
     

1لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

ابانوب امير عبدالمسيح ابراهيممستجد1

ابانوب عادل سامى ميخائيل اسحاقمستجد2

ابانوب فهمى عبدالملك يوسفمستجد3

مستجد4
ابانوب مدحت وليم اسكندر ابراهيم فرج 

هللا

ابراهيم اشرف محمد بدوىمستجد5

ابراهيم السعيد ابراهيم الششتاويمستجد مفصول6

ابراهيم السعيد احمد اسماعيل عوضمستجد7

ابراهيم السيد حميدو علىمستجد8

ابراهيم السيد عبدالناصف غانممستجد9

ابراهيم جمال الدسوقى علي دنيامستجد10

ابراهيم حسام اسماعيل عسكرمستجد11

ابراهيم حلمى عبدالسالم ابراهيم محمدمستجد محول12

ابراهيم خالد عبدالعزيز عبدالغفارمستجد13

ابراهيم رضا ابراهيم الدسوقى ابوزيدمستجد مفصول14

ابراهيم سالم محمد ابراهيم زبادىمستجد15

ابراهيم سامى على الفقىمستجد16

ابراهيم سمير ابراهيم عليمستجد مفصول17

18
مستجد بعذر عن 

ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم ناجى(2022تدريبات

ابراهيم فتحى ابراهيم احمد جاد هللامستجد مفصول19

ابراهيم فتحى ابراهيم محمدمستجد مفصول20
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ابراهيم مجدى مصطفى محمدمستجد21

ابراهيم محمد السعيد ابوالحسن سيد احمدمستجد22

ابراهيم محمد السيد حسين ابوخشبهمستجد23

ابراهيم محمد عبده عبدالغنى عبدهللامستجد24

ابراهيم محمد محمد العتربى عمارهمستجد25

ابراهيم وليد ابراهيم الحشاشمستجد محول26

ابراهيم وليد حمدى شلبىمستجد27

ابوبكر حامد محمود عبادهمستجد مفصول28

ابوبكر يوسف محمد يوسف سليمانمستجد مفصول29

احسان سميح السيد مرسى الشرشابىمستجد30

احمد ابراهيم رشاد احمد خليفهمستجد31

احمد ابراهيم سعد ابراهيم عمرمستجد32

احمد ابراهيم عبده الشرقاوىمستجد33

احمد ابراهيم محمد احمد درهمستجد مفصول34

احمد ابوالنصر ابوالنصر عبدالرحمنمستجد35

احمد احمد عبدالرحمن احمد فرجمستجد36

احمد اسامه عبدالعظيم سالم بدويمستجد37

احمد السعيد ناصف السعيد حسن عبدهللامستجد38

احمد السيد التوابتى ابراهيممستجد39

احمد السيد سعد محمد محمد موسىمستجد40
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احمد السيد عبدالنبى احمد موجمستجد41

احمد السيد عبدالنبي بريقعمستجد42

احمد السيد محمد السيد عجيلمستجد43

احمد السيد محمد حامد عرفهمستجد44

احمد السيد محمد عوضمستجد مفصول45

احمد الشحات عبدالجواد احمد حريشهمستجد46

احمد النبوى فريز البطينمستجد مفصول47

احمد امير عبدالعزيز عبدالعزيز الخبازمستجد48

احمد ايمن المليجى شعبانمستجد49

احمد ايمن فتحى محمد الخاللىمستجد50

احمد بسيونى عبدالستار بسيونى الدقلةمستجد51

احمد توفيق محمد فرجمستجد52

احمد جمال احمد هيكلمستجد53

احمد جمال رضوان عبده الشباسيمستجد54

احمد جمال رمضان محمد الصباغمستجد55

احمد جمال شوقت محمودمستجد مفصول56

احمد جمال طلعت محمد حامدمستجد مفصول57

احمد حسن امين محمد عثمانمستجد مؤهالت عليا58

احمد حلمى محمد رضا البحراوىمستجد59

احمد حلمى محمد عبدالحميد رفاعىمستجد60
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احمد حمدى شبل شعبان عليوهمستجد61

مستجد مفصول62
احمد خالد عبدالونيس ابوشعيشع 

عبدالمتجلى

احمد خالد فتحى محمد سعد ونسمستجد63

احمد خميس السيد بيومىمستجد64

احمد رافت ابراهيم شحاته بطهمستجد65

احمد رافت اديب فرغلي عبدهللامستجد مفصول66

احمد رجب محمد عثمان دنيامستجد مفصول67

احمد رسول محمد رسول محمدمستجد68

احمد رضا احمد عبدالحميد مطشمستجد مفصول69

احمد رضا حسن محمد الساعيمستجد مفصول70

احمد رضا صبحى ابونازلمستجد مفصول71

احمد رضا محمد شاهينمستجد مفصول72

احمد رضا موسى بسيونى الصيفىمستجد73

احمد رمضان غانم محمدابراهيممستجد74

احمد رمضان محمد محمد شحطيطمستجد متطوع75

احمد زكريا احمد فتح هللا رزهمستجد76

احمد سالم احمد محمد الشرقاوىمستجد77

احمد سامى شعبان محمودمستجد مفصول78

احمد سامى عطيه الصاوى شلبىمستجد79

احمد سعد صبحى محمود خيرهللامستجد80
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احمد سعيد جمال حافظ البصيلىمستجد81

