌهاب عصام على عبدالرازق على1فرصه 3915

اٌهاب هشام عطٌه علوان1فرصه 3916

بسنت امٌر فؤاد اسكندر ساوٌرس1فرصه 3917

بسنت رافت زكرٌا السمدونىدوراكتوبر1فرصه3918

بالل محمد عبدالفتاح محمد نعمةهللادوراكتوبر1فرصه3919

ثائر اشرؾ ابراهٌم عبدالعزٌز الجابرى1فرصه 3920

ثرٌا صبرى عبدالعزٌز عباس العتر1فرصه 3921

جادهللا عبدالصادق جادهللا ضٌؾ1فرصه 3922

جاسر اسامه محمد السعٌد الجملدوراكتوبر1فرصه3923

جباره محمد جباره المرىوافد كوٌتى1فرصه 3924

جزاع طالل جزاع فتٌخ جلوىوافد كوٌتى1فرصه3925
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جٌهان مصطفى صبحى مصطفى محمد فرجدوراكتوبر1فرصه3926

حامد الحسٌنى حامد السٌسىدوراكتوبر1فرصه3927

حسام حسن امٌن البرعى1فرصه 3928

حسن احمد نصفه احمد1فرصه 3929

حسناء حسن محمد العضاض1فرصه 3930

حمد سالم جمعان مرزوق الؽرٌبوافد كوٌتى1فرصه 3931

3932
 وافددور اكتوبر 1فرصه

حمد طالب هادى عبود العنزىكوٌتى

3933
 وافددور اكتوبر 1فرصه

حمد عبدهللا عبدالرحمن العجمىكوٌتى

حمد ٌوسؾ جابر جمعه المالكى وافد قطرى1فرصه3934

3935
 وافددور اكتوبر 1فرصه

خالد جمال احمد اٌوب الخوارىكوٌتى

3936
 وافددور اكتوبر 1فرصه

خالد مهٌل فٌصل حلٌفى الصلٌبى الخالدىكوٌتى

خدٌجه احمد محمد الصفتى1فرصه 3937

3938
 وافددور اكتوبر 1فرصه

خلٌفه جاسم محمد الٌاقوتكوٌتى

دعاء محمد عبدالعظٌم داود ابوعمر1فرصه 3939

دنٌا ابراهٌم محمد اسماعٌل خلٌؾدوراكتوبر1فرصه3940

دٌنا السٌد بسٌونً محمد الفضلًدوراكتوبر1فرصه3941

دٌنا عبدالسالم محمد عبدالسالم1فرصه 3942

دٌنا مصطفى قابٌل محمد على جودهدوراكتوبر1فرصه3943

دٌنا مصطفى مصطفى سلٌمهدوراكتوبر1فرصه3944

راشد على عٌد سعٌد القربةوافد كوٌتى1فرصه3945

راشد مسلم راشد مسلم الرشٌدى وافد كوٌتى1فرصه3946

رامى رضا عبدالتواب على موسىدوراكتوبر1فرصه3947

رانٌا السٌد محمود عماردوراكتوبر1فرصه3948

رانٌا محمد الششتاوى القاضى1فرصه 3949

رفعت  محمد ابوالعز  شلبى مراد1فرصه 3950
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رفعت خالد رفعت محمد عبدهدوراكتوبر1فرصه3951

