
     

1لجنه        

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقة الرابعه انتساب

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 
       

      جامعة طنطا        

التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس
ابانوب امٌر عبدالمسٌح ابراهٌممستجد1

ابانوب عزٌز حلمى بانوبمستجد2

ابراهٌم السعٌد ابراهٌم الششتاويمستجد مفصول3

ابراهٌم السعٌد احمد اسماعٌل عوضمستجد4

ابراهٌم السٌد حمٌدو علىمستجد5

ابراهٌم السٌد عبدالناصف غانممستجد6

ابراهٌم سالم محمد ابراهٌم زبادىمستجد7

ابراهٌم سمٌر ابراهٌم علًمستجد مفصول8
عذر عن مادة اللغة

ابراهٌم عبدالعزٌز رزق ابوجندىمستجد9

ابراهٌم فتحى ابراهٌم احمد جاد هللامستجد مفصول10

ابراهٌم مجدى مصطفى محمدمستجد11

ابراهٌم محمد ابراهٌم عطٌه رٌحانمستجد مفصول12

ابراهٌم محمد ابوالٌزٌد مرسى حسنمستجد13

ابراهٌم محمد السعٌد ابوالحسن سٌد احمدمستجد14

ابراهٌم محمد السٌد حسٌن ابوخشبهمستجد15

ابراهٌم محمد عبده عبدالغنى عبدهللامستجد16

ابراهٌم محمد محمد العتربى عمارهمستجد17

ابراهٌم ولٌد ابراهٌم الحشاشمستجد18

ابوبكر حامد محمود عبادهمستجد مفصول19

ابوبكر ٌوسف محمد ٌوسف سلٌمانمستجد مفصول20

احسان سمٌح السٌد مرسى الشرشابىمستجد21

احمد ابراهٌم ابراهٌم حسن عبدالخالقمستجد22

احمد ابراهٌم سعد ابراهٌم عمرمستجد23

احمد ابراهٌم شعبان الدهشانمستجد24

احمد ابراهٌم عبده الشرقاوىمستجد25
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احمد ابراهٌم محمد ابراهٌم الشركسًمستجد مفصول26

احمد ابراهٌم محمد احمد درهمستجد مفصول27

احمد احمد عبدالرحمن احمد فرجمستجد28

احمد اسامه عبدالعظٌم سالم بدويمستجد29

احمد السعٌد ناصف السعٌد حسن عبدهللامستجد30

احمد السٌد التوابتى ابراهٌممستجد31

احمد السٌد السٌد الشباسىمستجد32

احمد السٌد عبدالنبى احمد موجمستجد33

احمد السٌد عبدالنبً برٌقعمستجد34

احمد السٌد محمد السٌد عجٌلمستجد35

احمد السٌد محمد حامد عرفهمستجد36

احمد توفٌق محمد فرجمستجد37

احمد جالل عبدالمنعم السٌد صالحمستجد38

احمد جمال احمد هٌكلمستجد39

احمد جمال رمضان محمد الصباغمستجد40

احمد جمال شوقت محمودمستجد مفصول41

احمد جمال طلعت محمد حامدمستجد مفصول42

احمد جمال عبدالوهاب عبدالشافًمستجد مفصول43

احمد حاتم عبدهللا موسىمستجد44

احمد حافظ محمد امٌن فرٌحمستجد45

احمد حسب هللا انور محمد حسب هللامستجد46

احمد حسن امٌن محمد عثمانمستجد مؤهالت علٌا47

احمد حسٌن علً حسٌن منصورمستجد48

احمد حلمى محمد عبدالحمٌد رفاعىمستجد49

احمد حمدى شبل شعبان علٌوهمستجد50
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احمد حمدى عبدالنبى عبدالهادى حنورهمستجد51

احمد حمدى محمد المزٌنمستجد52

احمد خالد عبدالونٌس ابوشعٌشع عبدالمتجلىمستجد مفصول53

احمد خالد محمد مرسً جاب هللامستجد مفصول54

بعذر عن مادة احمد خمٌس السٌد بٌومى               مستجد55

2022القانون المدنى 

احمد رافت ابراهٌم شحاته بطهمستجد56

احمد رافت ادٌب فرغلً عبدهللامستجد مفصول57

احمد رجب محمد عثمان دنٌامستجد مفصول58

احمد رزق عبدالداٌم عطا خلٌفةمستجد مفصول59

احمد رسول محمد رسول محمدمستجد60

احمد رضا احمد عبدالحمٌد مطشمستجد مفصول61

احمد رضا حسن محمد الساعًمستجد مفصول62

احمد رضا صبحى ابونازلمستجد مفصول63

احمد رضا محمد رزق حسنٌنمستجد64

احمد رضا محمد شاهٌنمستجد مفصول65

احمد رضا موسى بسٌونى الصٌفىمستجد66

احمد رمضان محمد محمد شحطٌطمستجد متطوع67

احمد سالم احمد محمد الشرقاوىمستجد68

احمد سامح السٌد محمود عرابًمستجد مفصول69

احمد سامى عطٌه الصاوى شلبىمستجد70

احمد سعٌد احمد منصور شرفمستجد مفصول71

احمد سعٌد محمد محمد السٌدمستجد72

احمد سلٌمان محمد نصارمستجد مؤهالت علٌا73

احمد شوقً قمرالدوله محمد صقرمستجد74

احمد صالح عبدالبدٌع ابوالعزممستجد75
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عذر عن مادة احمد صبرى احمد محمد حربى          مستجد76

2022القانون المدنى 

احمد طارق السٌد احمد اللبودىمستجد77

احمد طارق حسن سلٌمان علًمستجد مفصول78

احمد طه حسن السعودىمستجد79

احمد عادل عبدالمحسن عبدالحمٌد عبدالفتاحمستجد80

احمد عادل محمد ريمستجد81

احمد عاطف على سالممستجد82

احمد عاطف على شاللمستجد83

احمد عبدالجلٌل عبدالنبى محمد دسوقىمستجد84

احمد عبدالحمٌد صالح عبدالونٌسمستجد85

احمد عبدالحمٌد عبدالحلٌم عبدالحمٌدمستجد86

احمد عبدالسالم سعد الطنطاوىمستجد87

احمد عبدالعزٌز رجب ابوالسعودمستجد88

احمد عبدالعزٌز عوض عبدالمقصود شاهٌنمستجد مفصول89

احمد عبدالعزٌز محمد الغزالىمستجد90

احمد عبدالعزٌز محمود محمد سالممستجد91

احمد عبدالغفار احمد محمود رماحمستجد92

احمد عبدالفتاح احمد عبدالحمٌدمستجد مفصول93

احمد عبدالكرٌم شعبان عبدالمقصودمستجد مفصول94

احمد عبدهللا االحمدى االشقرمستجد95

احمد عبدهللا السعٌد عبدالحمٌد الشندٌدىمستجد96

احمد عبدالمجٌد عبدالمجٌد على الخضرجىمستجد97

احمد عبدالمجٌد محمد الكومًمستجد مفصول98

احمد عبدالمجٌد محمود احمد سلٌمان هجرسمستجد99

احمد عبدالمجٌد مصطفى رمضانمستجد100
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احمد عبدالمنعم مصطفى محمد اسماعٌلمستجد مفصول101

احمد عدس حسن حسن العبدمستجد مفصول102

مستجد مفصول103
احمد عزت محمد خلٌل محمد خلٌل

احمد عالء الدٌن محمد السعٌد الصعٌدىمستجد104

احمد عالء فاروق مساعدمستجد105

احمد على انصاري عبداللطٌفمستجد مفصول106

احمد على عبدالهادي محمدمستجد107

احمد عماد محمد حسن دروٌشمستجد108

احمد عمر عبدالموجود العزب القطمستجد109

احمد فتوح حسٌن سلٌمانمستجد110

احمد فرحات عطٌه ابراهٌم بدرمستجد111

احمد كرٌم محمد عبدالوهاب هٌكلمستجد112

احمد لطفى عبدالحكٌم على البقاشمستجد113

احمد ماهر على ابوالخٌرمستجد114

احمد مجدى اٌوب محمدمستجد115

احمد محسن احمد علٌوهمستجد116

احمد محسن محمد حسٌن علىمستجد مفصول117

احمد محمد ابراهٌم سٌداحمد عبدهللامستجد مفصول118

احمد محمد احمد عبدالمعطى سالمهمستجد119

احمد محمد سلٌمان عواد علىمستجد120

احمد محمد شفٌق شحاته سحالىمستجد121

احمد محمد صبحى مصطفى الشناوىمستجد مفصول122

احمد محمد عبدالغفار احمد القاضىمستجد123

احمد محمد عبداللطٌف محمد بساطمستجد124

احمد محمد عبدالمعطً محمد السٌدمستجد125
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احمد محمد عبدالهادى عبدالجوادمستجد126

احمد محمد على البٌومىمستجد127

احمد محمد على زهرى ٌوسفمستجد128

احمد محمد عنتر احمد علىمستجد129

احمد محمد عوض محمد عبدالرحٌممستجد130

احمد محمد فتح هللا زغلولمستجد مؤهالت علٌا131

احمد محمد فرج محمد على الطوٌلمستجد132

احمد محمد كمال حسن عمارةمستجد133

احمد محمد لطفى عبدالقادر عفٌفىمستجد134

احمد محمد محمد عبدالحمٌد راضىمستجد135

احمد محمد محمد محمود الحفناوىمستجد مفصول136

احمد محمد محمود شعٌبمستجد مفصول137

احمد محمد مسعد خلٌلمستجد138

احمد محمود ابراهٌم احمد عٌدمستجد مفصول139

احمد محمود عبده احمد الصعٌدىمستجد مفصول140

احمد محمود فرٌد الخازندارمستجد141

احمد محمود محمد السٌد عبدالحمٌد عثمانمستجد142

احمد محمود محمود قرٌطممستجد143

احمد مصطفى البسطوٌسى احمد ابو رٌهمستجد144

احمد مصطفى محمد شوشهمستجد145

احمد ناصر خضر الغزالًمستجد146

احمد ناصر محمد بكر حمٌدهمستجد147

احمد نبٌل احمد سلٌمانمستجد مفصول148

احمد نبٌل سٌف ابراهٌممستجد149

احمد نبٌل مصطفى عبدالرازقمستجد مؤهالت علٌا150
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احمد نجاح السٌد الجبالىمستجد مؤهالت علٌا151

احمد ولٌد بكر حسٌن عجمٌهمستجد مفصول152

احمد ٌحى احمد مصطفىمستجد153

احمد ٌسرى عبدالواحد ٌوسف هجرسمستجد154

ادهم محمد ابراهٌم عطٌه عبدالرسولمستجد155

ادهم محمد عبدالعظٌم الهبٌانمستجد156

ادهم ولٌد محمد حسٌن براويمستجد157

ارٌج اسامه عبدالكرٌم القوىمستجد158

بعذر عن مادة ارٌج محمود على بسٌونى عقبه        مستجد159

2022القانون المدنى 

ازهار خالد عبدالرازق حامد جودهمستجد160

اسامه اشرف عبدالرحٌم ابراهٌممستجد161

اسامه حماده احمد عـلى مسعـودمستجد162

اسراء ابراهٌم احمد السٌد غانممستجد مفصول163

اسراء احمد ابراهٌم شادىمستجد164

اسراء احمد حسٌن السٌد اسماعٌلمستجد165

اسراء اشرف على محمد منصورمستجد166

اسراء اشرف فتح هللا احمد ابو زٌدمستجد167

اسراء اشرف ٌوسف بٌومً مرزوقمستجد168

اسراء اٌمن توفٌق عشماوى جاب هللامستجد169

اسراء جابر بسٌونى حامدمستجد170

اسراء جاهٌن رمضان عبدالعزٌزمستجد171

اسراء حسن عوض السٌد عبدهللامستجد172

اسراء حمدي محمد محمود حبٌبهمستجد173

اسراء خالد محسوب النبى حسنٌنمستجد174

اسراء خطاب حسن عبدالعزٌز خطابمستجد175
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اسراء راشد راشد اسماعٌل راشدمستجد176

اسراء ربٌع رشاد محمدا لسمالوىمستجد177

اسراء رفعت عبدالمنعم محمد عوفمستجد178

اسراء سمٌر محمد كمال شرٌفمستجد179

اسراء شعبان داود ابراهٌم داودمستجد180

اسراء صبرى سعد عوض السماكمستجد181

اسراء صالح ابوالفتوح محمود سٌد احمدمستجد182

اسراء عادل عبدالعظٌم اسماعٌل صالحمستجد183

اسراء عزت اسماعٌل محمد سلٌممستجد184

اسراء عزت جمعه ٌوسف كركوتمستجد185

اسراء عزمى السٌد عبدالصمد صباحمستجد186

اسراء عصام السٌد جابرمستجد187

اسراء عنتر محمد سٌد احمد خطابمستجد188

عذر اٌقاف قٌد اسراء عالء الدٌن خمٌس محمد خلٌل  مستجد189

2022عن العام الجامعى 

اسراء فرج عبدالحً علً طلحهمستجد190

اسراء ماهر عبداللطٌف عبده عبدالوهابمستجد191

اسراء محمد ابراهٌم احمد مسعودمستجد192

اسراء محمد كمال السٌد عزب شرٌفمستجد193

اسراء محمود عبدربه غباشى المزٌنمستجد194

اسراء محمود محمود القللىمستجد195

اسراء مدحت محمد السباعى على القصاصمستجد مفصول196

اسراء مصطفى عبدالوهاب مصطفى معدىمستجد197

اسراء نصر محمود شوشهمستجد198

اسراء وحٌد عبدالهادى عبدالهادى قابٌلمستجد199

اسراء ٌحٌا مهدى السٌد احمد السٌد الشرٌفمستجد200
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اسالم اشرف رمضان فرج خلٌلمستجد201

اسالم السٌد عبدالسالم محمد الغولمستجد مفصول202

اسالم حامد عبدالحمٌد ابوزٌد احمدمستجد203

اسالم ربٌع عبدالخالق عبدالوهاب السنبوكمستجد204

 اعادة قٌد بنتٌجة اسالم عثمان سٌد احمد                 مستجد مفصول205

2021)

اسالم فوزى عطا احمد الشرقاوىمستجد206

اسالم محمد فتحى بدوىمستجد207

اسالم محمود محمد محمود جادمستجد208

اسالم منصور اسماعٌل شرفاد حسنمستجد209

اسالم موسى عبدالعزٌز موسىمستجد210

اسماء احمد عبدالمنعم شادىمستجد211

اسماء اشرف حسن شهوانمستجد212

اسماء حماده المعداوى محمدمستجد213

اسماء رجب ابراهٌم غانممستجد مفصول214

اسماء ساهر فتحى شرفمستجد215

اسماء سعٌد السٌد عبدالعزٌزمستجد216

اسماء محمد عبدالفتاح محمد البرعىمستجد مفصول217

اسماء محمد محمد محمد شرف الدٌنمستجد218

اسماء محمد مسعود احمد نعٌنعمستجد219

اسماء ممدوح محمد عبدالباسط كسابمستجد220

اسماء ٌاسر السٌد المهدى محمودمستجد221

اشجان رشاد احمد على الجملمستجد222

اشرف شرٌف شهد نصرهللا عطٌهمستجد223

اشرف شعبان بدر مصطفى الحلٌوىمستجد224

اشرف عبدالستار عوض عبدالستارمستجد225
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االء ابراهٌم احمد احمد السرساوىمستجد226

االء اشرف رمضان محمدمستجد227

االء جابر حلمً جنٌديمستجد228

االء جمال غرٌب سالمهمستجد229

االء خالد خلٌل عبدالرازقمستجد230

االء سامى رجب الشحٌمًمستجد231

االء عصام ٌحى محمودمستجد232

االء فاٌز محمد على حجازىمستجد233

االء قندٌل الدٌن كامل محمد ذكرىمستجد234

االء محمد احمد ٌوسف القصبىمستجد235

االء محمد اسماعٌل حمودهمستجد236

االء محمد عبدالرحمن زرزورهمستجد237

االء نبٌل على كامل عٌسىمستجد238

الحسٌن جمال الحسٌنى محمد الفقىمستجد239

الحسٌن عالء محمود الشاذلىمستجد مفصول240

السٌد طارق السٌد محمد الجبالىمستجد241

السٌد عبدالحمٌد السٌد الكنزمستجد242

السٌد فرحات رمضان محمد عبدالمقصودمستجد243

السٌد محمد السٌد عبداللطٌف سعدمستجد244

السٌد محمد عبدالعزٌز النمراويمستجد مفصول245

السٌد محمود عبدالجواد عبدالقوى كوسمستجد246

السٌد مسعد السٌد احمد الطنباريمستجد247

السٌد مصطفى عرفه احمد جودهمستجد248

السٌد وهبه السٌد سلٌم عبدهللامستجد249

الشرٌف عبدالعزٌز مصطفى محمود رمضانمستجد250
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الشٌماء سمٌر محمد احمد العكازىمستجد251

الشٌماء على رجب سالم كٌرهمستجد252

الشٌماء محمد محمد الساٌسمستجد253

امانى سعٌد قطب رجب النحاسمستجد254

امانى عادل محمد عبدالنبى حمدمستجد255

امانى عبدالباسط عبداللطٌف فرٌجمستجد256

امل بٌومى السٌد الشوربجىمستجد257

امل عصمت محمود عثمان الشرقاويمستجد258

امل محمد شعبان اى الدٌنمستجد259

امنٌه خالد ٌوسف ابو فرجمستجد260

امنٌه عزمى محمد ابوعامرمستجد261

امنٌه محمد عبدالعاطى ابراهٌم شملولهمستجد262

امنٌه محمد عبدالمغنى قطب حمادمستجد263

امنٌه محمد عبدالمنعم محمد حسنٌنمستجد264

امنٌه مدحت عبدالكرٌم عبدالرحمن الشٌخمستجد265

امنٌه ممدوح على دومهمستجد266

امٌر احمد محمد عشٌبهمستجد مفصول267

امٌر فوزى حسن السٌد النجارمستجد268

امٌره اسماعٌل علً عبدهمستجد269

امٌره اشرف زٌن عبدالمجٌد الجناٌنىمستجد270

امٌره السٌد عٌد على مصطفىمستجد271

امٌره الهاللى ابراهٌم محمد ٌوسفمستجد272

امٌره سعٌد هلٌل السٌد كرٌم ابوهواشمستجد273

امٌره طلعت صابر رافتمستجد274

امٌره عاطف محمد عبدالرحمنمستجد275
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التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس

امٌره فتحى حبٌب محٌىمستجد276

امٌره فرج السٌد الششتاوىمستجد277

امٌره محمد السٌد عٌد ابراهٌممستجد278

امٌره محمد عبداللطٌف عبداللطٌف محمدمستجد279

امٌره محمود ناجى محمد محمود ابوحسٌنمستجد280

امٌمه السٌد حسن علىمستجد281

امٌن رٌاض امٌن محمد بركاتمستجد مفصول282

عذر عن مادتى انتصار سعٌد عبدالكرٌم محمد سلٌمان  مستجد مؤهالت علٌا283

2022(القانون التجارى والتدرٌبات)

انجى فتحى محمد الشحات عبدالهادىمستجد284

انس عبدالغفار عبدالعزٌز احمدمستجد285

انس محمود محمد رسالنمستجد مفصول286

انطونٌوس اشرف فتحى عزٌزمستجد287

اهداء ابراهٌم احمد على حسٌن غزالمستجد288

اهله صالح الدٌن شوقى ابوشهلهمستجد289

اٌاد السٌد مرسى السٌد الدسوقىمستجد290

اٌمان اشرف فتحى صقر طربمستجد291

اٌمان الدسوقى المتولى النجارمستجد292

اٌمان السٌد عبده الحدادمستجد293

اٌمان انس بكر على منصورمستجد294

اٌمان انور سعد ابراهٌم ناصرمستجد295

اٌمان اٌهاب احمد اللقانىمستجد296

اٌمان جمال عبدهللا خطاب حمودهمستجد297

اٌمان خالد محمد احمد عبداللطٌفمستجد298

اٌمان ربٌع ابوالمجد الكومىمستجد299

اٌمان زغلول محمد عرابى البرادعىمستجد300
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اٌمان سند المغاورى سند عٌسىمستجد301

اٌمان شعبان رمضان عبدالحمٌد علىمستجد302

اٌمان عبدالعزٌزعوض محمودمستجد مفصول303

اٌمان عزت احمد مهنامستجد304

اٌمان عالء محمود عبدالحمٌد حسنمستجد305

اٌمان لملوم فؤاد احمد اسماعٌلمستجد306

اٌمان محمد عبدالسالم عبداللطٌفمستجد مفصول307

اٌمان محمد عبدالسالم فرج مرسالمستجد308

اٌمان محمد علً عوضمستجد مفصول309

اٌمان محمد ٌونس حمٌده النجارمستجد310

اٌمان محمود محمود محمد الشحاتمستجد311

اٌمان مرغنى عبداللطٌف مرغنى ابراهٌممستجد312

اٌمان ناجً محمود محمد عبدالحمٌدمستجد313

اٌمن جمعه صالح الدٌن عطا بهنساوىمستجد314

اٌمن خمٌس فرج سلومه فرجمستجد315

اٌمن عالء البسٌونى قندٌلمستجد316

اٌمن محمد ابراهٌم امٌن شعٌرمستجد317

اٌمن محمد عبدالرحمن محمد شحاتهمستجد318

اٌمن محمود محمد احمد ابوحطبمستجد319

اٌمن نعٌم سٌد احمد مرسًمستجد متطوع320

اٌناس عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم حمٌدهمستجد321

اٌه ابراهٌم فتحً ابوضالممستجد322

اٌه ابوالعٌنٌن محمد عبدالفتاح بدرمستجد323

اٌه اشرف محمد السٌد الخرادلىمستجد324

اٌه هللا احمد ابراهٌم السٌد قطريمستجد325
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اٌه هللا شعبان عبدالرازق الطنطاوىمستجد326

اٌه خمٌس نصر محمد طلبهمستجد327

اٌه رمضان احمد السٌد ابو غزالهمستجد328

اٌه عبدالوهاب على عبدالعال احمدمستجد329

اٌه على محمود سالممستجد330

اٌه فوزى ابراهٌم محمد هاشممستجد331

اٌه ماهر هنداوى دومه دوالتمستجد332

اٌه محمد ابوالمعاطى البنامستجد333

اٌه محمد جالل حمزه محمد حمامومستجد334

اٌه محمد صبحى مصطفى الشناوىمستجد335

اٌه محمد عبدالحى الزغلمستجد336

اٌه محمد فتحى الصاوىمستجد337

اٌهاب رضا احمد بركاتمستجد338

اٌهاب صبرى مسعود الصافى مسعود عمرانمستجد339

اٌهاب ماهر احمد محمد قرشممستجد مفصول340

باسل عبدالفتاح احمد عبدالفتاح ابراهٌممستجد341

باسم رمضان حامد سعد الفخرانىمستجد342

باسم عبدالحمٌد ابراهٌم زعزعمستجد مفصول343

بدر محمد بدر محمد ابورزق بكرمستجد344

بردٌس ماهر حامد االودنمستجد345

بسام السٌد محمد عبدالكرٌممستجد مؤهالت علٌا346

بسمله انور حسن انور سالطٌنمستجد347

بسمله بدران محمد عبدالهادي ابو زٌدمستجد348

بسمه جمال احمد محمد على عاصىمستجد349

بسمه رجب احمد علًمستجد350
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بسمه سامً سعد بركاتمستجد351

بسمه عبدالرحٌم محمود عبدالرحٌم مبروكمستجد352

بسمه عبدالمنعم شحاته المغربىمستجد353

بسمه مجدى محمد عبدالهادى خضرمستجد354

بسمه محمد السٌد على طالٌعمستجد355

بسنت سعٌد محمد محمود الحدادمستجد356

بسنت على محمد الحنطورمستجد357

بسنت محمد عٌد علً ابراهٌممستجد358

بشرى عبدالبارى عبداللطٌف على رماحمستجد359

بشرى عطٌه عبدالفتاح احمد محمدمستجد360

بالل رمضان عبدالرؤف العزبمستجد361

بالل علوانى بالل علوانى باللمستجد362

بالل فوزى محمد السكرىمستجد363

بالل محمود عبدالرحٌم نوح محمدمستجد364

بهاء عطٌه ابراهٌم درازمستجد365

تقى السٌد السٌد البدوىمستجد366

تقى وجٌه عبدالحمٌد عبدالكرٌممستجد367

تٌسٌر ولٌد مختار ابو الرٌشمستجد368

ثراء ناصر السٌد شعبان القسطاوىمستجد369

جابر حامد محمد الصوافمستجد370

جابر طارق جابر عباس الدماطىمستجد مفصول371

جالل طارق جالل الهلبىمستجد372

جالل محمد محمد حسن ابوهنطشمستجد مفصول373

جمال عبدالفتاح جمال زٌدمستجد374

جمال عبدالناصر عبدالحمٌد عبدالقوى محمدمستجد375
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جمال عبدالهادى عبدالقادر عبدهللا محمدمستجد376

جهاد اٌمن ابراهٌم الهوارىمستجد377

جهاد حسن سعٌد حسن القرٌطىمستجد378

جهاد محمد على محمود الترمسانىمستجد379

جهاد محمد محمد ابوعٌاشهمستجد مفصول380

جورج برزى صابر بولس حنامستجد مفصول381

جٌهان كمال عبدهللا عبدالمجٌدمستجد382

جٌهان محمد عبدهللا عبدالمعز قٌدهمستجد383

حاتم طلعت محمد متولى البغدادىمستجد384

حازم فاٌز سعٌد حمودهمستجد385

حازم ماجد محمد محمد جدادهمستجد مفصول386

حازم نصر عبدالوراث الشرٌفمستجد مفصول387

حامد عبدهللا ابراهٌم عبدهللامستجد مفصول388

حبٌبه السٌد حسن عبدالمقصود الدمٌرىمستجد389

حبٌبه زغلول خٌرت رٌاض عٌد بكرمستجد390

حبٌبه عبدهللا محمد على رشوانمستجد391

حبٌبه محمد فهٌم ابراهٌم الكرافمستجد392

حسام الدٌن على فتحى محمد برٌك حجابمستجد393

حسام السٌد احمد علً محمودمستجد394

حسام حسن محمود محمد خلٌلمستجد395

حسام صبحً عباس محمدمستجد396

حسام صالح عبدالرحمن على عرفهمستجد397

حسام عادل عبدالواحد ابراهٌممستجد398

حسام محمد حسن سلٌمان فودهمستجد399

حسام ٌحٌى زاٌد عبده الكاشورىمستجد400
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حسن حسام حسن عبدالعال غالىمستجد401

حسن عزب عبدالمجٌد ابوالعزممستجد402

حسن على عبدالفتاح علً البلتاجىمستجد مفصول403

حسن محمد حسن محمد حسنمستجد404

حسن محمد حسن محمد عبدهللامستجد405

حسن محمود محمدٌن محمدمستجد406

حسن هانى ابراهٌم محمدمستجد مفصول407

حسناء اسامه الحسٌنى مصطفى غٌثمستجد408

حسناء حسن خلٌل احمد الفارمستجد409

حسناء عاطف حسانٌن ابراهٌممستجد410

حسناء عطٌه محمد صبحى عبدالفتاح خلٌلمستجد411

حسنى رٌاض محمد عبدهللامستجد412

حسنى ماهر على مصريمستجد413

حسٌن بكر محمد محمد ابوشبكهمستجد414

حسٌن حسام الدٌن عبدالمنعم محمد نمرمستجد415

حسٌن حسن قناوى العبدمستجد416

حسٌن حسٌن فوزى حمادهمستجد417

حسٌن عبدالمنصف محمد حافظمستجد418

حسٌن عبدالناصر احمد معجوزمستجد419

حكمت محمد عبدالخالق الدٌبمستجد420

حماده سعد توفٌق محمود عطاهللامستجد421

حمدي خٌري سٌداحمد حسن عوضمستجد422

حنان صبرى على بلتاجى مزروعمستجد423

حنان مصطفى بسٌونى عبدالواحد خضٌرمستجد424

حنٌن ابراهٌم طه ابراهٌم صٌاممستجد425
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حنٌن ابراهٌم محمد محمود امٌن خلٌلمستجد426

خالد احمد على العربىمستجد427

خالد حامد شوقى سٌداحمد ٌوسفمستجد428

خالد رضا احمد السٌد البدراوىمستجد429

خالد عصام محمد اسماعٌل القاضى(ش.أ)مستجد430

خالد محمد جمٌل الحوشىمستجد431

خلود اشرف محمد مرسى عبدهللامستجد432

خلود السٌد محمد السٌد البغداديمستجد433

خلود اٌمن سعٌد مرسً ابو المجدمستجد434

خلود خالد عطٌه محمد الصندفاوىمستجد مؤهالت علٌا435

خلود كمال محمد عبدالفتاحمستجد436

خلٌفه محمود خلٌفه محمود خلٌفهمستجد437

خمٌس احمد خمٌس احمد بشٌرمستجد438

دالٌا اشرف محمد بكرمستجد مفصول439

دالٌا رضا احمد شكرى خٌرىمستجد440

دالٌا عبدالرحمن محمود قطبمستجد441

دالٌا مصطفى فتحى االجهورىمستجد442

دعاء جمال عبدالجواد القطبمستجد443

دعاء فتحى كامل ابراهٌم نصٌرمستجد444

دعاء محمد محمد طه الدٌبمستجد445

دعاء محمد محمود احمد العشريمستجد مفصول446

دنٌا ابراهٌم حامد العشريمستجد447

دنٌا جمعه الشحات محمد النجارمستجد448

دنٌا حسٌن محمد حسٌن القعودمستجد449

دنٌا خمٌس حسن رحومهمستجد450
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دنٌا صالح مصطفى محمد عبدربهمستجد451

دٌاال احمد عبدالعال محمد عابدمستجد452

دٌنا احمد السٌد نوارمستجد453

دٌنا محمد ابراهٌم على عبدالواحدمستجد454

ذٌاد موسى ابراهٌم االقرعمستجد455

رافت رافت احمد محمد عبدالعالمستجد456

رامى مهدى محمد الشامىمستجد457

رانا جمال حنفى محمودعبدالعال العبدمستجد458

رانٌا عقاد محمد محمد حجازىمستجد459

رانٌا عالء احمد ابو الٌزٌد الخزرجىمستجد460

رانٌا محمد عبدالعظٌم الصٌادمستجد461

رائد محمد صبحى عبدالجلٌل احمدمستجد462

رباب محمد محمود احمد احمدمستجد463

رجاء مسعد علً محمد كوٌلهمستجد مفصول464

رحاب سمٌر على عبدالمجٌد غبٌرمستجد465

رحاب محمد محمد ابراهٌم عزبمستجد466

رحاب محمود محمد اسماعٌل غنٌممستجد467

رحمةهللا سامى محمود محمد الحاج عمرمستجد468

رحمه اٌمن احمد محمود القٌممستجد469

رحمه خالد عبدالعزٌز محمد احمدمستجد470

رحمه عصام حسب هللا حسب هللامستجد471

رحمه محمد محروس جعفر حسٌنمستجد472

رشا اشرف محمد القطب العبدمستجد473

رضا خالد محمد سٌد احمدمستجد474

رفعت اشرف رفعت عبدالفتاح ٌوسفمستجد475
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رفعت مجدى عبدالحلٌم المغازى البٌلىمستجد476

رفٌع صالح سعٌد عبدالفتاح دٌابمستجد مفصول477

478
مستجد الغت 

رنا احمد محمد البطاوىتحوٌلها من انتظام

رنا عبدالعزٌز السٌد احمد عبدهمستجد479

رنا عبدالمنعم فرج البٌلى السودانًمستجد480

رنا ٌوسف شعبان عبده محمدمستجد481

رنٌم راغب عبده فنونمستجد482

روان حمدى احمد السٌد عبٌدمستجد483

روان سعٌد رشاد عبده الصرصارمستجد484

روان طارق احمد متولى خالفمستجد485

روان عبدهللا محمد العلٌمى عبدهللا محمد حسنمستجد486

روضه رجب عبدالفتاح ابراهٌم دومهمستجد487

روال محمد حنفى مرسىمستجد488

رومانى مجدى كمال راغب مرقصمستجد مفصول489

روٌدا حسن محمد صبحً على عٌادمستجد490

روٌده طارق مختار عبدالعظٌم شعتمستجد491

رٌاض عبدالمنعم رٌاض عبدالهادى القٌعىمستجد492

رٌهام محمد محمد سلٌمان ابونٌدهمستجد493

زٌاد احمد احمد عبدالتوابمستجد494

زٌاد خالد محمد الحسٌنى خلٌل كسبهمستجد495

زٌاد سمٌر ابراهٌم خٌرالدٌنمستجد مفصول496

زٌاد صفوت عبدالسالم محمد زعٌرمستجد497

زٌاد طلعت عٌد القمحاوىمستجد498

زٌاد عبدالمنعم صبرى محى الدٌنمستجد499

زٌاد عبدالناصر زكرٌا بسٌونى شندىمستجد500
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زٌاد فهمى حمدى محمد اسماعٌل خطابمستجد501

زٌاد محمد غرٌب ابراهٌم الهمشرىمستجد502

زٌاد محمد فاروق ابراهٌممستجد503

زٌن العابدٌن اٌهاب زٌن العابدٌنمستجد504

زٌنب حمدى محمد حسٌن حمدمستجد505

زٌنب محروس شحاته الطناحىمستجد506

زٌنب محمد عباس الخولىمستجد507

سارا ٌسرى محمود باظهمستجد508

ساره ابراهٌم سعٌد السٌد العشماويمستجد509

ساره جمعه رمضان محمد الحوشًمستجد مفصول510

ساره شرٌف زٌنهم الدسوقى عبدالعظٌممستجد511

ساره عبدالحمٌد محمد صالحمستجد512

ساره محمد عبدهللا القلٌوبىمستجد513

ساره محمد فتحى امٌنمستجد514

ساره ناصر الغرٌب الماحىمستجد515

ساره وائل مصطفى محمد الشافعىمستجد516

سالم حمزه محمد على منصورمستجد517

سالم ناصر سالم سالمه بدرمستجد مفصول518

سالم نصرالدٌن محمود احمد سالممستجد519

سالى شرٌف عبدالفتاح الشرٌفمستجد مفصول520

سالى على عبدالحمٌد الساداتمستجد521

سامح عبدالعزٌز صالح عوض محمدمستجد522

سامح عزت عبدالستار عبدالسالم مرسىمستجد523

سامى ابراهٌم حافظ عوضمستجد مؤهالت علٌا524

سامى صالح محمد سامى محمود شوقىمستجد525
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ساندى السٌد سعد السٌد ٌوسفمستجد526

سعاد سامح الشربٌنى احمد ابوالعزمستجد527

سعد ابراهٌم سعد عبدالسالم البسطوٌسىمستجد مفصول528

سعد اسعد بولس شحاتهمستجد529

سعد السٌد سعد حسن دروٌشمستجد530

سعٌد اسامه على حسٌن حسنٌنمستجد531

سعٌد خٌرت السعـٌد جمال الدٌنمستجد532

سعٌد رسمى سعٌد محمد السرسىمستجد533

سعٌد سلٌمان السٌد سلٌمان الحوفًمستجد قوات مسلحة534

سعٌد عبدالحمٌد محمد البرلسىمستجد مؤهالت علٌا535

سعٌد محمد سعٌد الشرقاويمستجد536

سعٌد محمد سعٌد عبدالفتاح جبرمستجد537

سالمه رضا محرم عبدالالمستجد538

سلسبٌل ولٌد السٌد علً سلٌمانمستجد539

سلفانه ٌوسف عطٌه رزق عطٌهمستجد540

سلمى السٌد رمضان محمد على الدٌبمستجد541

سلمى بسٌونى فرج احمد غالبمستجد542

سلمى طلعت محمد محمود عامرمستجد543

سلمى عادل رمضان امٌنمستجد544

سلمى مصطفى محمد سالم المالكىمستجد545

سلوى محمد عبدالحكٌم ابوالمكارممستجد546

بعذر عن مادة سلٌم عٌد احمد سلٌم                     مستجد547

2022المالٌة العامة 

سلٌمان على سلٌمان على ابوعصرهمستجد548

سلٌمان فتح هللا سلٌمان صقرمستجد549

سماء على عبدالرؤف عبدالجواد محى الدٌنمستجد550
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سماح سعٌد محمد محمد سالمهمستجد551