روهندا السٌد ابوالٌزٌد على ابوهبدوراكتوبر1فرصه3952

رٌم عبدالقادر اسماعٌل الشامىدوراكتوبر1فرصه3953

رٌم ناصر ابراهٌم ابوعواجهدوراكتوبر1فرصه3954

رٌهام محمود فوزى بقنٌنه1فرصه 3955

زٌنب جمال طه الجمالدوراكتوبر1فرصه3956

زٌنب على محمد ابوموجدوراكتوبر1فرصه3957

ساره محمد رمضان جعفر1فرصه 3958

سالمه عادل موسى على عمار1فرصه 3959

3960
 وافددور اكتوبر 1فرصه

سعد فالح زبن صالح الرشٌدىكوٌتى

سعٌد جمعه ماهر فرؼلى جعٌمدوراكتوبر1فرصه3961

سلمى طه بدٌر عبدالمجٌد1فرصه 3962

سلمى هانى مرتضى صبرى مندور1فرصه 3963

سمر سمٌر ابراهٌم على نجا1فرصه 3964

سمٌر الشحات عبدالمعطى حسٌن النجاردوراكتوبر1فرصه3965

سمٌر شحاته محمود عبدالجواد علىدوراكتوبر1فرصه3966

سندس عبدالسالم محمد خٌرى شعٌردوراكتوبر1فرصه3967

سٌؾ الدٌن زهٌر عبدالمنصؾ موسى1فرصه 3968

3969
 وافد جنوب 1فرصه

سٌل مجوك نك سٌلالسودان

شادى عبدالرحمن عبد المعطى مصلحىدوراكتوبر1فرصه3970

شٌماء حسن عطٌه الدمرداشدوراكتوبر1فرصه3971

شٌماء محمد بسٌونى ابوالمعاطى1فرصه 3972

صبرى محمد محمد محمد الحالج1فرصه 3973

صفاء عبدالؽنى عبده القللى1فرصه 3974

صالح حسن حسن البسطوٌسى شبانهدوراكتوبر1فرصه3975
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ضٌاءالدٌن محمد حموده سلٌمان1فرصه 3976

ضٌاءالدٌن مصطفى عنتر نصر محمد1فرصه 3977

عابدالرحمن امٌن رمضان محمد البنا1فرصه 3978

عادل ابراهٌم عبدالحلٌم ابراهٌم البدوى1فرصه 3979

عاصم عاطؾ سالم جاب هللا1فرصه 3980

عامر محمد احمد عامردوراكتوبر1فرصه3981

عبدالحكٌم محمد خالد عبدالحكٌم احمددوراكتوبر1فرصه3982

عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد الحسانٌن1فرصه 3983

عبدالحمٌد مسعد عبدالحمٌد السباعى1فرصه 3984

عبدالرحمن محمد عبدالحمٌد عوض حمٌده1فرصه 3985

عبدالرحمن محمد نجدى جاد ابراهٌم1فرصه 3986

عبدالعاطى عبدهللا عبدالعاطى عبدالدوراكتوبر1فرصه3987

عبدالعزٌز عبداللطٌؾ دخٌل الدٌولى وافد كوٌتى1فرصه3988

عبدالعظٌم اٌهاب عبدالعظٌم ابومسلمدوراكتوبر1فرصه3989

عبدهللا احمد سعد السٌد عوٌرهدوراكتوبر1فرصه3990

3991
 وافددور اكتوبر 1فرصه

عبدهللا حمد حمود الحرٌجىكوٌتى

عبدهللا خالد عبدالاله صقر1فرصه 3992

عبدهللا رمضان عبدهللا صابر سمك1فرصه 3993

عبدهللا عبدالرحمن عبدالمنعم صالحدوراكتوبر1فرصه3994

3995
 وافددور اكتوبر 1فرصه

عبدهللا على فالح الرشٌدىكوٌتى

عتٌق محمد عتٌق العتٌبى وافد كوٌتى1فرصه3996

عال جمال محمود السمالٌهى1فرصه 3997

عالء طه احمد احمد عٌسى1فرصه 3998

على احمد على االبٌارى1فرصه 3999

على مطٌر مجبل مطٌرالرشٌدىباقى وافد كوٌتى4000

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

161لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

عمر عادل صدٌق عبدالموجود حسندوراكتوبر1فرصه4001

عمر عادل عبدهللا الوكٌلدوراكتوبر1فرصه4002

عمرو السٌد محمد احمد جادٌهدوراكتوبر1فرصه4003

عمرو طارق احمد مكاوى1فرصه4004

عمرو عمرو سعٌد ابراهٌمدوراكتوبر1فرصه4005

عمرو فارس صبرى عبدالمعطى بطاح1فرصه 4006

فاطمه اسماعٌل عبدالعزٌز اسماعٌلدوراكتوبر1فرصه4007

فاطمه قمرالدوله محمد ؼنٌمدوراكتوبر1فرصه4008

فاطمه محمد مرضى محمد عبدالقوى1فرصه 4009

فهد عباس محمد عبدالفتاح النجار1فرصه 4010

فهد عبٌد صالح الشالحى وافد كوٌتى1فرصه4011

فهد مبارك جلفٌؾ الذاٌدى وافد كوٌتى1فرصه4012

كرٌم البهى عبدالمنعم البهى عاشور1فرصه 4013

ماٌكل راجى رشدى ابسخروندوراكتوبر1فرصه4014

ماٌكل شاكر نصٌؾ اسكندر بؽدادىدوراكتوبر1فرصه4015

مجدى كرم مراجع عبدالبارىدوراكتوبر1فرصه4016

محفوظ مجدى محفوظ محمد قرموطدوراكتوبر1فرصه4017

محمد احمد السٌد عبدالعال ابراهٌم1فرصه 4018

محمد احمد عبدالعزٌز  سٌداحمد طبالهدوراكتوبر1فرصه4019

محمد احمد عبدالواحد شاهٌن1فرصه 4020

محمد احمد عوض ابوٌوسؾدوراكتوبر1فرصه4021

محمد احمد محمود مصطفى العسٌلىدوراكتوبر1فرصه4022

محمد الماظ مصطفى فرج هللادوراكتوبر1فرصه4023

محمد خالد محمد حسٌن سالمه1فرصه 4024

محمد سعٌد امام علىدوراكتوبر1فرصه4025
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محمد سالمه عبدهللا احمد عبدهللا1فرصه 4026

محمد صبحى احمد السٌد جابر1فرصه 4027

محمد صبحى بدر عبدالخٌردوراكتوبر1فرصه4028

محمد صبحى محمد عبدالوهاب البٌلى1فرصه 4029

محمد طه البسطوٌسى حسن عبدالحمٌددوراكتوبر1فرصه4030

محمد عبدالعاطى عبدالحمٌد عبدالحمٌد1فرصه 4031

محمد عبدالفتاح محمد رسالن1فرصه 4032

4033
 وافد دور 1فرصه

محمد عبدهللا على حسن ؼرٌباكتوبر كوٌتى

محمد عبدالهادى محمد فضل مؽٌبدوراكتوبر1فرصه4034

محمد عماد مرزوق عبدالسالم فتوه1فرصه 4035

محمد متولى عبدالحمٌد شاهٌن1فرصه 4036

محمد محمود احمد حسن دٌاب1فرصه 4037

محمد محمود محمد محمود مرعى1فرصه 4038

محمد مخٌمر على ابوالسٌددوراكتوبر1فرصه4039

محمد مسعد محمد خلؾدوراكتوبر1فرصه4040

محمد ممدوح محمود كامل االصولى1فرصه 4041

محمد منٌر محمود درباله1فرصه 4042

محمد ناصر محمد هادى العجمى وافد كوٌتى1فرصه4043

محمد هاشم محمد محى الدٌن مقلددوراكتوبر1فرصه4044

محمد هانى احمد فؤاد ٌوسؾ الحلفاوى1فرصه 4045

محمد هشام محمد شعبان محمد1فرصه 4046

محمد ٌاسر عماد شفٌقدوراكتوبر1فرصه4047

محمد ٌونس محمد على عباس باقروافد كوٌتى1فرصه4048

محمود السٌد محمد عبدالرازق علىدوراكتوبر1فرصه4049

محمود السٌد محمود السٌد عامردوراكتوبر1فرصه4050
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محمود خالد محمود بدٌر الحداددوراكتوبر1فرصه4051