سماح محمد الدسوقً السروجىمستجد552

سمر سراج محمد مطاوع فرجمستجد553

سمر عبدالعزٌز عبدالحمٌد علىمستجد554

سمر عٌد عبدالمقصود السٌد قاسممستجد555

سمر ماجد عبدالواحد عبدالسالممستجد556

سمٌحه امٌر عبدالستار الذهبىمستجد557

سمٌر صبري عبدالمنعم عبدهللامستجد مفصول558

سمٌر فتحى عبدالمنصف جادهللامستجد559

سمٌره احمد على موافى علىمستجد560

سناء كامل السٌد كامل السقامستجد561

سناء نجاح عبدالجلٌل الجزارمستجد562

سهام ابراهٌم محمد محمد البرعىمستجد563

سهام احمد عبدالمعطى بٌومى بلحمستجد564

سهٌال عبدالفتاح عبدالوهاب مصطفى عبدهمستجد565

سهٌله احمد محمد احمد عبدهللامستجد566

سهٌله احمد محمد عباس عبدهللامستجد567

سهٌله اسامه احمد اسماعٌل احمدمستجد568

سهٌله السٌد فتحى عبدالعزٌزمستجد569

سهٌله سالم سالم السواقمستجد570

سهٌله سعد احمد على سالمٌنمستجد مفصول571

سٌف االسالم على صالح عبدالالمستجد572

سٌف االسالم نافع حماده علً محمدمستجد573

سٌف الدٌن صالح سٌد على محمدمستجد574

سٌف الدٌن على احمد على بركاتمستجد575
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سٌف مجدى المحمدى محمد ابوالعطامستجد مفصول576

شروق ادهم صالح عبدالحمٌد الشرقاويمستجد577

شروق السٌد على السٌد عطٌوىمستجد578

شروق خمٌس قناوى صمادهمستجد579

شرٌف احمد فتحً السٌد بدويمستجد580

شرٌف حامد عبدالسالم حامد ٌونسمستجد581

شرٌف حمدى خلٌل خلٌل الملهوفمستجد582

شرٌف محمد السٌد حامد الطحانمستجد583

شمس غازى عبدهللا عثمانمستجد584

شهاب الدٌن صبرى حنفى محجوبمستجد مفصول585

شهاب محمد عبدالنبى عبدالسالم محمدمستجد586

شهد نور الدٌن السٌد عبدالمتجلًمستجد587

شوقى احمد شوقى محمد فرغلىمستجد مفصول588

شوقى طارق شوقى سعٌد ابراهٌممستجد مؤهالت علٌا589

شٌرٌن محمد محمد عبدالحكٌم حرٌرهمستجد590

شٌماء ابراهٌم السٌد عبداللطٌفمستجد591

شٌماء جمال احمد السمان اسماعٌلمستجد592

شٌماء حسنى بكر غازى السماحىمستجد مفصول593

شٌماء عبدالرؤف سٌداحمد المعطرمستجد594

شٌماء عبدالغنى ابراهٌم ابراهٌم العطفىمستجد595

شٌماء عالء محمد دومه منصورمستجد596

شٌماء فتحى زكرٌا شمسٌهمستجد597

شٌماء محمد محمد طه العماوىمستجد598

شٌماء محمود سعٌد محمد السٌد جبارهمستجد599

بعذر عن مادة شٌماء محى عبدالعزٌز حتحوت         مستجد600

2022القانون المدنى
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شٌماء نصر السعداوي رسالنمستجد601

صالح ممدوح عبدالمنعم صالح حسٌنمستجد602

بعذر عن مادة صبا سمٌر صادق احمد المنسى         مستجد603

2022التدرٌبات العملٌة 

صباح عبدالنبى عبدالخالق ابراهٌممستجد604

صدام سعٌد حسٌن السٌد ابو احمدمستجد605

صدٌق محمد صدٌق تركىمستجد606

صالح الدٌن خالد عبدالفتاح محمود ماضىمستجد607

ضحى اسامه احمد محمد الرفاعًمستجد608

ضحى فرٌد محمد شوقى على الشورهمستجد609

ضحى كمٌل مصطفى زكى عٌدمستجد610

ضٌاء الدٌن محمد حسٌنى محمد البشبٌشىمستجد611

طارق السٌد الدسوقى الموافىمستجد612

طارق محمد عبده عبده كحجمستجد613

طارق محمود عبدالرازق موافى احمدمستجد614

طه مدحت محمد الشاعرمستجد615

عادل السٌد محمد الوكٌلمستجد616

عادل عبدالمنعم السٌد حمٌده السٌدمستجد617

عاصم اٌمن السٌد دروٌش هٌكلمستجد618

عاطف اشرف رمضان صقرمستجد619

عاطف عبدالداٌم عاطف حمٌدهمستجد620

عبدالباسط رجب ربٌع رجب شلشمستجد621

عبدالحلٌم عمر عبدالحلٌم عامرمستجد مفصول622

عبدالحلٌم محمد عبدالسالم عبدالحلٌممستجد623

عبدالحمٌد بهاء عباس عبدهللامستجد624

عبدالحمٌد محمدى عبدالحمٌد على ابومضاوىمستجد625
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عبدالحمٌد ولٌد عبدالحمٌد محمد اسماعٌلمستجد626

عبدالرحمن ابراهٌم عبدالقادر ابراهٌم البنامستجد627

عبدالرحمن ابوبكر الشحات عبدهللامستجد مفصول628

عبدالرحمن احمد السٌد عصفورمستجد مؤهالت علٌا629

عبدالرحمن احمد فاروق سبٌعمستجد630

بعذر عن مادة عبدالرحمن اشرف حسٌن الدٌب        مستجد631

2022العقوبات 

عبدالرحمن السٌد احمد عباسمستجد مفصول632

عبدالرحمن انور رشاد الشٌخمستجد633

عبدالرحمن اٌمن اسماعٌل غزالمستجد مفصول634

عبدالرحمن باسم السٌد سالم أبوغازىمستجد635

عبدالرحمن جمال محمد عبدهللامستجد مفصول636

عبدالرحمن ربٌع محمد ابراهٌم الشرقاوىمستجد637

عبدالرحمن رجب حمدى احمدمستجد مفصول638

عبدالرحمن صبرى عبدالمقصود محمد الخولىمستجد639

عبدالرحمن عادل محمد برسٌمهمستجد640

عبدالرحمن عبده خمٌس محمدمستجد641

عبدالرحمن عصام ابراهٌم احمد عمارمستجد642

عبدالرحمن عالء حسٌن محمد حسن عمارهمستجد643

عبدالرحمن فاٌز محمد عبدالفتاح حجاجمستجد644

عبدالرحمن محمد السٌد الششتاوي راجحمستجد645

عبدالرحمن محمد جمٌل السٌد عاصًمستجد646

عبدالرحمن محمد طه محمد احمد طهمستجد647

مستجد648
عبدالرحمن محمد عبدالعزٌز عبدالعزٌز 

الزمرانى
عبدالرحمن محمد عمر محمد محرممستجد649

عبدالرحمن محمد محمد ابراهٌم غزالمستجد650
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عبدالرحمن محمود عبدهللا جادمستجد مفصول651

عبدالرحمن محمود ٌحٌى محمدٌن احمدمستجد652

عبدالرحمن ٌحً السعٌد مسعودمستجد653

عبدالرؤف احمد عبدالرؤف الدقلىمستجد مفصول654

عبدالرؤف احمد عبدالرؤف القبانىمستجد655

عبدالستار جمٌل عبدالستار عبدالمالكمستجد656

عبدالصمد محمد عبدالصمد محمد نجلهمستجد657

عبدالعزٌز جالل عبدالعزٌز عٌسىمستجد مفصول658

عبدالعزٌز ٌوسف صالح عوض محمد النجارمستجد659

عبدالغنى رجب عبدالغنى احمدالقطمستجد660

عبدالفتاح نصٌر عبدالفتاح احمد العطافىمستجد661

عبدالقادر اشرف عبدالقادر محمد حسٌنمستجد662

عبدهللا ابراهٌم عبدالعزٌز عونمستجد مفصول663

عبدهللا ابراهٌم فتحى صالحمستجد664

عبدهللا احمد عبدالونٌس سلٌم الشامىمستجد665

عبدهللا بهنسى محمد اسماعٌل بهنسىمستجد666

عبدهللا حسام عبده غرابمستجد667

عبدهللا حسن حسن السٌد الحنجٌلىمستجد668

عبدهللا خالد عبدالحمٌد حسن الموجىمستجد669

عبدهللا سمٌر ابراهٌم محمد ابوحالوهمستجد مؤهالت علٌا670

عبدهللا سٌد احمد باشامستجد مفصول671

عبدهللا صالح فوزى عبدالعزٌزمستجد672

عبدهللا عبدالداٌم حاوى محمدمستجد673

عبدهللا محمد بدر طلبهمستجد674

عبدهللا محمد عبدهللا سرحان الصٌادمستجد مفصول675
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عبدهللا وجدى رشاد شعبانمستجد متطوع676

عبدهللا وجدى عبدهللا على حسانمستجد مفصول677

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم محمد خلٌفهمستجد678

عبٌر عبدالمنعم محمد احمدمستجد679

عبٌر محمد بدٌر عباس السٌدمستجد680

عزه خالد فتحى عبدالمعطى مرسىمستجد681

عزه على نجاح بسٌونى عٌسوىمستجد682

عزٌزه رمضان سٌد احمد الحضرىمستجد683

عصام عزمى مدنى مهدى خضرمستجد684

عصمت محمد السٌد على قندٌلمستجد685

عطٌات مختار شحاته ابراهٌم بدوىمستجد686

عطٌه احمد عطٌه محمد سالممستجد687

عال خالد محمد مصطفى زهرانمستجد688

عالء احمد مصطفً فنونمستجد689

عالء سمٌر سعٌد السباعى الغندورمستجد690

عالء صادق عبدهللا دروٌشمستجد691

عالم خٌرى حسن بغدادى عالممستجد692

على ابراهٌم على البشالوىمستجد693

على احمد ابو شبانه فودهمستجد694

على اسامه على محمد مرزوقمستجد695

على السٌد السٌد الشرقاوىمستجد696

على السٌد عٌسى محمد عٌسىمستجد مفصول697

على اٌمن على حسن احمدمستجد698

على حسٌن على خمٌس حسٌنمستجد699

على حسٌن على محمد ابو النجامستجد700

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25:  اجمالى  



     

29لجنه        

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقة الرابعه انتساب

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 
       

      جامعة طنطا        

التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس

على سٌد عبدالغنى السٌد عتمانمستجد701

على صبحى محمد عبدالوهاب الشاعمستجد مؤهالت علٌا702

على عاطف محمد القصاصمستجد703

على عمر ابراهٌم فرٌد الشاذلىمستجد مفصول704

على فتوح محمد علً االقرعمستجد مفصول705

على محمد على حواممستجد706

على محمد على محمود عبدالرازقمستجد707

على محمد على موسى الجرانمستجد708

على محمود احمد عبدالقادر ابوطالبمستجد709

على محمود علً عبدالمجٌد حمٌدمستجد مفصول710

على مختار محمد السٌد الشتٌويمستجد مفصول711

علٌاء عبداللطٌف سعٌد ٌوسف حسن خلٌفمستجد مفصول712

علٌاء محمد عبدالسالم ابو زٌدمستجد713

علٌة عالء السٌد زكىمستجد714

عماد احمد ابراهٌم عابد احمدمستجد715

عماد قندٌل محمد محمد قندبلمستجد716

عماد محسن علً حموده ابوحالوهمستجد مفصول717

عمار ولٌد عبدالحى حافظ المطاهرمستجد718

عمار ٌاسر السعٌد صابر شاهٌنمستجد719

عمر اشرف محمد فهمً ابراهٌم حسنًمستجد720

عمر السعٌد طه ابراهٌم راشدمستجد مفصول721

عمر جاد عبدالسالم بشتمستجد722

عمر حسنى محمد محمود محمدمستجد مفصول723

عمر خالد شاكر عبدالقادر جمعهمستجد724

عمر سامح احمد كاملمستجد725
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عمر طالل على السٌد المنذرمستجد726

عمر عادل عمر محمدمستجد مفصول727

عمر عبدالرحمن البكرى عبدالرحمن بهٌجمستجد728

عمر عبدالعزٌز احمد علً خلٌفهمستجد مفصول729

عمر عبدالعزٌز جبر خلٌلمستجد730

عمر عبدالعزٌز مصطفى عبدالعزٌز الشٌخمستجد731

عمر عصام احمد ٌوسف ابو المكارممستجد732

عمر فتحى على محمد علىمستجد733

عمر محمد الحسٌنى ابراهٌم المرحومىمستجد مفصول734

عمر محمد عبدالفتاح فتح هللا مطرمستجد مفصول735

عمر محمد ٌوسف محمود السعدنىمستجد736

عمر مسعد محمد رجب ابوعربمستجد737

عمرو السٌد السٌد احمد النجارمستجد738

عمرو اٌهاب زكرٌا النجارمستجد739

عمرو جمال راشد محمد حرحشمستجد740

عمرو خالد احمد سعد محمودمستجد741

عمرو كامل محمد ابو زٌدمستجد742

عمرو محمد محمد بندقمستجد743

عمرو محمود عبدالمنعم محمد مصطفىمستجد744

عوض اشرف عوض شرف الدٌنمستجد745

عٌاد محمد محمد عبدالجوادمستجد مؤهالت علٌا746

عٌد كمال رشاد موسىمستجد مؤهالت علٌا747

عٌد هشام عٌد السٌد دروٌشمستجد748

غاده سالمه السعٌد احمد عكرمستجد749

غاده عوض عبدهللا عوضمستجد750
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غاده محمد سالم حسن دروٌشمستجد751

فادى مسعد عبده جٌدعبدالنورمستجد752

فارس سعد جابر الصباغمستجد753

فارس صبرى احمد بدويمستجد754

فارس عبدالواحد محمد عبدالنبى ماضىمستجد755

فارس محمد فؤاد سلٌمانمستجد756

فاروق محمد فاروق محمد ابراهٌممستجد757

فاطمه الزهراء عاطف ابوالفضل محمودمستجد مؤهالت علٌا758

مستجد759
فاطمه الزهراء عبدالمنعم السٌد عبدالوارث 

البرلسى
فاطمه عاطف محمد ناصف الجندىمستجد مفصول760

فاطمه عٌد سٌد احمد البراجهمستجد761

فاطمه محمد رفعت احمد ابو سلٌمهمستجد762

فتحى اسعد عبدالحمٌد احمد خلٌفهمستجد763

فتحى سامى عبدالغفار محمد الفقىمستجد764

فرج مقبل حمدى عثمان الدٌبمستجد765

766
الغت )مستجد 

فرحه عبدالفتاح عبدالمنصف عبدالعظٌم الغرٌبىتحوٌلها من انتساب 

فرٌد محمد فرٌد زهرةمستجد767

فرٌده حسٌن فاروق محمد الدهانمستجد768

فؤاد عبدالحمٌد محمود احمد اللٌثىمستجد769

فٌصل احمد مصطفى خٌرهللامستجد770

كاترٌن عاطف ابراهٌم سلٌمانمستجد771

كارم محمود مصطفى بسٌونى الخولىمستجد772

كامل محمد منجد الشرقاوىمستجد773

كامل محمود كامل السٌد على جودهمستجد774

كامٌلٌا سامح السٌد محمد على درهمستجد775
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كرم السٌد ممدوح محمد السٌد ابو الوفامستجد مفصول776

كرٌم ابراهٌم ابراهٌم االدوشمستجد777

كرٌم احمد مصطفى حافظ السٌدمستجد مفصول778

كرٌم السٌد عبدالكرٌم بخٌتمستجد779

كرٌم عادل ابراهٌم فرجمستجد780

كرٌم عبدالقادر محمد عبدالقادرمستجد781

كرٌم عصام الدٌن عبدالمعطً بلتاجً سلٌمهمستجد782

كرٌم محمد رضا السٌد عبده اماممستجد783

كرٌم محمد مصطفى عبدالحق رضوانمستجد784

كرٌم وجٌه صالح االشقرمستجد785

كرٌمه عصام عبدالفتاح فهمى السباعىمستجد786

كمال مصطفى اسماعٌل كمال موسًمستجد787

كوثر على السٌد عبدالحى علىمستجد788

كٌرلس جورج حنٌن عبده حنٌنمستجد789

كٌرلس نادر ابراهٌم جرجسمستجد790

كٌرلس نبٌل فوزى رٌاض عطوانمستجد791

لبنى اشرف سعد االشطوخىمستجد792

لبنى السٌد رجب سٌد احمد جبرمستجد793

لبنى نصر عبدالمنعم شلتوتمستجد794

لمٌاء شوقى هالل هاللمستجد795

لمٌاء عماد مصطفى احمدمستجد مفصول796

ماجد كمال الدٌن حسٌن حسٌنمستجد797

ماجده محمد عبدالغنى مصطفى رجبمستجد798

ماذن هانى ابراهٌم شمس الدٌن البحٌرىمستجد799

مارك جمال عبدالملك حنامستجد800

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25:  اجمالى  



     

33لجنه        

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقة الرابعه انتساب

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 
       

      جامعة طنطا        

التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس

مارٌنا اكرم نبٌه سعد غبلايرمستجد801

مازن ابراهٌم امٌن ابراهٌممستجد802

مازن خالد لطفى حسن خمٌسمستجد803

ماٌا السٌد عبدالحمٌد احمد السعداوىمستجد804

مجدى طه علً محمد رضوانمستجد805

مجدى ماجد محمد على السٌد شرابىمستجد806

محمد ابراهٌم شعبان عٌسوىمستجد807

محمد ابراهٌم عبدالجلٌل المتولى ابراهٌممستجد808

محمد ابراهٌم عبدالرؤف محمد احمدمستجد809

محمد ابراهٌم فاروق مصطفى عبدالعالمستجد810

محمد ابراهٌم مصطفى ابراهٌم رمٌحمستجد811

محمد احمد ابراهٌم عشرةمستجد مفصول812

محمد احمد ابراهٌم محمد جعفرمستجد813

محمد احمد ابوزٌد احمد عطٌهمستجد814

محمد احمد جالل اسماعٌل سعدمستجد815

محمد احمد صابر العوٌلةمستجد816

محمد احمد عبدالحمٌداحمدمستجد817

محمد احمد عبدالسمٌع احمدمستجد818

محمد احمد عبدهللا عتمانمستجد819

محمد احمد عبدالمقصود احمد خطابمستجد820

محمد احمد على بدرمستجد821

محمد احمد كامل داودمستجد822

محمد احمد محمد ابراهٌم ابو عساكرمستجد823

محمد احمد محمد بخٌتمستجد824

محمد احمد محمد سٌف النصر احمد وهٌبهمستجد825
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محمد احمد محمد علً سالمهمستجد826