محمود رضا احمد عبدهللادوراكتوبر1فرصه4052

محمود عبدالاله ولٌان عالم1فرصه 4053

محمود فتحى عبدالقادر جاب هللا1فرصه 4054

محمود محمد عبدالرحمن عبدالحلٌم الشرقاوى1فرصه 4055

محمود محمد عبدالاله محمود ابوبكردوراكتوبر1فرصه4056

4057
وافد تونسى 1فرصه 

مراد مراد بن الهادى ؼرٌبدور اكتوبر

مرٌم محمد ٌوسؾ ابراهٌم سلطاندوراكتوبر1فرصه4058

مزاح فواز طخاخ منكر العنزىوافد كوٌتى1ؾ 4059

مسعد شحاته مسعد شحاته1فرصه 4060

مسعد مسعد ابوالفتوح احمد ابوسباطهدوراكتوبر1فرصه4061

مشارى زبن ملوح المطٌرىوافد كوٌتى1ؾ 4062

4063
 وافددور اكتوبر 1فرصه

مشارى صالح حمد المرىكوٌتى

4064
 وافد كوٌتى 1ؾ 

بعذرعن دور 

(21ممتازا20ٌناٌر
مشارى محمد عماش الدٌحانى

مصطفى اٌهاب قطب ابراهٌم ابوعلفه1فرصه 4065

معاذ طارق ٌس عبدالسالم1فرصه 4066

مناحى سعد مفرح السبٌعىوافد كوٌتى1فرصه4067

منار عماد عبدالرحمن محمد سعد هلول1فرصه 4068

منار ولٌد فوزى ٌونس الجندىدوراكتوبر1فرصه4069

منةهللا السٌد احمد شلبى1فرصه 4070

نادر سالمه عبدالسٌد رضوان1فرصه 4071

نادٌن عالء ابراهٌم احمد الصاوىدوراكتوبر1فرصه4072

ناصر جزا عٌاد ثامر الرشٌدى وافد كوٌتى1ؾ 4073

ناهد مصطفى حسن محمد ابوعطا1فرصه 4074

نورهان ابراهٌم محمد عبدالحلٌم الؽاٌشدوراكتوبر1فرصه4075
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نورهان ابوالٌزٌد رمضان ابوالخٌردوراكتوبر1فرصه4076

نورهان محمد عبدالوهاب السٌد1فرصه 4077

نفٌٌن اشرؾ على سلٌمان القصبىدوراكتوبر1فرصه4078

هاجر السٌد عبدالحلٌم على خلٌل1فرصه 4079

هاجر محمد السٌد محمود حسٌندوراكتوبر1فرصه4080

هادى عبدالوهاب عبدالحمٌد السٌد احمد1فرصه 4081

هبه عالء محمود الخضرى عمارهدوراكتوبر1فرصه4082

هدٌر اسامه ابراهٌم محمد محفوظدوراكتوبر1فرصه4083

هدٌر عادل عبدالسمٌع عبدالؽنى1فرصه 4084

هدٌل ابوالعزم عبدالفتاح سالمه1فرصه 4085

هند السٌد شحاته احمد الخوالقهدوراكتوبر1فرصه4086

ٌارا التهامى عبدالجواد منصور الجبروتىدوراكتوبر1فرصه4087

ٌاسمٌن ابراهٌم محمود حسن المنسى1فرصه 4088

احمد ابراهٌم محمود السامولى2فرصة 4089

احمد جمال توفٌق عبدالمقصود المهندس2فرصة 4090

احمد عادل عبدالعظٌم مهنا2فرصة 4091

احمد عبدالجواد عنتر عبدالفتاح2فرصة 4092

احمد عرفه احمد عبدالمطلب عٌسى2فرصة 4093

احمد ممدوح شؽمٌم مهديدوراكتوبر2فرصه4094

احمد نشات صالح العمرى2فرصة 4095

احمد ٌحٌى محمد على عماره2فرصة 4096

اسراء اسامه مرزوق مصطفى سلٌمه2فرصة 4097

اسالم صالح فتحى محمد ابوٌمندوراكتوبر2فرصه4098

اسماء وجٌه محمد متولىدوراكتوبر2فرصه4099

امانى محمد احمد الجزاردوراكتوبر2فرصه4100
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اٌمان ابراهٌم سالم زكى عبدالخالق2فرصة 4101

اٌه محمد رمضان جعفردوراكتوبر2فرصه4102

4103
دوراكتوبروافد 2فرصه

بدر عبدالرحمن خنٌفر الرشٌدىكوٌتى

4104
دوراكتوبروافد 2فرصه

بسام محمد مبارك عقله السلٌمانىكوٌتى

بهاء عبدالاله على على المدبولى2فرصة 4105

تامر عادل جوهرى على ندا2فرصة 4106

حازم صالح الدٌن عطا هللا على الجمسدوراكتوبر2فرصه4107

4108
دور اكتوبر وافد 2فرصة

خالد مسٌعٌد ناشى الرشٌدىكوٌتى

4109
اٌقاؾ قٌد عن 2فرصة

العام 

2022/2021الجامعى
دعاء فتحى محمد عاصى

دولت احمد محمود ابوحمر2فرصة 4110

رمزى جمال مصطفى الشاعر2فرصة 4111

4112
دوراكتوبر وافد 2فرصة

سالم باسم سالم المسعودىكوٌتى

سعد عبدهللا محسن عٌد وافد كوٌتى2فرصة4113

سماح شاكر مصطفى مصطفى البنوبى2فرصة 4114

شٌرٌن حمدى السٌد محمد المحالوىدوراكتوبر2فرصه4115

عبدالعزٌز صالح عبدالعزٌز الجهمى(دوراكتوبر) 2فرصة4116

عبدالمنعم هشام عبدالمنعم عبدالرحمن2فرصة 4117

عبٌد فهٌد هادى العازمىوافد كوٌتى2فرصة4118

على عبداللطٌؾ على الدٌب2فرصة 4119

عمار حسٌن عٌسى القالؾ وافد كوٌتى2فرصة4120

فرج مبارك ماطر مرزوق العازمىوافد كوٌتى2فرصه4121

فهد على سالم داود االحمد وافد كوٌتى1فرصة4122

4123
دوراكتوبر وافد 2فرصة

لولوه فهد جابر سرحانكوٌتى

مالك احمد محمد الشرقاوى2فرصة 4124

محمد احمد محمود محمد فاٌددوراكتوبر2فرصه4125
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4126
دور اكتوبروافد 2فرصه

محمد جواد عبدالرضا الوزانكوٌتى

محمد حمدى محمد رشاد احمد المسديدوراكتوبر2فرصه4127

محمد سعٌد عبدالسالم الجاٌح2فرصة 4128

محمد سمٌر محمد محمد مخلوؾ2فرصة 4129

محمد عبدالحافظ محمد عبدالحافظدوراكتوبر2فرصه4130

محمد عبدالكرٌم محمد عبدالكرٌم حربى2فرصة 4131

محمد عماد صبحى ابوشادىدوراكتوبر2فرصه4132

محمد فراج محمد الدوسرىوافد كوٌتى2فرصه4133

محمود احمد احمد عارؾ2فرصة 4134

محمود رٌاض رٌاض سلٌمان الخولى2فرصة 4135

محمود لطفى محمد عبداللطٌؾ هندى2فرصة 4136

معتز احمد محمد عبدالمنعم محمد2فرصة4137

نادر محمد محمد طلعت متولى النجار2فرصة 4138

نرمٌن محمد ابراهٌم عبدالحمٌد2فرصة 4139

نورا عبدالنبى محمد عبدالرؤؾ صحصاح2فرصة 4140

نورهان صبرى رجب الخواجه2فرصة 4141

هٌثم ابراهٌم السعٌد السٌد ابو زرددوراكتوبر2فرصه4142

4143
دوراكتوبروافد 2فرصه

هٌثم عادل بن محمد بن حسن هادىسعودى

ٌارا طارق عبدهللا العوضى عبدهدوراكتوبر2فرصه4144

ابانوب بهجت صلٌب جرجس ابراهٌم3فرصة 4145

ابراهٌم عادل محمد حافظ عمر3فرصة 4146

احمد شوقى محمد دعبسدوراكتوبر3فرصة4147

احمد طارق احمد والى3فرصة 4148

احمد طه عبدالحمٌد حسن3فرصة 4149

احمد عبدالحمٌد احمد عراب3ًفرصة 4150
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احمد عبدالداٌم احمد عبدالداٌمدوراكتوبر3فرصة4151