محمد احمد مصطفى مصطفى عمارهمستجد827

محمد اسامه بسٌونى ابودهبمستجد828

محمد اسامه عبدالخالق عٌدمستجد مفصول829

محمد اسامه محمد مهدى محمدمستجد مفصول830

محمد اسماعٌل صالح هبوبمستجد مؤهالت علٌا831

محمد اسماعٌل عبدالفضٌل عسافمستجد832

محمد اشرف السعٌد عبدربهمستجد مفصول833

محمد اشرف حسان جمعهمستجد مفصول834

محمد اشرف زكرٌا على السنهورى(متطوع)مستجد 835

محمد اشرف سعد كسبرمستجد836

محمد اشرف عبدالصبور محمد احمدمستجد837

محمد اشرف عبدالمنعم عبده سلمانمستجد838

محمد البسٌونى محمود ابوعبدهمستجد839

محمد الجوهرى كمال الجمالمستجد840

محمد السعٌد محمد ابراهٌم منصورمستجد841

محمد السٌد ابراهٌم عبدالباقً حجازىمستجد842

محمد السٌد ابراهٌم عبدالوهابمستجد843

محمد السٌد الدسوقً الضبعمستجد844

محمد السٌد زكً احمد االحولمستجد مفصول845

محمد السٌد على محمد القطبمستجد مؤهالت علٌا846

محمد السٌد قطب الجندىمستجد847

محمد السٌد محمد الدسوقى عبدالوهابمستجد848

محمد السٌد محمد السٌد دبلمستجد849

محمد السٌد محمد عبدالعظٌم عصرمستجد850
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محمد السٌد محمود احمد عوضمستجد مفصول851

محمد الششتاوى عبدالحى الرخاوىمستجد852

محمد الصابر عبدالغنى الصابر حمٌدهمستجد853

محمد الصافً محمد فتح هللا شلبًمستجد854

محمد المامون على محمود فاٌدمستجد855

محمد انور نصر عبدالعاطىمستجد856

محمد اٌمن محمد عبدهللا الخولىمستجد857

محمد اٌهاب محروس محمد مزروعمستجد858

محمد باهر احمد الجملمستجد859

محمد بسٌونى السٌد على عبدالعزٌز مقلدمستجد860

محمد بسٌونى محمد بسٌونى ابولٌلهمستجد861

محمد بهجت احمد بهجت سلمانمستجد862

محمد جالل حلمى احمد الصٌفىمستجد مفصول863

محمد جمال ابراهٌم السٌد احمد العبدمستجد864

محمد جمال عبدالرحمن متولى الخولىمستجد865

محمد جمال عبدالفتاح شقرفمستجد866

محمد جمال محمد سلٌمانمستجد مفصول867

محمد جمعه توفٌق سلٌمانمستجد868

محمد حامد محمد حمدى حامدمستجد869

محمد حسام سعد على البرادعىمستجد870

محمد حسن حلمى عبدالعالمستجد871

872
مستجد

محمد حسن على سلٌمع.م

محمد حسن فرٌد على شرفمستجد873

محمد حسن محمد عبدالعزٌز البلحىمستجد مفصول874

محمد حسن محمد عبداللطٌف دغٌدىمستجد مفصول875
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محمد حسٌن احمد محمدمستجد876

محمد حسٌن مسعد حسٌن الحالجمستجد877

محمد حلمى احمد الدسوقى عـزاممستجد878

محمد حمدى احمد شعبانمستجد879

محمد حمدى محمد حجازىمستجد880

بعذر عن مادة محمد حمدي عبدالمهٌمن رجب         مستجد881

2022اللغة 

محمد خالد بدوى رضوانمستجد882

محمد خالد عبدالحلٌم عبدالخالقمستجد883

محمد خلٌفه ابراهٌم محمدمستجد مفصول884

محمد خلٌفه اسماعٌل خلٌفه الدٌهىمستجد885

محمد خمٌس بلتاجً محمد بلتاجًمستجد مفصول886

محمد خمٌس عبدالفضٌل عٌسىمستجد887

محمد خٌرى عبدالمنعم على المالحمستجد888

محمد دٌاب علً عبدالمطلبمستجد مفصول889

محمد راشد محمد عرابىمستجد مؤهالت علٌا890

محمد ربٌع محمود مصطفى قاسممستجد مفصول891

محمد رجب الشحات الغرٌبمستجد892

محمد رجب محمود عامر العرامىمستجد مفصول893

محمد رضا عبدالحلٌم محمد عاصىمستجد894

محمد رضا عبدالغنى كوادةمستجد895

896
مستجد

محمد رضا عبدالقوى حاتممفصول

محمد رضا محمد محمد الضبعمستجد897

محمد رمضان محمد احمد عبدهللامستجد898

محمد رمضان محمد السٌد عمرمستجد899

محمد زٌدان سعد محمد طنجهمستجد مفصول900
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محمد سالم حسٌن احمد عرابًمستجد901

محمد سعد عبدالجواد ابو غالًمستجد902

محمد سعد عبدالرحمن محمد المغربىمستجد903

محمد سعٌد عبدالفتاح محمد عمرانمستجد904

محمد سالمه السٌد احمد ضوهمستجد905

محمد سالمه محمود عبدالمحسنمستجد906

محمد سمٌر امام محروس داودمستجد مفصول907

محمد سمٌر سمٌر رزق سعدمستجد908

محمد سمٌر عبدالرؤف محمد عصرمستجد مفصول909

محمد شعبان عاصم غازيمستجد910

محمد شعبان عبدالمجٌد االشقرمستجد مفصول911

محمد شعبان قطب ابراهٌم مهنامستجد912

محمد شعبان محمد حسٌن حبٌبمستجد913

محمد صابر عٌد عبدالفاٌزمستجد914

محمد صالح عبدالعاطى على صالحمستجد915

محمد صبحى محمد عبدالوهاب محمودمستجد916

محمد صبرى عبدالمقصود عبدالعزٌز حمدهمستجد917

محمد صدٌق عبدالفتاح محمد عثمانمستجد مفصول918

محمد صالح ابراهٌم عبدالقادر البربرىمستجد919

محمد صالح المتولى ابراهٌم شرٌفمستجد920

محمد ضرار محمد ٌوسف كٌفومستجد وافد921

محمد طارق جابر هنداوى االخرٌطىمستجد922

محمد طارق محمد محمد حربمستجد923

محمد عادل سعٌد عطٌه خفاجهمستجد مفصول924

محمد عادل عبدالجواد اسماعٌل ابوحسٌنمستجد925
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محمد عادل عبدهللا متولى شرفمستجد مفصول926

محمد عادل على عطوه عطٌهمستجد927

محمد عاشور عون الداره عبدالسالممستجد928

محمد عاطف محمد علً خٌرمستجد مفصول929

محمد عبدالحفٌظ سٌد احمد عثمان االمٌنمستجد930

محمد عبدالحمٌد عبدالمعطى محمدمستجد931

محمد عبدالعزٌز زكى السٌدمستجد مفصول932

محمد عبدالعظٌم بركات فرجمستجد933

محمد عبدالغفار عبدالعزٌز ٌوسفمستجد934

محمد عبدالفتاح عبدالمنعم على الرفاعىمستجد935

محمد عبداللطٌف عبدالعاطً محمود درازمستجد936

محمد عبدهللا ابراهٌم شحاتهمستجد937

محمد عبدالمنعم عبدهللا السٌد فتح هللامستجد938

محمد عبدالمنعم فؤاد محمدمستجد939

محمد عبدالمنعم محمد سعد مخٌمرمستجد940

محمد عبدالناصر توفٌق محمود باشامستجد941

محمد عبدالهادى عبدالعاطى ٌونسمستجد942

محمد عبدالواحد كمال عبدالواحدمستجد مفصول943

محمد عبدالوهاب عبدالقادر فوزى الخولىمستجد944

محمد عزت محمد حذٌفهمستجد مؤهالت علٌا945

محمد عصام امٌن محمد منصورمستجد946

محمد عصام محمد عبدالمطلب زٌدانمستجد947

محمد عصفور علً محمدمستجد مفصول948

محمد عطٌه صالح ابراهٌم عطٌهمستجد949

محمد عالء أحمد عبدالرحمن احمدمستجد950
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محمد عالء الدٌن قطب عبدالمعطى واصلمستجد951

محمد عالء صالح راجح طلبمستجد952

محمد علوانى محمد بدرمستجد953

محمد على احمد الخوالقهمستجد954

محمد على السٌد علً العباسىمستجد مفصول955

محمد على خلٌفه امٌنمستجد956

محمد على عبدالمنعم مشالًمستجد مفصول957

محمد على محمد عبدالرازق عبدالعالمستجد958

محمد على محمد على ٌونسمستجد959

محمد على مصطفى البنامستجد960

محمد عماد عفت سلٌمانمستجد961

محمد عٌسى الشحات بكرمستجد962

محمد غازى عادل غازيمستجد963

محمد فتحً على محمدمستجد مؤهالت علٌا964

محمد فتوح عبدالصبور فتوح اللٌثىمستجد965

محمد فرج على الخمارىمستجد966

محمد فكرى فتوح خلٌل زٌدانمستجد967

محمد قطب عبداللطٌف الجندىمستجد968

محمد كرم درغام ابراهٌممستجد969

محمد لملوم عبدالعزٌز عبدالحمٌدمستجد970

محمد ماهر محمد ابراهٌممستجد971

محمد متولى جبرٌل محمد متولى جامعمستجد972

محمد مجدى احمد محمد بدٌرمستجد973

محمد مجدى رمضان شعبانمستجد مفصول974

محمد محب عبدالحى عبدالعزٌز اللواتىمستجد975
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40لجنه        

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقة الرابعه انتساب

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 
       

      جامعة طنطا        

التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس

محمد محمد السٌد كرٌم ابوهواشمستجد976

محمد محمد زٌنهم احمد خفاجًمستجد مفصول977

محمد محمد عبدالصمد محمد الجرانمستجد978

محمد محمد عبدالمنعم فتح هللا االخرسمستجد979

محمد محمد عبدالنبى فتوح ابو ربعمستجد980

محمد محمد محمد رجب الشٌخمستجد981

محمد محمد محمد صابر حماده فودهمستجد982

محمد محمود حمٌده عبدالرازق الجاجًمستجد983

محمد محمود صدقى محمودمستجد984

محمد محمود عبدالحى محمود السمرهمستجد985

محمد محمود عبدالمنعم االبٌضمستجد986

محمد محمود عجمً عوض الدٌبمستجد987

محمد محمود محمد ابراهٌم الحلوانىمستجد988

محمد محمود محمد الدسوقى عنبمستجد989

محمد محمود محمد محمد ابوعازرمستجد990

محمد محى الدٌن محمد منصورمستجد مفصول991

محمد مختار محمود محمد المغربًمستجد992

محمد مسعد رفعت السكرىمستجد مفصول993

محمد مسعد عثمان عبدالعظٌم عمرمستجد994

محمد مصطفى ابوالنصر درهمستجد متطوع995

محمد مصطفى عبدالحكٌم حسٌن على درازمستجد996

محمد مصطفى عبدالقوى سٌد احمد البسٌونىمستجد997

محمد مصطفى محمد السٌد حسنمستجد مفصول998

محمد مصطفى محمود محمد سالممستجد999

محمد مصطفى مصطفى عبدالعزٌز عبداللطٌفمستجد1000
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41لجنه        

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقة الرابعه انتساب
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      جامعة طنطا        

التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس

محمد معتصم فهٌم ابوالفتوح دوٌرمستجد1001

محمد ممدوح حامد عبدالصمدمستجد1002

محمد منصور محمد السٌدمستجد1003

محمد موسى ابراهٌم بدرانمستجد1004

محمد ناجى السٌد الجمالمستجد1005

محمد ناجى السٌد جاد السٌدمستجد1006

محمد نبٌل مبروك عبدالصادقمستجد1007

محمد نصر عباس مبروك السخاوىمستجد مفصول1008

محمد هانى محمد محمد الحدادمستجد1009

محمد هشام عبدالمنجى عثمانمستجد1010

محمد هشام محمد عبدالمعطى االلفىمستجد1011

محمد وائل  رمضان عبدالعال العشرىمستجد1012

محمد ولٌد حامد شحاته ٌوسف المالحمستجد1013

محمد ٌاسر محمد فكرى جاد الربمستجد1014

محمد ٌاسر محمد نسٌم الجوهرىمستجد1015

محمد ٌحى احمد على علىمستجد1016

محمد ٌحى رجب محمد قنفودمستجد1017

محمد ٌحًٌ زكرٌا محمد الشٌتانىمستجد1018

محمد ٌسرى عبدالرؤف عطٌهمستجد1019

محمد ٌسرى عبدالستار خضرمستجد1020

محمود ابراهٌم السٌد الجارحىمستجد1021

مستجد1022
محمود ابراهٌم حامد المصرى

محمود ابراهٌم عبدالعظٌم ابراهٌم سٌد احمدمستجد1023

محمود ابراهٌم عبدالمجٌد ابراهٌم البنبىمستجد1024

محمود ابراهٌم عبدالمقصود عبدالحافظمستجد1025
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42لجنه        

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقة الرابعه انتساب
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      جامعة طنطا        

التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس

محمود ابو المعارف احمد صدٌق سلٌمانمستجد1026

محمود احمد احمد عبدالوهاب ضبعونمستجد مفصول1027

محمود احمد بكر الدمنهورىمستجد مفصول1028

محمود احمد حسن عبدالمنعم قطبمستجد1029

محمود احمد سلٌمان السٌد محمد جمعهمستجد مفصول1030

محمود احمد محمد احمد عقٌلهمستجد1031

محمود احمد محمد رشاد محمود الخشنمستجد1032

محمود احمد محمود سلٌممستجد1033

محمود اسامة احمد بٌومى السٌدمستجد1034

محمود اسامة عبدالبارى محمد خضرمستجد1035

محمود اشرف محمود محمود النوبىمستجد1036

محمود الجالى السعٌد طلب الجالىمستجد1037

محمود السعٌد كامل محمد احمدمستجد1038

محمود السٌد بٌومً ابراهٌم العزبمستجد1039

محمود السٌد محمد عبدهللا ابو عٌشهمستجد1040

محمود الشحات عوض محمود عٌسىمستجد1041

محمود انور عبدالعزٌز محمد ابوعٌطهمستجد1042

محمود تامر ربٌع الجندىمستجد1043

محمود جمال فتح هللا محمد احمدمستجد1044

محمود حلمى محمد زٌن العابدٌنمستجد1045

محمود رضا راتب بهنسً الكبٌرمستجد1046

محمود رضا محمود باظهمستجد1047

محمود سعٌد حامد ابراهٌم الحبشىمستجد1048

محمود شرٌف عبدالمجٌد شرشٌرمستجد1049

محمود صالح محمد الفخرانىمستجد1050
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43لجنه        

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقة الرابعه انتساب

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 
       

      جامعة طنطا        

التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس

محمود عادل انور ابو شعرهمستجد1051

محمود عبدالكرٌم محمد سلٌمان ٌونسمستجد مفصول1052

محمود عصام عبدالسالم محمدمستجد1053

محمود عقٌل ابراهٌم ابوالعالمستجد1054

محمود على احمد على الغتورىمستجد1055

محمود على عبدالفتاح على قطب مرعىمستجد1056

محمود على محمود على برقهمستجد1057

محمود على ٌوسف المرابعمستجد1058

محمود فرج رمضان ابراهٌممستجد1059

محمود متولى محمد متولىمستجد1060

محمود مجدى عبدالحى احمد الطحانمستجد1061

محمود محمد جبر حسن احمدمستجد1062

محمود محمد حسٌن حسٌن محفوظمستجد1063

محمود محمد حسٌن محمد عامرمستجد مفصول1064

محمود محمد عبدالحى احمد الهتهمستجد1065

محمود محمد كمال محمدمستجد1066

محمود محمد محمود محمد المرحومىمستجد1067

محمود محمد نبٌل حامد خطابمستجد1068

محمود محمد ٌوسف محمود ٌوسفمستجد1069

محمود محمود محمود ابوجلٌلهمستجد1070

محمود مصطفى السٌد محمد عامرمستجد مفصول1071

محمود مصطفى محمود عبدالمقصود محمدمستجد1072

محمود ممدوح مصطفى ابوزٌنهمستجد مفصول1073

محمود منصور ابراهٌم عبدالعاطً صقرمستجد1074

محمود منصور عبدالقوى رسالنمستجد1075
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44لجنه        

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقة الرابعه انتساب

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 
       

      جامعة طنطا        

التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس

محمود مهدى اسماعٌل نصٌر سٌد احمدمستجد1076

محمود نصر عبدالعظٌم ابراهٌم بركاتمستجد1077

محمود ٌاسر كمال الخراشىمستجد مفصول1078

محمود ٌسرى محمود حسن توركًمستجد مفصول1079

محمود ٌوسف حسن ربٌعمستجد1080

مدحت فوزى محمد عبدالنبى شعٌبمستجد مؤهالت علٌا1081

مرسى محمد عبدالعلٌم محمد شوشهمستجد1082

مرفت اشرف شحات السٌد النجارمستجد1083

مروان محمود شفٌق عبدالحمٌد الروٌنىمستجد1084

مروه احمد عبدالسمٌع احمد سلٌمانمستجد1085

مروه خالد محمد خلٌل سالممستجد1086

مروه محمد حجازى بدٌر حجازىمستجد1087

مروه محمد عبدالمنعم امٌن هلٌلمستجد1088

مروه نبٌل محمد محمد زٌادهمستجد1089

مرٌم احمد حمدى الجنبٌهىمستجد1090

مرٌم اشرف خمٌس محمود عبدهمستجد1091

مرٌم خالد السٌد محمدمستجد1092

مرٌم خالد عبدالفتاح محمود عثمانمستجد1093

مرٌم رضا محمود موسى مدكورمستجد1094

مرٌم فرٌد شوقى قدٌسمستجد مفصول1095

مرٌم محمد ابوالٌزٌد بدوى علٌوهمستجد1096

مرٌم محمد عطاهلل محمد عبدالعالمستجد1097

مرٌم محمد محمود كامل البرممستجد1098

مرٌم محمد ٌسرى محمد لطفى رافتمستجد1099

مرٌم محمود كمال محمود خمٌسمستجد1100
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45لجنه        

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقة الرابعه انتساب
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      جامعة طنطا        

التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس

مرٌم مصطفى ابراهٌم محمد الدسوقىمستجد1101

مصطفى ابراهٌم ابوالنصر عباس ابوعامرمستجد1102

مصطفى ابراهٌم عبدالعظٌم ابراهٌم شلبىمستجد مفصول1103

مصطفى ابراهٌم عبدالمنعم عبدالحمٌد البشبٌشًمستجد1104

مصطفى ابراهٌم عزت ابراهٌم هلولمستجد1105

مصطفى ابوالفتوح محمد وحٌد احمد الصٌفىمستجد1106

مصطفى احمد على ابوٌوسفمستجد مؤهالت علٌا1107

مصطفى احمد عٌسى عبدالفتاح شرٌفمستجد1108

مصطفى اسماعٌل على عبدالحمٌد محمد عصرمستجد1109

مصطفى اشرف عبدالمطلب احمد طباجهمستجد1110

مصطفى خالد احمد ابوالهٌثم عجٌزمستجد مفصول1111

مصطفى خالد فرج السٌد غنٌممستجد1112

مصطفى رجب كامل عبدالمولى خروبمستجد1113

مصطفى صابر عبدالرحمن السٌد الشعراوىمستجد1114

مصطفى صابر عبدالسالم سٌد احمدمستجد مفصول1115

مصطفى طه عبدالمعطى قطب الرجالمستجد1116

مصطفى عاصم ذكى فتوح موسىمستجد1117

مصطفى عبدالسالم ذكرٌا سوٌدانمستجد1118

مصطفى عبداللطٌف محمد زكى الدٌن حتاتهمستجد1119

مصطفى على على عطٌه عامرمستجد مفصول1120

مصطفى محمد احمد عبدالالمستجد مفصول1121

مصطفى محمد صالح الدٌن صبرى الطنٌخىمستجد1122

مصطفى محمد فاضل طعٌمهمستجد مفصول1123

مصطفى محمد مصطفى متولىمستجد1124

مصطفى محمد منصور محمدالمصرىمستجد1125
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كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن 
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التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس

مصطفى محمود الشٌمً محمد محمدمستجد1126

مصطفى محمود عبدالعزٌز غنٌممستجد1127

مصطفى محمود عبدالمطلب محمودمستجد1128

مصطفى هشام مصطفى مرغنى حسنمستجد1129

مصطفى وجٌه مصطفى نوحمستجد1130

معاذ حسن محمد ختعنمستجد1131

معاذ محمد احمد عبدربه الدٌبمستجد1132

ممدوح محمد عزت محمد علً سالممستجد مفصول1133

منار اشرف عبدالستار مصطفى محارمستجد1134

منار جمال على محمد الفقىمستجد1135

منار طاهر ٌوسف طاهر عطاهللمستجد1136

منار عبدالخالق على الدوىمستجد1137

منار عرفه عبداللطٌف بدرمستجد1138

منار محمد احمد محمود سلمانمستجد1139

منار محمد عادل محمد الششتاوىمستجد1140

منار مختار اسماعٌل الطوٌلمستجد1141

منار نبٌل محمود على منصور شعٌبمستجد1142

منال على ٌوسف على محمد الحبشىمستجد1143

منةهللا ابراهٌم محمد عبدالحمٌدمستجد1144

منةهللا اٌمن عبدالصادق سالممستجد1145

منةهللا اٌهاب عبدالعال مصطفى احمدمستجد1146

منةهللا حسنى كٌالنى السٌد الجزاٌرلًمستجد1147

منةهللا عبدالغنى بدر شلبىمستجد1148

منةهللا عبدالفتاح جابر ابراهٌم جابرمستجد1149

منةهللا على على السٌد النبٌرىمستجد1150
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47لجنه        

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقة الرابعه انتساب
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التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس

منةهللا متولى ابراهٌم احمد براغٌتمستجد1151

منةهللا محمد السٌد محمود سالممستجد مفصول1152

منةهللا محمد مصطفى محمد حسٌنمستجد1153

منتهى الشحات ابراهٌم منصورمستجد مؤهالت علٌا1154

1155
مستجد صف ضابط 

منصور عادل محمد اسماعٌلحول من انتظام

منه ٌاسر صادق عبده ربٌعمستجد1156

منى محمود عبدهللا محمود بركاتمستجد1157

منٌر احمد محمد حسن موٌنهمستجد1158

مها احمد حمدى محمد خطابمستجد مفصول1159

مها مجدى سعٌد ابراهٌم ابوعٌدمستجد1160

مهاب عبدالفتاح كامل عبدالمعطى السٌدمستجد1161

مهند احمد محمود حسٌن محمدمستجد1162

مهند ٌسري عبدالرؤف شمخ سالممستجد1163

موسى ابراهٌم محمود محمد عشماوىمستجد مفصول1164

مؤمن جمال عبدالمؤمن السٌد هٌبهمستجد1165

مؤمن على احمد على ابراهٌممستجد1166

مى عبدالكرٌم عبدالسالم شكرمستجد1167

مى محمد محمود عمرومستجد1168

مٌاده حلمى حامد جمٌلمستجد1169

مٌاده محمد احمد جادمستجد مفصول1170

مٌار ابوزٌد سعد ابو زٌدمستجد1171

مٌار ناصر حمود محمود شرٌفمستجد1172

مٌرا ٌوسف محمد ٌوسف حسنمستجد1173

مٌرنا برسوم جرجس شحاتهمستجد مفصول1174

مٌرنا جمال محمد ابوالٌزٌد شرٌفمستجد1175
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مٌرنا هانى انور وهبه حنامستجد1176

نادر السٌد عطٌه محمد خرٌممستجد مفصول1177

نادر جالل مصطفى محمد بدوىمستجد1178

نادر عادل امٌن محمد عٌسى البغدادىمستجد1179

نادر عبدالرحمن شعراوى عبدالرحمن محمدمستجد مفصول1180

نادٌن ربٌع عبداللطٌف جاب هللامستجد1181

نادٌه صالح عبداالمٌن عبدالتام محمدمستجد1182

نادٌه مسعد عبدالمحسن خلٌفه محمدمستجد1183

ناردٌن مجدى ودٌع قلٌنى غبلايرمستجد1184

ناهد بسٌونى على ابراهٌم بسٌونىمستجد1185

نبٌه بكر عطٌه محمدمستجد1186

نجالء فاروق محمد سعد ابراهٌممستجد1187

نجوى سمٌر محمد كلٌلهمستجد1188

نجوى محمد على محمد سلٌمانمستجد1189

ندا ابراهٌم عبدالحمٌد محمد بربشمستجد1190

ندا اشرف السٌد فهمى العماوىمستجد1191

ندا خالد جمعه قطب حسنمستجد1192

ندا سعٌد على الصبرى على حشٌشمستجد1193

ندى حسن االحمدى صالحمستجد1194

ندى حمدى ابراهٌم ماضىمستجد1195

ندى حمدى محمد احمدمستجد1196

ندى رضا فتحى حجازى حسنمستجد1197

ندى سعد سعٌد سعد جابرمستجد1198

ندى سمٌر على جنشمستجد1199

ندى صبرى سعٌد المسارعمستجد1200

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25:  اجمالى  



     

49لجنه        

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقة الرابعه انتساب

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 
       

      جامعة طنطا        

التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس

ندى عادل محمدى قمرالدوله ابولٌلهمستجد1201

ندى على وهبه انور عابدٌنمستجد1202

ندى عٌد ابوالفتح احمد الجمٌعىمستجد1203

ندى فتحى محمد دروٌش الجندىمستجد1204

ندى متولى مسعد المتولى سٌد احمدمستجد1205

ندى محمد احمد داودمستجد مفصول1206

ندى محمد بسٌونى محمد الصاوىمستجد1207

ندى محمد محروس رزق عٌسىمستجد1208

ندى محمد محمد متولى برغشمستجد1209

ندى مصطفً علً علً سبٌعمستجد مفصول1210

ندى نبٌل احمد محمد السٌدمستجد1211

ندى نبٌل محمد عبدالعزٌزمستجد1212

نرمٌن فارس على ابراهٌم عامرمستجد1213

نرمٌن محمد قمرالدوله محمد ابوزهرهمستجد1214

نرمٌن هانى احمد عصمت حجازىمستجد1215

نسمه اشرف ابراهٌم السعٌدمستجد1216

نعمه عبدالنبى مرسى حسن خلٌفهمستجد1217

نعمه مجدى عبدالنور عوض عبدالسٌدمستجد1218

نهال محمود عبدالحفٌظ محمود خالدمستجد مفصول1219

نهله محمد عشرى احمد محمدمستجد1220

نهى اسماعٌل عبدالغفار الغنٌمىمستجد1221

نور احمد رجب احمد عاشورمستجد1222

نورالدٌن محمد عبدالستار عبدالصمد رشوانمستجد1223

نور الدٌن محمود عوض عبد الغنًمستجد مفصول1224

نور اٌهاب محمد حنفى ابو شعٌبمستجد1225
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نور عٌد قندٌل ابراهٌم قندٌلمستجد1226

نور محمد الغمرى محمد سالممستجد1227

نوران عصام زكى عبدالسالم الجندىمستجد1228

نوران عصام عبدالرحمن احمد الشٌخمستجد مفصول1229

نوران محمد حسن محمد عبدهللامستجد1230

نورهان ابراهٌم عرفه حسن الجٌارمستجد1231

نورهان حمدى عبدالمولى السٌد قاسممستجد مفصول1232

نورهان عبدالمنعم عبدالمنعم محمد سالم غنٌممستجد1233

نورهان على ٌوسف عبدالحلٌم الدنشالىمستجد1234

نورهان عماد احمد خضرمستجد1235

نورهان محمد امٌن السٌد عبدربهمستجد1236

نورهان مصلحى سعد مصلحىمستجد مفصول1237

نورهان ٌسرى احمد الجندىمستجد مفصول1238

نولٌا اشرف محمود بٌومى نعٌممستجد1239

نٌره ابراهٌم على الجداوىمستجد1240

نٌره السٌد العوضً عبدربهمستجد1241

نٌره محمد توفٌق محمد ٌوسفمستجد1242

هاجر السٌد عبدالرازق السٌدمستجد1243

هاجر حسٌن محمد محمود عبداللطٌفمستجد1244

هاجر رفٌق السٌد محمد المالحمستجد1245

هاجر عبدالغنى ابراهٌم عبدالغنى فرجمستجد1246

هاجر محمد احمد عبدالمقصودمستجد1247

هاله عادل سعد عبد السمٌع بدرمستجد مفصول1248

هامٌس ماهر عبدالمجٌدعبدالحمٌد صالحمستجد1249

هاٌدى احمد عبدالمنعم زكى جمعهمستجد1250
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هاٌدى احمد محمد احمد رسالنمستجد1251

هاٌدى السعٌد شحاته محمود االبحرمستجد1252

هاٌدى رضا محمد ابراهٌم جبرمستجد1253

هاٌدى عبدالعزٌز عبدالعزٌز علً ابودنٌامستجد1254

هاٌدى محمد عبدالعزٌز عبدالرازق حامدمستجد1255

هبةهللا رضا محمد محمد االخضرمستجد1256

هبه ابراهٌم محمد البسطوٌسى عامرمستجد1257

هبه اشرف محمد عبدالجلٌل ابوالفضلمستجد1258

هبه حمدى محمد عفٌفى السٌدمستجد1259

هدى احمد ابراهٌم محمد خلٌفهمستجد1260

هدى اشرف احمد فتحى حفنىمستجد1261

هدى السٌد عبدهللا اماممستجد1262

هدى سمٌر السعٌد عبدالرازق موسىمستجد1263

هدى عزت عبدالعزٌز الصاويمستجد1264

هدٌر احمد محمد السٌد خلف هللامستجد1265

هدٌر السٌد عبدالحلٌم ابوالفتوح سعدمستجد1266

هدٌر رجب اسماعٌل عبداللطٌفمستجد1267

هدٌر عبدالمجٌد ابراهٌم عبدالمجٌد السكرىمستجد1268

هشام احمد عزت دردٌرمستجد1269

هشام زغلول علً عبٌد روتانمستجد مفصول1270

هشام عبدالرحمن محمد ابوالمكارم عبدالرحمنمستجد مفصول1271

همام عبدالمقصود حجاج ٌوسفمستجد1272

همسه محمد ربٌع ابراهٌم عبد هللامستجد1273

هناء احمد حلمى احمد شمسمستجد1274

هناء عبدالهادى شحاته ٌونسمستجد1275
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هند مصطفى عبدهللا عبدالمجٌد محمدمستجد1276

هوٌدا تامر السعٌد ابوالعال على حسنمستجد1277

هٌام عصمت عبدالرافع نوفلمستجد1278

هٌنار محمد ابراهٌم ندامستجد1279

ورده عبدالسمٌع عطٌه عبدربهمستجد1280

وعد عبدالرحمن محمد ابوالمكارممستجد1281

وفاء حسن ابراهٌم محمود موسىمستجد1282

وفاء عماد الدٌن محمد حسن دشٌشهمستجد1283

والء عبدالحمٌد احمد عبدالحمٌدمستجد1284

والء عبدهللا محمد محمد حمادهمستجد1285

والء هانى زٌاده على راشدمستجد1286

1287
مستجد

ولٌد على رمضان على سعٌدمفصول

ولٌد محمد ابراهٌم عبدالحمٌد صالحمستجد1288

ولٌد محمد عبدالمنعم عطاهللا ابو خلعهمستجد1289

ٌارا اشرف معوض الشربٌنً علً حسنمستجد1290

ٌارا حسن السٌد ابراهٌم عمٌرةمستجد1291

ٌارا سعٌد ابراهٌم محمد الرماحمستجد1292

ٌارا فراج السعٌد السٌد محمودمستجد1293

ٌارا ماهر محمد عبدالرحمن حبكهمستجد1294

ٌارا محمد رشاد طه عبدالمجٌدمستجد1295

ٌارا ٌحى محمد كمال عبدالقوىمستجد1296

ٌاره محمد حسن منشاويمستجد1297

ٌاسمٌن ابوزٌد ابراهٌم رمضانمستجد1298

ٌاسمٌن اكرم عبدالرؤف احمد فتح هللا محمدمستجد1299

ٌاسمٌن السعٌد محمد خمٌسمستجد1300
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ٌاسمٌن سمٌر محمد البسطوٌسى النوبىمستجد1301

ٌاسمٌن عادل محمد السٌد العنتريمستجد مفصول1302

ٌاسمٌن عٌد رجب على ابراهٌم الحلومستجد1303

ٌاسمٌن محمد ابراهٌم صابر نصارمستجد1304

ٌاسمٌن محمد محمد عبدالمعطً درازمستجد1305

ٌاسمٌن محمود سعد سرورمستجد1306

ٌاسمٌنا عبدالمنعم السٌد وهبه بركاتمستجد1307

ٌحى عبدهللا شعبان ابراهٌم شعالنمستجد1308

ٌحٌى صالح محمد عبد الرحٌممستجد1309

ٌحٌى على رمضان محمد عماشهمستجد1310

ٌسرى عبدالحكٌم ٌونس عبدالحمٌد الشافعًمستجد مفصول1311

ٌمنى اشرف الشامخ الدفراوىمستجد1312

ٌمنى السٌد ابراهٌم ربٌعهمستجد1313

ٌوسف احمد عبدالحلٌم على الشٌخمستجد1314

ٌوسف احمد عبدالرحٌم مصطفىمستجد مفصول1315

ٌوسف احمد ٌوسف محمود ٌوسفمستجد متطوع1316

ٌوسف السٌد ٌوسف السٌد سلٌمانمستجد1317

ٌوسف حسٌن محمد عبدهللامستجد1318

ٌوسف حماده جالل المرابعمستجد1319

ٌوسف سامى نٌازى محمد رشوانمستجد1320

ٌوسف عباس ابراهٌم نصرمستجد مفصول1321

ٌوسف عصام عبدالنبى محمد محمود العطفىمستجد1322

ٌوسف محب مكرم اسرائٌلمستجد1323

ٌوسف محمد السٌد السٌد صٌاممستجد1324

ٌوسف محمد عبدالرازق مرسىمستجد1325
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ٌوسف محمد محمد الشحات محمد علىمستجد1326

ٌوسف محمود عبدالسالم عارفٌنمستجد1327

ٌوسف موسى عبدربه قرٌطممستجد1328

ابراهٌم احمد ابراهٌم عبدالعزٌز قطبباق1329ً

ابراهٌم السٌد علً محمد الصمادباقً  مفصول1330

ابراهٌم حسٌن محمد مصطفى ابو عٌشهباق1331ً

ابراهٌم عاطف محمد هاشمباقى دور اكتوبر1332

ابراهٌم محمد عوض على سالمباق1333ً

احمد ابراهٌم ابراهٌم الشوريباقً  مفصول1334

1335
باقى دور اكتوبر 

احمد اسامه احمد احمد السنهراوىمفصول

1336
باقى دور اكتوبر 

احمد الدردٌري خالد عبدالجلٌلمفصول

1337
باقى دور اكتوبر 

احمد السٌد محمد حمودةمفصول

احمد جمال بسٌونى محمود سالمه الهبابباق1338ً

احمد حسام محمد عبدالهادى سٌد احمدباق1339ً

احمد خالد محمد احمد خلٌفهباقى دور اكتوبر1340

احمد رضا عبدالحلٌم محمود غازىباقى دور اكتوبر1341

1342
باقى دور اكتوبر 

احمد سامً محمد محمد العسالمفصول

1343
باقً 

احمد سمٌح صالح ابوطالب مفصول

احمد سمٌر عبدالمنعم محمد محمود السٌدباق1344ً

احمد شعبان عبدالمغنى احمدباق1345ً

احمد صبحى السٌد قاسمباق1346ً

احمد طلبه حافظ البرىباق1347ً

احمد عادل حسن حسن محٌسنباقى دور اكتوبر1348

احمد عبدالفتاح محمد عاشور الصعٌدىباقى دور اكتوبر1349

1350
باقى دور اكتوبر 

احمد عمر مبارك بٌومً عٌسًمفصول
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1351
باقى دور اكتوبر 