احمد محمد محمود عوٌضه3فرصة 4152

اسماء فضل هللا اسماعٌل عٌد بطور3فرصة 4153

اسماء منصور محمد رشاد دٌاب دور اكتوبر3فرصة4154

اٌمان اسماعٌل عبدالاله اسماعٌل دور اكتوبر3فرصة4155

اٌمان سمٌر محمد زكى الكالؾ دور اكتوبر3فرصة4156

اٌمان هشام محمد محمد الدؼمه دور اكتوبر3فرصة4157

اٌه عادل عبدالمنعم محمد حسن التمساحى دور اكتوبر3فرصة4158

اٌه محمد سعد محمد النفاض دور اكتوبر3فرصة4159

اٌهاب محمد عبده على ابوحلوه3فرصة 4160

باسم اشرؾ محمد مرسً قزامل3فرصة 4161

جودى محمد احمد عبدالمتعال سلٌمان3فرصة 4162

حسام السٌد حسونه السكنٌدى دور اكتوبر3فرصة4163

حسنى سمٌر حسنى ابراهٌم حنٌش3فرصة 4164

حسٌن محمد حسٌن عبدالرحمن دور اكتوبر3فرصة4165

خالد بركات فاروق امٌن3فرصة 4166

دالٌا بشٌر عبدالظاهر محمد3فرصة 4167

دعاء اشرؾ رشاد محمد الجمٌزى دور اكتوبر3فرصة4168

رانٌا سالم ضٌؾ هللا عبدالمولى دور اكتوبر3فرصة4169

ساره طلعت ابراهٌم مصطفى3فرصة 4170

سلمى نجاح سعد السٌد عفٌفى دور اكتوبر3فرصة4171

سناء عبدالعزٌز محمد العزب عطاهللا3فرصة 4172

4173
اعادة 3فرصه

شٌماء شعبان حلمى الحصرى22023/2022قٌد

شٌماء مصطفى ابراهٌم عبدالفتاح3فرصة 4174

عبدالرحمن احمد سالم عوده دور اكتوبر3فرصة4175

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  
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4176
3فرصه

عبدهللا سعد عبدهللا الجمسىوافد كوٌتى

عزٌزه عبدالفتاح احمد محمد حبٌب دور اكتوبر3فرصة4177

عمرو احمد محمد سرور العبد3فرصة 4178

كرٌم عبدهللا عبدالنعٌم عبدالرحٌم حسن3فرصة 4179

كرٌم مسعد عثمان السنوسى دور اكتوبر3فرصة4180

4181
اعادة 3فرصه

محمد احمد سلٌمان فوده2022/2021قٌد

محمد صبحى رمضان ابوناجى3فرصة 4182

محمد عادل عطٌه امٌن ابوحمامه دور اكتوبر3فرصة4183

محمد عاطؾ عبدالكرٌم عماره3فرصة 4184

محمد عصام نعمه هللا سلٌمان الجندى3فرصة 4185

محمد ماهر السباعى ابراهٌم قرواشدور اكتوبر3فرصة4186

محمود عبدالسالم ابراهٌم االفندىدور اكتوبر3فرصة4187

مصطفى محمد سالم حسن البٌاضهدور اكتوبر3فرصة4188

4189
واخٌره اعادة 3ؾ

منار بدر محمد توفٌق ابوالنور22023/2022قٌد

منةهللا احمد مختار حافظ3فرصة 4190

مٌاده محمد عبدالعزٌز محمد مصطفى3فرصة 4191

4192
واخٌره اعادة 3ؾ

ندا سامى عبدالستار احمد الدمشٌتى22023/2022قٌد

نرمٌن عالء محمد العاٌدىدور اكتوبر3فرصة4193

نهى صالح احمد ٌحى محمد الزٌات دور اكتوبر3فرصة4194

4195
دور اكتوبروافد 3فرصه

هدٌل راشد عوض راشد الزنٌؾكوٌتى

4196
وافد كوٌتى 3فرصه

هالل على محسن هالل العتٌبىدوراكتوبر

ٌاسمٌن السٌد انور السٌد البحٌرى3فرصة 4197

4198
اعادة 3فرصه

ٌاسمٌن فتحى رمضان عبدالحمٌد22023/2022قٌد

كنترول               مالحظ
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: ؼــٌـاب  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

185لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

186لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

187لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

188لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

189لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

190لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

191لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

192لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

4708

4709

4710

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

193لجنه         

كشؾ بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقةالرابعة انتظام

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـٌـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـٌدالجلوس رقم

4711

4712

4713

4714

4715

4716

4717

4718

4719

4720

4721

4722

4723

4724

4725

4726

كنترول               مالحظ

:حضور 

: ؼــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  