احمد عٌسى سالم ابوالرٌشمفصول

احمد فتحى عٌد سعٌدباق1352ً

احمد فوزى محمد ابراهٌم بكرباق1353ً

احمد محمد السباعى محمد احمد ابوزٌدباقى دور اكتوبر1354

1355
باقى دور اكتوبر 

احمد محمد صالح محمودمفصول

احمد محمد عبدالعزٌز ابراهٌم الصباغباقً  مفصول1356

احمد محمد عبدالعزٌز محمد عمرباق1357ً

احمد محمد محمد شبل ٌونسباقى دور اكتوبر1358

احمد محمد محمد عبدالمطلب عٌسًباق1359ً

احمد محمد مسعد احمد الجملباقى دور اكتوبر1360

1361
باقى دور اكتوبر 

احمد محمود ابو المجد الشحات الفٌومًمفصول

احمد محمود اسماعٌل محمود العٌسوىباقى دور اكتوبر1362

احمد محمود حنفى عبد القادرباق1363ً

احمد محمود عبدالقادر محمود عفٌفًباقى دور اكتوبر1364

احمد مدحت عبدالعزٌز مصطفىباق1365ً

احمد مصطفى عبدالرازق مرسى محمدباقى دور اكتوبر1366

احمد منصور محمود المرسى البهلولباق1367ً

1368
باقى دور اكتوبر 

احمد ناصر السٌد احمدمفصول

احمد هانى السعٌد محمود عبدالمقصود سعٌدباقى دور اكتوبر1369

احمد ٌونس سعد ٌونس قمبرباقى دور اكتوبر1370

ادهم اسامه محمد بسٌونى الشالباقى دور اكتوبر1371

ادهم محمود بسٌونى االحولباق1372ً

1373
باقى دور اكتوبر 

اسامه صالح علً ابو العنٌنمفصول

اسراء ابراهٌم عثمان عبدالحمٌدباقى دور اكتوبر1374

اسراء السعٌد السٌد السعٌد زٌدانباق1375ً
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اسراء السٌد كامل شمس الدٌنباقى دور اكتوبر1376

اسراء رضا ابراهٌم عبدالموجود ابوسلٌمباقى دور اكتوبر1377

اسراء عامر على بدر درهابباقى دور اكتوبر1378

اسراء عٌد صبحى محمد سلٌمباقى دور اكتوبر1379

اسراء محمد على زٌن العابدٌن الشٌخ علىباقى دور اكتوبر1380

اسراء محمد محمود عوادباق1381ً

1382
باقى دور اكتوبر 

اسالم اٌمن عبدالحكٌم صابر السٌدمفصول

اسالم عبدالرحمن محمد محمد بركاتباقى دور اكتوبر1383

اسالم عبدالفتاح حسن سٌد احمدباقً  مفصول1384

اسالم عزب حسانٌن محمدباقى دور اكتوبر1385

اسالم عالء احمد بسٌونى صالح الدٌنباقى دور اكتوبر1386

 بعذر عن اسالم مجدى صابر عبدالسٌد حمد     باق1387ً

2022مادةالتدرٌبات 

اسالم محمد ماهر السٌدباقً  مفصول1388

اسماء ابراهٌم عبدالكرٌم البندقلًباقى دور اكتوبر1389

1390
باقى دور اكتوبر 

اسماء شعبان محمد فرجمفصول

اسماء عبدالعزٌز احمد على الطنطاوىباقى دور اكتوبر1391

اسماء محمد سعٌد عبدهللاباقى دور اكتوبر1392

االء احمد على النجارباقى دور اكتوبر1393

االء عبدالرحمن عبدالعزٌزمحمد زعقوقباقى دور اكتوبر1394

االء على محمد عبدالفتاحباقى دور اكتوبر1395

الحسن حمدي عبدالسالم شعٌشعباقً  مفصول1396

الحسٌن صابر عطٌه صابرباقى دور اكتوبر1397

السٌد ابراهٌم السٌد ابراهٌم الماحىباق1398ً

السٌد عبد العاطى محمد محمد خاطرباق1399ً

السٌد على على على العزبًباق1400ً
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امانى ابراهٌم محمد الجزارباق1401ً

امجد احمد عبدهللا بدرباق1402ً

امل اٌمن ابراهٌم سٌد احمد ابوالنجاباق1403ً

امنٌه سعٌد محمد السٌد مخٌمرباق1404ً

امنٌه عبده ابراهٌم بدوى البستاوىباق1405ً

امٌر ابراهٌم عبدالمنعم محمد السجاعىباقى دور اكتوبر1406

امٌر مصطفى سٌد احمد مصطفى صدٌقباق1407ً

امٌره احمد احمد البشكارباقى دور اكتوبر1408

امٌره اشرف حلمى عبدالحمٌد على العباق1409ً

امٌره السعٌد حمدان السعٌد عامرباق1410ً

امٌره خالد سعٌد النجارباقى دور اكتوبر1411

امٌره صفوت عبدالمجٌد الجبالىباقى دور اكتوبر1412

امٌره عبدالحمٌد محمد الجٌشًباقى دور اكتوبر1413

امٌره كارم نصر عبدالعزٌز عبدالناصفباقى دور اكتوبر1414

امٌن منٌر امٌن ابراهٌم ٌوسفباقى دور اكتوبر1415

انجى اوسامه عبدالفتاح محمد عبدالسالمباقى دور اكتوبر1416

1417
باقى دور اكتوبر 

اٌمان صبحً محمد علً خلٌلمفصول

اٌمن محمد عبدهللا حالوهباق1418ً

اٌه هللا عالءالدٌن حسن محمود السمالٌجىباقى دور اكتوبر1419

اٌه صبحى محمد صقرباق1420ً

اٌه عادل عبدالحلٌم عبدالحمٌد ابوسنهباقى دور اكتوبر1421

اٌه عبدالحمٌد رجب احمد الفرسباق1422ً

اٌه مجدى ابراهٌم محمد سالمباق1423ً

باسم رضا سٌد احمد ابو علًباقً  مفصول1424

باسم فكرى محمد عثمانباقً  مفصول1425
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بالل احمد محمد عبدالوهاب شبلباق1426ً

بالل محمد عبدالعزٌز محمود جد العٌلهباقى دور اكتوبر1427

بٌشوى سمٌر نسٌم سلٌمان عطا هللاباقى دور اكتوبر1428

جمال عبدالناصر حمدى احمدباقى دور اكتوبر1429

جهاد ٌحى محمد شٌحةباقى دور اكتوبر1430

جٌهان ادهم احمد محمد حمودهباقى دور اكتوبر1431

حبٌبه ابراهٌم ابو عمره عمرانباق1432ً

حبٌبه محمد شعبان سوٌدانباقى دور اكتوبر1433

حسام ابراهٌم محمد السقاباق1434ً

1435
باقى دور اكتوبر 

حسام حسن احمد محمد علًمفصول

حسام حسن محمد ٌونسباقً  مفصول1436

حسام محمد عبدالغنى احمدعبده دغٌمباقى دور اكتوبر1437

حسام محمود محمود ابراهٌم علىباقى دور اكتوبر1438

حسن بدوى حسن جادهللاباقى دور اكتوبر1439

حسن جمال الدٌن عبدالرحٌم اسماعٌلباق1440ً

حسن نور الدٌن حسن الذهبىباق1441ً

1442
باقى دور اكتوبر 

حسٌن حسن حارس محمود االبٌارىمفصول

حسٌن محمد مختار برلباقً  متطوع1443

حكمت عباده رمضان عبدالعاطى عشٌبهباقى دور اكتوبر1444

حمدى عبدالفتاح على السهٌلىباقى دور اكتوبر1445

حمزه بالل فاروق محمد الروٌنىباقى دور اكتوبر1446

حمٌده حمد حمٌده صقرباقى دور اكتوبر1447

حنان نصر محمد صالح الدٌن محمد ابراهٌمباق1448ً

      باقً  مفصول1449

خالد محمد ابراهٌم غازىباقى دور اكتوبر1450
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خالد محمد محمد عبدالمنعم العصارباقى دور اكتوبر1451

خلود رضا عبداللطٌف الجندىباقى دور اكتوبر1452

خلود عماد عادل عبدالعزٌز االدهمباق1453ً

دنٌا محمد طلعت محمد سلٌمباقى دور اكتوبر1454

دنٌا ٌسرى عبدالحق حمٌده عبدالهادىباقى دور اكتوبر1455

دٌنا فهمى محمد محمود قطبباقى دور اكتوبر1456

رانٌا رضا احمد فرج عبدالعالباقى دور اكتوبر1457

رجب احمد رجب مرسىباقى دور اكتوبر1458

رحاب محمد على الكورانىباق1459ً

رحمه عبدالحلٌم محمد حسن سلٌمانباق1460ً

رضا محمد محمد السٌد القلٌبىباقى دور اكتوبر1461

رضوان احمد عـلى رضوان عـثمانباقى دور اكتوبر1462

رفٌده حمدى عبدالعزٌز خمٌسباق1463ً

رقٌه محمد على عبدالحكٌم عبدهللاباق1464ً

رنا احمد دروٌش احمد الصٌادباقى دور اكتوبر1465

رنا احمد محمد الشٌخباقً  مفصول1466

1467
باقى دور اكتوبر 

رنا اسامه ابراهٌم محمد حالوهمفصول

رنا اشرف شبل عبد المقصود بدوىباقى دور اكتوبر1468

رنا ماجد محمد على البحٌرىباقى دور اكتوبر1469

روان مجدى عبدالحى ابراهٌمباقى دور اكتوبر1470

رودٌنا حامد امٌن حامد صهوانباقى دور اكتوبر1471

رٌهام عالء محمد ابراهٌم شحاتهباقى دور اكتوبر1472

رٌهام ممدوح محمد انٌس محمودباق1473ً

1474
باقى دور اكتوبر 

زٌاد اسامه عبدالحمٌد الرومًمفصول

زٌاد عالءالدٌن عبدالرؤف العالقىباقى دور اكتوبر1475

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25:  اجمالى  



     

60لجنه        

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقة الرابعه انتساب

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 
       

      جامعة طنطا        

التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس

ساره معوض موسى الشرقاوىباقى دور اكتوبر1476

سهٌله احمد عبداللطٌف موسى شٌحةباق1477ً

سهٌله عبدالخالق محمد محمد كركورباقى دور اكتوبر1478

سٌف النصر محمود الهاشمى ابراهٌمباقى دور اكتوبر1479

شهاب الدٌن محمد احمد الطٌبًباق1480ً

شٌماء عبدالوهاب سعد محمود سعٌدباقى دور اكتوبر1481

ضحى صالح ٌوسف بسٌونىباقى دور اكتوبر1482

عادل عبدالمجٌد عبدالقادر محمد رضوانباقً  مفصول1483

1484
باقى دور اكتوبر 

عاصم قندٌل ٌحً ابراهٌم قندٌلمفصول

عبدالحمٌد حمدى عبدالحمٌد دسوقىباقى دور اكتوبر1485

عبدالحمٌد محمد القطب الشاعرباق1486ً

عبدالرحمن احمد سٌد احمد امامباقى دور اكتوبر1487

عبدالرحمن اكرم ابراهٌم محمود السبكىباق1488ً

عبدالرحمن حسنى كمال جنٌدىباقى دور اكتوبر1489

عبدالرحمن صبحى محمد احمد شنوباقى دور اكتوبر1490

عبدالرحمن محمد ابراهٌم عبدالعاطًباق1491ً

عبدالرحمن محمد رفعت خلٌلباق1492ً

1493
باقى دور اكتوبر 

عبد الرحمن محمد صدٌق عٌنر(م.ق)

عبدالرحمن مسعد ابراهٌم حجاجباقى دور اكتوبر1494

عبدالرحمن هانى احمد سلٌمانباق1495ً

عبدالرحمن ولٌد السٌد الدعباسباق1496ً

عبدالرحمن ٌاسر سعد اللقانىباق1497ً

عبدهللا اشرف رمضان محمد الدٌهىباق1498ً

عبدهللا حمدى ابراهٌم السٌد محمدباق1499ً

عبدهللا طاهر عبدالسمٌع عبده عطٌهباق1500ً
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عبدهللا عبد النبً رمضان عبد النبً علًباقً  مفصول1501

عبدهللا محمد محمد السٌد شرٌفباقى دور اكتوبر1502

1503
باقى دور اكتوبر 

عبدهللا مصطفً عبدهللا بسٌونً علوانًمفصول

عبدالمنعم عطٌة ابوبكر حتٌتةباقى دور اكتوبر1504

عبده السٌد عبدالغنى ابراهٌمباقً  مفصول1505

عصام رضا السٌد احمد ابوعمرباقى دور اكتوبر1506

1507
باقى دور اكتوبر 

عطٌه محمد عبدالمقتدر السٌد عصرمؤهالت علٌا

عال فرٌج عبدالجٌد سالمباقى دور اكتوبر1508

عالء خالد ابراهٌم زٌدانباق1509ً

على عبدالشافى على عبدالشافىباق1510ً

على محمد على محمد السقاباقى دور اكتوبر1511

عمار ابراهٌم كامل ابراهٌمباق1512ً

عمار حبشى فوزى حامد دروٌشباق1513ً

عمار صالح محمد الصافً احمد قاسمباقى دور اكتوبر1514

عمر احمد سعد فراج عمرباق1515ً

عمر عبدالعزٌز الدسوقى محمد ضٌفباقى دور اكتوبر1516

عمرو خالد محمد السجاعًباقى دور اكتوبر1517

عمرو عماد توفٌق السٌد توفٌق ابوسلٌمانباقى دور اكتوبر1518

فاطمه خالد رفعت حمدى محمد متولىباقى دور اكتوبر1519

1520
باقى دور اكتوبر 

فاطمه مصطفً عبدالعلٌم السٌد زاٌدمفصول

كرٌم طارق سعٌدابوالٌزٌد عبدهباقى دور اكتوبر1521

كمال مصطفى محمود انور مغازيباقى دور اكتوبر1522

كٌرلس ناصر بشرى نقوال ٌوسفباق1523ً

ماجده حماده عبدالعزٌز محمد السٌدباق1524ً

مبروك عٌد مبروك احمد روتانباق1525ً
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التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس

محمد احمد ابراهٌم احمدباقً  مؤهالت علٌا1526

1527
باقى دور اكتوبر 

محمد احمد ابراهٌم سٌد احمد سعٌدمفصول

1528
باقى دور اكتوبر 

محمد احمد شوقى السٌد بخٌتمفصول

محمد احمد محمد عمارةباقً  مفصول1529

محمد اشرف عبدالحمٌد رجبباقً  مفصول1530

محمد اشرف محمد عوض ابوالعنٌنباقى دور اكتوبر1531

محمد السٌد دسوقى سعد المنصورىباقى دور اكتوبر1532

محمد الششتاوى بدٌر الششتاوىباقى دور اكتوبر1533

محمد جمال مصطفى غانمباق1534ً

محمد حسن محمد محمد برٌك حجابباقى دور اكتوبر1535

محمد سعٌد سعد موسىباق1536ً

محمد سلٌم رمضان سلٌمباقى دور اكتوبر1537

محمد سمٌر محمد زكى الكالفباقى دور اكتوبر1538

محمد سٌد عاطف محمدباق1539ً

محمد صابر عبدهللا موسى محمدباقى دور اكتوبر1540

محمد صبحى محمد مسعود السباعىباقً  مفصول1541

محمد صلوح احمد عبد السالم الطباخ(م.ق)باقً  1542

محمد طلعت السٌد فرجباقى دور اكتوبر1543

محمد عادل محمود احمد السٌد(2023اعاده قٌد)باقى مفصول 1544

محمد عباس فؤاد سرورباقى دور اكتوبر1545

محمد عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمنباقً  مفصول1546

محمد عبدالرحٌم محمد عبدالرحٌمباق1547ً

محمد عبدالعزٌز سٌد احمد محمدباقى دور اكتوبر1548

محمد عبدهللا موسى موسى شرف الدٌنباقً  مفصول1549

محمد عبدالمنعم السٌدالسٌد قنصوهباقى دور اكتوبر1550
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محمد عبدالمنعم دروٌش عوض ابوالعالباقى دور اكتوبر1551

1552
باقى دور اكتوبر 

محمد عرفه محمد ابوالفتوح بٌصارمفصول

محمد عالء محمد عبدالحمٌد الحلبىباقى دور اكتوبر1553

محمد عالءالدٌن محمد على ابوعمرباقى دور اكتوبر1554

محمد على جمعه علً عالمباقً  مفصول1555

محمد على محمد زعٌترباق1556ً

محمد على مختار السٌد على السنهورىباقى دور اكتوبر1557

محمد على موسى عبدالحمٌد عوضباقً  مفصول1558

1559
باقى دور 

محمد عماد السٌد البقلً السٌسً(متطوع)اكتوبر

محمد عمر فتوح عبدالوهاب العلٌمىباق1560ً

محمد عمرو الدكرورى محمود السٌدباق1561ً

محمد عوض الطنطاوى محمدباقى دور اكتوبر1562

محمد فتحى بسٌونى محمد فراجباقً  مفصول1563

1564
باقى دور اكتوبر 

محمد فتحى محمد عبدالمحسن الخولىمفصول

محمد فوزى مرسى ناصف السماكباق1565ً

محمد كامل عبدالخالق شبلباق1566ً

1567
باقى دور اكتوبر 

محمد كمال احمد عبد العزٌزمفصول

محمد مجدى فتحى السٌد ابراهٌمباق1568ً

محمد محمد باشات ٌحٌى على سوسةباقى دور اكتوبر1569

محمد محمد جابر الجزارباقً  مفصول1570

محمد محمد عبد الجواد امامباق1571ً

محمد محمود السٌد عبدالرحمن بكرباقى دور اكتوبر1572

محمد مصطفى محمد سلٌم سلٌمانباقً  مفصول1573

محمد ٌسن احمد محمد حسٌنباق1574ً

محمود حسانٌن محمود جاد دروٌشباق1575ً
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محمود حشاد محمد حشادباق1576ً

محمود حمٌده محمد حمٌده سلٌمانباق1577ً

محمود سعد محمد سعد بدوىباقى دور اكتوبر1578

محمود مجدى محمد القاضىباقى دور اكتوبر1579

محمود محمد عبدالسمٌع عمرباقً  مفصول1580

محمود مصطفً ٌسري عبدالمجٌد رمضانباقً  مؤهالت علٌا1581

1582
باقى دور اكتوبر 

مروان كامل محمود كامل الصباغمفصول

مروه احمد عبده حسن المعداوىباقى دور اكتوبر1583

مرٌم السٌد صالح السٌد هٌبهباق1584ً

مرٌم مبروك عبدالحلٌم ابراهٌم شتاباقى دور اكتوبر1585

مصطفى اسماعٌل احمد داودباق1586ً

مصطفى السٌد كامل السٌد بركاتباقً  مفصول1587

1588
باقى دور اكتوبر 

مصطفى جمعه محمد الصعٌديمفصول

1589
باقى دور اكتوبر 

مصطفى حامد زكً ابوشاربمفصول

مصطفى حربً السٌد ذكً شٌبهباقً  مفصول1590

مصطفى حسن فاروق احمد السبكىباق1591ً

مصطفى خالد مصطفى عبدالغفار عبدالبارىباق1592ً

1593
باقً 

مصطفى خضر محمود حمودهمتطوع

مصطفى سامً السعٌد النوامباقً  مفصول1594

مصطفى سمٌر محمد الجمالباق1595ً

مصطفى عبدالنبى السٌد سلٌمان سالمباقى دور اكتوبر1596

مصطفى عماد ابراهٌم حجازىباقى دور اكتوبر1597

مصطفى لطفً شبل الجعفريباقً  مفصول1598

مصطفى محمد اسماعٌل عٌد الخولىباقى دور اكتوبر1599

مصطفى محمد عبدهللا هنديباقً  مفصول1600
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مصطفى محمود الشاذلى ٌونسباق1601ً

منة اشرف محمد شعبانباقً  مفصول1602

منة هللا احمد عبدالعال محمدباقى دور اكتوبر1603

منة محمود حسن محمد عبدهباقى دور اكتوبر1604

منى السٌد عبدالمحسن اسماعٌلباقى دور اكتوبر1605

مهاب رضا عبدالباسط محمد علىباق1606ً

مؤمن رجب المحمدى محمد سالمهباقى دور اكتوبر1607

مؤمن محمد السٌد الشعتًباقً  مفصول1608

مى عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌدباق1609ً

مى عبدالهادى السٌد ابراهٌم المهدىباق1610ً

مى مصطفى احمد سنهباقى دور اكتوبر1611

مٌار اشرف محمد عبدالمنعم القبانىباق1612ً

مٌرا مجدى وهبه سدارى غبلايرباقى دور اكتوبر1613

ناجى ابوزٌد ابوزٌد محمد غالىباقى دور اكتوبر1614

1615
باقى دور اكتوبر 

نادر اسعد محمد احمد جلومفصول

نادر السٌد عبده محمد مطرباقى دور اكتوبر1616

نارٌمان محمد شهدي محمد الخضرجً        باق1617ً
 ماعدا مادة االجراءات2022عذر عن دور ماٌو

ناصر احمد جابر حافظ القصاصباق1618ً

ناظم مجدى حسن محمد عٌسىباق1619ً

ناهد اسماعٌل اسماعٌل صحصاحباق1620ً

نجالء محمد عبدالعال احمد ابوغزالهباقى دور اكتوبر1621

ندا عبدالوهاب عزت القاضىباق1622ً

ندى اشرف سعد محمد صالحباق1623ً

ندى جمعه شعبان عبدالحكٌم عمارباقى دور اكتوبر1624

نهاد احمد عبدالسالم عبدالمقصود الحاٌسباقى دور اكتوبر1625
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نهى احمد محمد خلٌلباقى دور اكتوبر1626

نوران اٌمن شعبان عثمانباق1627ً

نوره نبوى ابراهٌم طنطاوىباقى دور اكتوبر1628

نورهان جابر احمد على الروبىباق1629ً

نورهان خالد فتحى سٌداحمدباقى دور اكتوبر1630

نورهان صبحً احمد متولً عبد الفتاحباق1631ً

نورهان محمد على هداٌهباق1632ً

نٌره ابراهٌم علً ابو العنٌن الوكٌلباق1633ً

نٌره محمد محمد الششتاويباق1634ً

نٌفٌن محمد هلٌل محمد هلٌلباق1635ً

هاجر حسن محمد الشرقاوىباقى دور اكتوبر1636

هاجر خٌري محمد محمد سلٌمباق1637ً

هاجر عبدالمجٌد ابراهٌم الشٌخ حسنباق1638ً

هاجر مجدى السٌد ابوالمجد علىباقى دور اكتوبر1639

هاجر مصطفى السٌد عبدالعالباقى دور اكتوبر1640

هاشم سلٌمان هاشم الشٌخباقً  مفصول1641

هبه احمد محمد السعٌد الحفناوىباق1642ً

هبه هللا مجدى احمد عبدالرازق الجوهرى      باق1643ً
2022بعذر عن مادة المدنى 

هشام عماد عبدالعزٌز عفٌفىباق1644ً

هشام محمد برٌك عبدالجوادباق1645ً

هناء عمرو عبدالهادى الدبشىباق1646ً

هند حلمى عبدالمنعم المعصراوىباقً  مفصول1647

هند شكرى محمد التطاويباق1648ً

 بعذر هند عمرو السٌد عزب قابٌل                   باق1649ً

اصول الفقه- 2022اللغه )عن مادتى 

هوٌدا عطٌه ذكى عطٌه شحاتةباق1650ً
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هٌام سالم عبدالستار مرعىباق1651ً

1652
باقى دور اكتوبر 

وسام خٌري وجٌه حسن الشرٌفمفصول

وفاء سعد سوٌلم سوٌلمباقى دور اكتوبر1653

والء حمدى عبدالعظٌم محمود حاتمباق1654ً

1655
باقى دور اكتوبر 

ولٌد عزت حامد مسعودمفصول

بعذر ٌاسمٌن محمد موسى على ابوعاصى          باق1656ً

2022عن دور ٌناٌر 

ٌمنى تامر على ابراهٌم وهبىباق1657ً

ٌمنى محمد ابراهٌم سرورباقى دور اكتوبر1658

1659
باقى دور اكتوبر 

ٌوسف ابراهٌم سعد مجاهد سعدمفصول

ٌوسف ابراهٌم محمد السعودىباق1660ً

ٌوسف احمد احمد جعفرباقى دور اكتوبر1661

ٌوسف رأفت ٌوسف ابراهٌم الجندىباق1662ً

ٌوسف رضا عبدالفتاح محمد صقرباقى دور اكتوبر1663

ٌوسف سعٌد عبدالغفار نمرباقً  مفصول1664

ٌوسف محمد ٌعقوب علً جادهللاباقى دور اكتوبر1665

ٌوسف محمد ٌوسف الجعٌدىباقى دور اكتوبر1666

ابانوب مجدى نصٌف رزق هللافرصة اولى مفصول1667

ابراهٌم حماده ابراهٌم عبدالمعطىفرصة اولى1668

ابراهٌم رضا مراسى حامد الشهاوىفرصة اولى1669

ابراهٌم عاطف محمد سالم الجرحفرصة اولى1670

1671
فرصة اولى دور 

ابراهٌم على السٌد ابراهٌم التالوىاكتوبر

ابراهٌم محمد ابراهٌم حسن الدهشانفرصة اولى1672

1673
فرصة اولى دور 

ابراهٌم محمد عبدالفتاح مندور عوضاكتوبر

احمد السعٌد محمد الجزارفرصة اولى1674

1675
فرصة اولى دور 

احمد السٌد محمد شحاته النجاراكتوبر
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1676
فرصة اولى دور 

احمد جابر احمد قضٌباكتوبر

1677
فرصة اولى دور 

احمد جمال متولى عبد النبى خلٌفهاكتوبر

1678
فرصة اولى دور 

احمد جمعه زكرٌا شحاته عاشورهاكتوبر

1679
فرصة اولى دور 

احمد حسن احمد السٌد محمد مصطفىاكتوبر

1680
فرصة اولى دور 

احمد حسنى محمد احمد عمارهاكتوبر

احمد حلمى احمد المشدفرصة اولى1681

1682
فرصة اولى دور 

احمد خالد احمد مرسىاكتوبر

احمد زكى احمد عبداللطٌف جمعهفرصة اولى1683

1684
فرصة اولى دور 

احمد سامح سعد شلبى الهنداوىاكتوبر

احمد سعٌد بٌومى محمد بهنسىفرصة اولى1685

1686
فرصة اولى دور 

احمد سمٌر عبدالسالم موسىاكتوبر

احمد سٌد احمد نظٌرفرصة اولى1687

احمد طارق احمد رمضان ابراهٌمفرصة اولى1688

احمد طارق على الطنطاوىفرصة اولى1689

احمد عبدالقادر عبدالغنى عبدالكرٌمفرصة اولى1690

1691
فرصة اولى دور 

احمد عزت سعد محمد ابراهٌماكتوبر

احمد على السٌد مصٌلحىفرصة اولى1692

احمد مجدى عبدالعال ٌونسفرصة اولى مفصول1693

1694
فرصة اولى دور 

احمد محمد احمد احمداكتوبر

احمد محمد االمٌر محمد سالمفرصة اولى1695

احمد محمد السٌد احمد عبدالعزٌزفرصة اولى1696

احمد محمد عبداللطٌف السٌد فتح هللافرصة اولى مفصول1697

1698
فرصة اولى دور 

احمد محمود محمد محمد الشلقاكتوبر مفصول

احمد محمود محمد محمود السٌد احمدفرصة اولى1699

1700
فرصة اولى دور 

احمد محى الدٌن عبدالحمٌد محمد رزقاكتوبر

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25:  اجمالى  



     

69لجنه        

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقة الرابعه انتساب

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 
       

      جامعة طنطا        

التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس

1701
فرصة اولى دور 

احمد مصطفى محمد عبدالعاطى عبدالغناكتوبر

احمد مصطفى محمد محمد رزٌقفرصة اولى1702

1703
فرصة اولى دور 

احمد ممدوح حسن حسن فتح هللا حمدش.اكتوبر أ

احمد ممدوح محمد الصباغفرصة اولى مفصول1704

احمد ناجى عبدهللا عبدالكرٌمفرصة اولى1705

احمد نصر رجب السٌد عبدالداٌمفرصة اولى1706

1707
فرصة اولى دور 

احمد ولٌد ربٌع مصباح محمداكتوبر

1708
فرصة اولى دور 

ادهم حسٌن عبدالمنعم محمد مطراكتوبر

اسامه رمضان مرسى العباسىفرصة اولى1709

1710
فرصة اولى دور 

اسراء ٌسرى على احمد جاداكتوبر

اسالم السٌد عبدالنبى علىفرصة اولى مفصول1711

1712
فرصة اولى دور 

اسالم كمال عوض هللا ابراهٌماكتوبر

اسالم محمد عبد الحمٌد البقرىفرصة اولى1713

1714
فرصة اولى دور 

اسماء رجب عبدالحلٌم رشواناكتوبر

اسماء شعبان حامد عبدالحلٌمفرصة اولى1715

اسماء صالح ابراهٌم شرففرصة اولى1716

اسماء عبدالحلٌم محمد محمود رضوانفرصة اولى1717

1718
فرصة اولى دور 

اسماء على عبدالمنطلب حبشىاكتوبر

1719
فرصة اولى دور 

اسماء مسعود سعد عبداللطٌف هندىاكتوبر

1720
فرصة اولى دور 

اسماعٌل هالل سلطان اسماعٌل طه سلطاناكتوبر

1721
فرصة اولى دور 

اشجان احمد ابراهٌم احمد عبدالمنعم مقلداكتوبر

اشرف احمد حسن نشات عبدهللا الصنفافرصة اولى1722

اشرف محمد عصام الدٌن ابراهٌم ابوفرصة اولى1723

1724
فرصة اولى دور 

االء حماده الشافعى برعىاكتوبر

1725
فرصة اولى دور 

االء ماهر محمد حلمى كرٌماكتوبر
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االء محمد احمد نصرفرصة اولى1726

1727
فرصة اولى دور 

االء ناجى محمد احمد الخبٌرىاكتوبر

1728
فرصة اولى دور 

السعٌد ابراهٌم السعٌد البربرىاكتوبر

1729
فرصة اولى

السٌد محمد عبدالفتاح جادهللامتطوع

1730
فرصة اولى دور 

الشرٌف حسن محمد الشرٌف عفشاكتوبر

1731
فرصة اولى دور 

امانى عبدالمنعم محمد محمد سلٌماناكتوبر

1732
فرصة اولى دور 

امانى على بهنسى على عمراكتوبر

1733
فرصة اولى دور 

امجد مصطفى مطر محمد الحلوانىاكتوبر

امنٌه عبدالفتاح عبدالفتاح خضرهفرصة اولى1734

1735
فرصة اولى دور 

امٌره السٌد عبدالرؤف عاٌداكتوبر

1736
فرصة اولى دور 

امٌره جبر شحاته عبدالرؤف شحاتهاكتوبر

امٌره فهمى عزت حسٌن حمدفرصة اولى مفصول1737

1738
فرصة اولى دور 

امٌره محمد عبدالمجٌد حسن علىاكتوبر

امٌره محمد على محمد سعٌدفرصة اولى1739

1740
فرصة اولى دور 

انجى اٌهاب احمد عثمان علىاكتوبر

1741
فرصة اولى دور 

انور نظمى انور ابوعبدهللااكتوبر

اٌمان حسن شلبى حسن عبدهفرصة اولى1742

اٌمان هشام محمد عبدالرحمنفرصة اولى1743

1744
فرصة اولى دور 

اٌناس فتحى عزب الششتاوىاكتوبر مفصول

1745
فرصة اولى دور 

اٌه احمد ابوالعال احمد فاٌداكتوبر

اٌه احمد كامل أحمد ٌوسففرصة اولى1746

اٌه احمد محمد مرسى عبدالرحٌمفرصة اولى1747

اٌه اسامه فتحى دولهفرصة اولى1748

اٌه باشا عبداهللا عبدالعزٌز باشافرصة اولى1749

1750
فرصة اولى دور 

اٌه رمضان عبدالجواد الخولىاكتوبر
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اٌه رمضان فهمى ابوهاشم زٌدانفرصة اولى1751

اٌه رمضان محمد ابراهٌم مصطفىفرصة اولى1752

اٌه عبدالمنعم بسٌونى السنهورىفرصة اولى1753

1754
فرصة اولى دور 

اٌه عٌد عبدالفتاح جوٌلًاكتوبر

1755
فرصة اولى دور 

اٌه مصطفى احمد مصطفى حسٌناكتوبر مفصول

اٌه نصر ابراهٌم بدوىفرصة اولى1756

1757
فرصة اولى دور 

باسم على حلمى البسطوٌسىاكتوبر

بدور عبدالعزٌز رشوان فوازفرصة اولى1758

1759
فرصة اولى دور 

بسمه السٌد محمد السٌد عمراكتوبر

بٌانكا عاطف مسعد سعد االعرجفرصة اولى1760

1761
فرصة اولى دور 

بٌجاد جابر محمد على الشاعراكتوبر مفصول

1762
فرصة اولى دور 

بٌشوى مكرم خلٌل ٌونساكتوبر

1763
فرصة اولى دور 

تامر مجدى عبد الفتاح السٌد قرطاماكتوبر

1764
فرصة اولى دور 

ثائر عاطف محمد نٌازى محمود عبدالوهاباكتوبر

1765
فرصة اولى دور 

جالل محمد السٌد مباركاكتوبر

1766
فرصة اولى قوات 

جمال عمر ابراهٌم فرٌد الشاذلًمسلحه

1767
فرصة اولى دور 

جهاد رفاعى عبد المؤمن على كشكاكتوبر

1768
فرصة اولى دور 

جورج نشات عبد السٌد جرجس سعٌداكتوبر

1769
فرصة اولى دور 

جٌهان ابراهٌم عبد المنعم عبد الموجود عوكلاكتوبر

1770
فرصة اولى دور 

حازم محمد حلمى شندىاكتوبر

1771
فرصة اولى دور 

حافظ مصطفى عبدالمجٌد بدراكتوبر

حامد ٌاسر حامد الشٌخفرصة اولى1772

1773
فرصة اولى دور 

حسام الدٌن صالح عبد هللا شعٌباكتوبر

1774
فرصة اولى دور 

حسام حسنى عبد القادر الطراوياكتوبر

فرصة أولى1775
                          حسام سمٌر فتحى صهوان 

2022بعذر عن مادة تنفٌذ   
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1776
فرصة اولى دور 

حسام عبدهللا محمود منصوراكتوبر

حسن ابراهٌم محمد عٌسى ابراهٌمفرصة اولى1777

1778
فرصة اولى دور 

حسن احمد حسن جاد هللااكتوبر مفصول

1779
فرصة اولى دور 

حسن العزب حسن حجازىاكتوبر

حسن رمضان حسن خضٌرفرصة اولى1780

1781
فرصة اولى دور 

حسٌن محمد حسن حسٌن عٌداكتوبر

حنان الطنطاوى زكرٌا الطنطاوى ندافرصة اولى1782

1783
فرصة اولى دور 

خالد محمد مصطفى ابو زٌداكتوبر

1784
فرصة اولى دور 

خلود خالد محمود ابراهٌم فرغلىاكتوبر

دعاء سمٌر ابراهٌم محمود الشبٌنىفرصة اولى1785

دنٌا رضا معبدخطاب الحفناوىفرصة اولى1786

1787
فرصة اولى دور 

دنٌا نبٌل رباح احمداكتوبر

1788
فرصة اولى دور 

دٌنا احمد عبد العزٌز الفقىاكتوبر

1789
فرصة اولى دور 

دٌنا اشرف محمد الجندى اسماعٌلاكتوبر

رافت نصر العربى نصر الشٌخفرصة اولى1790

1791
فرصة اولى دور 

رحمه عبدالفتاح عبدالرازق حسٌناكتوبر

1792
فرصة اولى دور 

رنا مصطفى رجب عبدالرؤوف طاٌلاكتوبر

رٌم عادل مجمد على ابوشبانهفرصة اولى1793

1794
فرصة اولى دور 

رٌهام ابراهٌم السٌد علىاكتوبر

1795
فرصة اولى دور 

زٌاد اشرف ابراهٌم المزٌناكتوبر

1796
فرصة اولى دور 

زٌاد طه اسماعٌل عزباكتوبر مفصول

زٌنب لوفه طه شهابفرصة اولى1797

ساره امٌن فؤاد محمدفرصة اولى1798

1799
فرصة اولى دور 

ساره رمضان السٌد الحجرىاكتوبر

ساره محمد كامل  زكىفرصة اولى1800
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1801
فرصة اولى دور 

ساره ولٌد محمد محمد ابراهٌماكتوبر

1802
فرصة اولى دور 

سعاد طارق محمد عبد الجواداكتوبر

1803
فرصة اولى دور 

سعٌد مصطفى محمد اسماعٌل حبٌباكتوبر مفصول

1804
فرصة اولى دور 

سعٌده محمد حامد ٌحٌىاكتوبر

سلمى جمعه محمد احمد السٌد الدبورفرصة اولى1805

1806
فرصة اولى دور 

سلمى خالد على البدٌوىاكتوبر

سلوى محمد ابراهٌم السٌد الجمالفرصة اولى1807

1808
فرصة اولى دور 

سماء محمد حماده احمد دشٌشهاكتوبر

1809
فرصة اولى دور 

شهاب محمد عبد العزٌز احمد خلٌفهاكتوبر

1810
فرصة اولى دور 

شٌماء رمضان محمد بسٌونى ٌوسفاكتوبر مفصول

1811
فرصة اولى دور 

شٌماء صبحى فرج طهاكتوبر

شٌماء على محمد حسن حمادهفرصة اولى1812

1813
فرصة اولى دور 

عادل السٌد محمد حسبو المراكبىاكتوبر مفصول

1814
فرصة اولى دور 

عبدالرحمن خالد دروٌش محمد عوضاكتوبر مفصول

1815
فرصة اولى دور 

عبد الرحمن صالح محمد على محمداكتوبر

1816
فرصة اولى دور 

عبد الرحمن طلعت سعد حرباكتوبر

1817
فرصة اولى دور 

عبد الرحمن على شوقى ابراهٌماكتوبر

عبد الرحمن مصطفى محمود محمد شدٌدع.فرصة اولى م1818

1819
فرصة اولى دور 

عبد العزٌز زٌاد احمد عطاهللاكتوبر

عبدالعزٌز صبرى عبدالعزٌز الحلوجىفرصة اولى مفصول1820

عبدالعزٌز عبدالفتاح محمود الفقىفرصة اولى1821

عبد هللا رشاد عبد هللا محمد السعداوىفرصة اولى مفصول1822

عبدهللا عبدالعزٌز محمد النجارفرصة اولى مفصول1823

عبدهللا نعٌم رٌاض حجازي خالففرصة اولى1824

عبد المنعم سعد احمد فرفورفرصة اولى مفصول1825

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25:  اجمالى  



     

74لجنه        

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقة الرابعه انتساب

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 
       

      جامعة طنطا        

التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس

عبٌر حسام صالح فتحى عبدهللافرصة اولى1826

عفاف ٌحى طلعت محمد قندٌلفرصة اولى1827

عال على احمد الطنطاويفرصة اولى1828

1829
فرصة اولى دور 

عالء محمد عبد الباسط ابو عفاناكتوبر

عماد عبد العاطى المهدى ابراهم محمدفرصة اولى مفصول1830

عمر احمد مطاوع امٌنفرصة اولى1831

1832
فرصة اولى دور 

عمر جمال محمد بلتاجىاكتوبر

1833
فرصة اولى دور 

عمر خالد محمود محمد قوٌطهاكتوبر مفصول

1834
فرصة اولى دور 

عمر  فتحى حلمى ابراهٌم هٌدهاكتوبر

1835
فرصة اولى دور 

عمرو احمد عبد الفتاح السٌد محمداكتوبر مفصول

عمرو احمد مصطفى ابراهٌمفرصة اولى مفصول1836

1837
فرصة اولى دور 

عمرو خالد عبد هللا مسلم(ع.م)اكتوبر

1838
فرصة اولى دور 

عوض على محمد أحمد السٌسىاكتوبر

1839
فرصة اولى دور 

غاده حسن عبدالبارى ابراهٌم ابوحسٌناكتوبر

1840
فرصة اولى دور 

فادى وجدى فتحى فهمى جٌداكتوبر

1841
فرصة اولى دور 

فاطمه حماده محمد احمد القاضىاكتوبر

1842
فرصة اولى دور 

فتحى اشرف فتحى محمد مرسىاكتوبر

1843
فرصة اولى دور 

فتحى هانى فتحى حجازىاكتوبر

1844
فرصة اولى دور 

كرٌم احمد ابراهٌم على موسىاكتوبر

كرٌم اشرف احمد مصطفى الشامىفرصة اولى1845

1846
فرصة اولى دور 

كرٌم نبٌل احمد حسانٌن البحٌرىاكتوبر

1847
فرصة اولى دور 

كمال حلمى كمال عماراكتوبر

كمال محمد كمال جنٌدىفرصة اولى1848

1849
فرصة اولى دور 

مارفى ٌوسف ٌسرى سلٌمان بقطراكتوبر

1850
فرصة اولى دور 

مارٌهان عماد سعٌد احمد محمداكتوبر

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــٌـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25:  اجمالى  



     

75لجنه        

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن 

بالفرقة الرابعه انتساب

2023/2022للــعام الـــجامـــعـــى 
       

      جامعة طنطا        

التوقٌعاسم الطالبحالة الطالبرقم الجلوس

ماٌسه مرسى موسى محمد سلمانفرصة اولى1851

محمد احمد بدٌر محمد الجملفرصة اولى مفصول1852

1853
فرصة اولى دور 

محمد احمد رمضان شحاتة بركاتاكتوبر

1854
فرصة اولى دور 

محمد احمد محمد السٌد ابو العٌنٌناكتوبر

1855
فرصة اولى دور 

محمد حامد حامد جبرٌلاكتوبر

1856
فرصة اولى دور 

محمد حسام عبد الحمٌد الصاوىاكتوبر مفصول

1857
فرصة اولى دور 

محمد حسن محمود حسن عبدالحافظاكتوبر مفصول

1858
فرصة اولى دور 

محمد خالد محمد محمود خلٌفةاكتوبر

1859
فرصة اولى دور 

محمد رمضان عبدالعلٌم احمداكتوبر

محمد سامى عطٌه محمد حسنفرصة اولى1860

1861
فرصة اولى دور 

محمد سعد منصور نصراكتوبر

محمد سعٌد حسنٌن خضرفرصة اولى1862

1863
فرصة اولى دور 

محمد صفوت مصطفى زغلولاكتوبر

محمد صالح حسن محمودفرصة اولى مفصول1864

1865
فرصة اولى دور 

محمد ضٌاء ٌسرى عبد الحفٌظاكتوبر

محمد عادل محمود محمدفرصة اولى1866

1867
فرصة اولى دور 

محمد عاطف محمد بهنسى برٌشهاكتوبر مفصول

1868
فرصة اولى دور 

محمد محمود حمزه الفاضلىاكتوبر

محمد مصطفى عبدالمنعم عثمانفرصة اولى1869

محمد مؤنس احمد على حمدانفرصة اولى1870

1871
فرصة اولى دور 

محمود عبد المنعم متولى القسطش.اكتوبر ا

1872
فرصة اولى دور 

محمود محرم محمد تاج الدٌناكتوبر مفصول

1873
فرصة اولى دور 

محمود محمد مفتاح سالم خلٌلاكتوبر

مروان عبد العاطى عبد ربه بسٌونىفرصة اولى1874

1875
فرصة اولى دور 

مرٌم احمد سعٌد الزٌاتاكتوبر
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1876
فرصة اولى دور 

مرٌم ماجد خلٌل عبدالحفٌظ صالحاكتوبر

1877
فرصة اولى دور 

مسعد اسماعٌل مصطفى كمالاكتوبر مفصول

1878
فرصة اولى دور 

مصطفى سامى نصر كعمٌشاكتوبر مفصول

مصطفى طارق عبد الستار مصطفى البسٌونىفرصة اولى1879

1880
فرصة اولى دور 

مصطفى عادل عطٌه سلٌمان حماداكتوبر

مصطفى عادل فاروق ابراهٌم البندراوىفرصة اولى1881

1882
فرصة اولى دور 

مصطفى عبدالناصر محمد ابراهٌم الصعٌدىاكتوبر مفصول

1883
فرصة اولى دور 

مصطفى عصام مصطفى عبد المنعماكتوبر

مصطفى مجدى عبدالجلٌل طاهر ابوالخٌرفرصة اولى مفصول1884

مصطفى محمد الشحات مهنافرصة اولى1885

1886
فرصة اولى دور 

مصطفى محمد عبد المنعم محمد السقااكتوبر

مصطفى محمد محمد مصطفى غرابفرصة اولى1887

مصطفى محمد ٌونس صالحفرصة اولى1888

مصطفى محمود محمد الشرشابىفرصة اولى مفصول1889

منةهللا ابراهٌم محمود حسن البارودىفرصة اولى1890

منةهللا احمد محمد عصام الدٌن محمد نٌازىفرصة اولى1891

1892
فرصة اولى دور 

منةهللا كرم خمٌس السٌد سالماكتوبر

منه هللا عبد الفتاح عبد الكرٌم ابراهٌمفرصة اولى1893

1894
فرصة اولى دور 

مى محمود عبد الحمٌد فتٌانىاكتوبر

مٌاده خالد محمد شرف الدٌنفرصة اولى1895

1896
فرصة اولى دور 

مٌرنا حلٌم صلٌب عازر عوضاكتوبر

2022فرصة اولى 1897
عن )مٌنا منٌر سلٌمان عوض سلٌمان            

مواد الغٌاب بدور ٌناٌر
1898

فرصة اولى دور 

نادٌن احمد محمد فرغلىاكتوبر

نبٌله عٌد حسٌن قدورهفرصة اولى1899

نجٌه ابراهٌم غازى مرسىفرصة اولى1900
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ندا حماده محمد الصاوى حسنفرصة اولى1901

1902
فرصة اولى دور 

ندى اٌمن حامد شحاته مصطفىاكتوبر

1903
فرصة اولى دور 

ندى عصام الدٌن عبد الفتاح حسناكتوبر

نسرٌن عبدالفتاح لبٌب ابوزرٌدفرصة اولى1904

نسمه احمد محمد حلمى(ع.م)فرصة اولى1905

نسمه عادل ابراهٌم السٌدفرصة اولى مفصول1906

1907
فرصة اولى دور 

نور محمد احمد علىاكتوبر

1908
فرصة اولى دور 

نور محمد سعٌد عبد الحفٌظ متولىاكتوبر متطوع

نورا محمد محمد عباس عبدهللافرصة اولى1909

نوران محمد السٌد عبد السالم خلٌفهفرصة اولى1910

نوره خالد محمد سلٌمان محمدفرصة اولى1911

1912
فرصة اولى دور 

نورهان احمد عبدالسالم محمداكتوبر

نورهان اٌهاب محمد عبد الوهابفرصة اولى1913

نورهان محمد امٌن عبدالرحمن موسىفرصة اولى1914

نورهان محمد عبدالحى شلبىفرصة اولى1915

1916
فرصة اولى دور 

هاجر ابراهٌم محمد ابراهٌم جاب هللااكتوبر مفصول

هاجر اٌمن عبدالستارعلى البدٌوىفرصة اولى1917

1918
فرصة اولى دور 

هاجر جابر احمد عطٌة قضٌباكتوبر

1919
فرصة اولى دور 

هاجر خمٌس حنفى السٌداكتوبر

هاله عبدالحلٌم عطاف عبدالحلٌمفرصة اولى1920

هاله مصطفى السٌد صقرفرصة اولى مفصول1921

1922
فرصة اولى دور 

هدٌر حامد متولى رسالناكتوبر

1923
فرصة اولى دور 

هناء سالمه محمد بٌومى  عبدهاكتوبر

1924
فرصة اولى دور 

ٌاسر عبدالنبى توفٌق عبدالقادراكتوبر

ٌاسمٌن جمال راشد خطابفرصة اولى1925
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1926
فرصة اولى دور 

ٌاسمٌن عبدالظاهر محمد دٌاباكتوبر

ٌسرا حسن عبدالفتاح محمدفرصة اولى1927

1928
فرصة اولى دور 

ٌوسف حامد حافظ حامد ابو ٌوسفاكتوبر

1929
فرصه ثانٌة دور 

احمد مصطفى مرجان الصاوىاكتوبر

اٌه احمد محمود حافظ حجازىفرصه ثانٌة1930

1931
فرصه ثانٌة دور 

جنات احمد عبدالحمٌد محمداكتوبر

حسام السٌد مرسى طه اسماعٌلفرصه ثانٌة1932

خالد عبدالوكٌل عوض مفتاحفرصه ثانٌة1933

1934
فرصه ثانٌة دور 

راندا فاٌز فهمى الزرقااكتوبر

ساره شحته حامد هٌكلفرصه ثانٌة1935

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمدفرصه ثانٌة1936

عبدالعظٌم طارق عبدالعظٌم الحلوانىفرصه ثانٌة1937

1938
فرصه ثانٌة دور 

على جمال فهمى على الشهاوىاكتوبر

1939
فرصه ثانٌة دور 

غاده خٌرى عبدالجواد ندااكتوبر

فاطمه احمد كامل ٌوسففرصه ثانٌة1940

1941
فرصه ثانٌة دور 

محمد ابراهٌم ابوالمجد عبدالعزٌزاكتوبر

1942
فرصه ثانٌة دور 

محمد ابراهٌم فؤاد ابوحلٌمهاكتوبر

1943
فرصه ثانٌة دور 

محمد اٌهاب المحمدى عوفه الفقىاكتوبر

محمد رمضان عبد العاطى شبندفرصه ثانٌة1944

1945
فرصه ثانٌة دور 

محمد عاصم مجاهد هاشماكتوبر

 محمد عصام الدٌن على عبدالعال              فرصه ثانٌة1946

2022بعذر عن دور ٌناٌر 

محمود متولى السٌد متولى حرحورفرصه ثانٌة مفصول1947

محمود محمد صالح عبدالحمٌدفرصه ثانٌة1948

1949
فرصه ثانٌة دور 

مرٌم جابر عبد الظاهر عطٌهاكتوبر

1950
فرصه ثانٌة دور 

مٌاده احمد محمود طهاكتوبر
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مٌاده عبدهللا فؤاد شبل شعٌرفرصه ثانٌة1951

1952
فرصه ثانٌة دور 

مٌرنا عالء سعد الجوهرى حجازىاكتوبر

1953
فرصه ثانٌة دور 

هاجر حسن محمد عسر عاٌداكتوبر

1954
فرصه ثانٌة دور 

هاجر خمٌس مرجان قاسم مرجاناكتوبر

1955
فرصه ثانٌة دور 

هاجر عزت عبدالخالق عدالناكتوبر

هدٌر عالء محمد جابرفرصه ثانٌة1956

1957
فرصه ثانٌة دور 

وفاء محمد محمد عطٌهاكتوبر

ابراهٌم بسٌونى ابراهٌم دٌابفرصه ثالثة1958

ابراهٌم عبدالفتاح بدران عبدالفتاح محمدفرصه ثالثة1959

احمد مجدى السٌد عبد الخالق عطافرصه ثالثة1960

1961
فرصه ثالثة دور 

احمد محمد شحات السٌداكتوبر

1962
فرصه ثالثة  دور 

اسماء امٌن جابر خلٌلاكتوبر

اسماء ممدوح احمد العطفىفرصه ثالثة1963

امٌره محمد اسماعٌل محمد احمدفرصه ثالثة1964

1965
فرصه ثالثة دور 

امٌره محمد الشوربجى البهواراكتوبر

1966
فرصه ثالثة دور 

اٌه سعٌد سعد محمد البرلسىاكتوبر

بسنت محمد محمود محمد المهدىفرصه ثالثة1967

تامر محسن عبدالرحمن محمدفرصه ثالثة1968

حازم محمود سعد الجندىفرصه ثالثة1969

1970
فرصه ثالثة دور 

رشاد محمد الشربٌنى عبدالغنى شلبىاكتوبر

رٌهام محمد مصطفى زغلولفرصه ثالثة1971

1972
فرصه ثالثة دور 

سمر محمد السٌد عبدالرؤفاكتوبر

طارق اسامه محمود الحطابفرصه ثالثة1973

عدلى محمد نجٌب عطٌهفرصه ثالثة1974

1975
فرصه ثالثة دور 

فاطمه حلمى عٌسى غزالهاكتوبر
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محمد جمال سٌداحمد الخولىفرصه ثالثة1976

1977
فرصه ثالثة دور 

مروه خالد صبحى على السباعىاكتوبر

منى محمود عبدالوهاب امٌن خمٌسفرصه ثالثة1978

1979
فرصه ثالثة دور 

مٌاده محمد شوقى العسٌوىاكتوبر

ندى فتحى ابراهٌم ابراهٌم عونفرصه ثالثة1980

ٌاسمٌن عٌد السٌد ابوزٌدفرصه ثالثة1981

1982
فرصة ثالثة واخٌرة 

ندى على سلٌمان شحاته2023اعادة قٌد

1983
فرصة ثالثة واخٌرة اعادة 

جهاد محمد محمد اسماعٌل عماره2023قٌد

1984
فرصة ثالثة واخٌره 

غادة سمٌر محمد الحلوج2023ًإعادة قٌد 

1985
فرصة ثالثة واخٌره 

بسمة السٌد على ابوالعنٌن2023إعادة قٌد 
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