احمد سعيد عبدالسالم خليلمستجد مفصول82

احمد سعيد محمد محمد السيدمستجد83

احمد سليمان محمد نصارمستجد مؤهالت عليا84

احمد شريف نبيه  حسن النمسمستجد85

احمد صالح عبدالبديع ابوالعزممستجد محول86

احمد صبحى عبدالسالم زرديمستجد87

احمد صبرى احمد محمد حربىمستجد88

احمد صالح محسن احمد النحراوىمستجد89

احمد طارق السيد احمد اللبودىمستجد90

احمد طارق حسن سليمان عليمستجد مفصول91

احمد طارق محمد عالء الدينمستجد92

احمد عادل عبدالمحسن عبدالحميد عبدالفتاحمستجد93

احمد عادل محمد ريمستجد94

احمد عادل محمود وهدانمستجد95

احمد عاطف على سالممستجد96

احمد عاطف على شاللمستجد97

احمد عبدالجليل عبدالنبى محمد دسوقىمستجد98

احمد عبدالحليم مغاورى السيد خطابمستجد99

احمد عبدالحميد صالح عبدالونيسمستجد100

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

6لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

احمد عبدالحميد عبدالحليم عبدالحميدمستجد101

احمد عبدالرازق عبدالغفار هاشممستجد102

مستجد103
احمد عبدالرحمن كامل محمد شعبان 

خروب

احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السقامستجد104

احمد عبدالعزيز رجب ابوالسعودمستجد105

احمد عبدالعزيز عوض عبدالمقصود شاهينمستجد مفصول106

احمد عبدالعزيز محمود محمد سالممستجد107

احمد عبدالفتاح احمد عبدالحميدمستجد مفصول108

احمد عبدهللا االحمدى االشقرمستجد109

احمد عبدهللا السعيد عبدالحميد الشنديدىمستجد110

احمد عبدالمجيد عبدالمجيد على الخضرجىمستجد111

احمد عبدالمجيد محمود احمد سليمان هجرسمستجد112

احمد عبدالمنعم مصطفى محمد اسماعيلمستجد مفصول113

احمد عدس حسن حسن العبدمستجد مفصول114

احمد عصام محمد ابو هدورمستجد115

احمد عالء الدين محمد السعيد الصعيدىمستجد116

احمد عالء فاروق مساعدمستجد117

احمد على السيد بخيت حمادمستجد118

احمد عماد محمد حسن درويشمستجد119

احمد عمر عبدالموجود العزب القطمستجد120
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احمد عيد احمد محمد مرسيمستجد121

احمد فايز محمد ابراهيم بركاتمستجد122

123
اللغة والعقوبات )مستجد بعذر عن 

احمد فتحى العزب حواس(2022

احمد فتوح حسين سليمانمستجد124

احمد فرحات عطيه ابراهيم بدرمستجد125

احمد فوزى ابوالفتح سالم الفقيمستجد126

احمد قطب عطيه الشنديديمستجد127

احمد كريم محمد عبدالوهاب هيكلمستجد128

احمد لبيب منصور الشوادفىمستجد129

احمد لطفى عبدالحكيم على البقاشمستجد130

احمد ماهر ابراهيم علي مرعىمستجد مفصول131

احمد مجدى ايوب محمدمستجد132

احمد مجدى فاروق بركاتمستجد مفصول133

احمد مجدى محمد احمد عبدالوهابمستجد مفصول134

احمد محسن احمد عليوهمستجد135

احمد محسن محمد حسين علىمستجد مفصول136

احمد محمد ابراهيم سيداحمد عبدهللامستجد مفصول137

احمد محمد احمد عبدالمعطى سالمهمستجد138

احمد محمد حامد صالح السيدمستجد مفصول139

احمد محمد دمين عبدالمقصود حميدهمستجد140
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احمد محمد رمضان احمد السكرىمستجد141

احمد محمد سليمان عواد علىمستجد142

143
مستجد بعذر عن تدريبات 

احمد محمد شفيق شحاته سحالى2022

احمد محمد صبحى مصطفى الشناوىمستجد مفصول144

احمد محمد عبدالحكيم محمدمستجد مفصول145

احمد محمد عبدالغفار احمد القاضىمستجد146

احمد محمد عبداللطيف محمد بساطمستجد147

احمد محمد عبدالهادى عبدالجوادمستجد148

احمد محمد على البيومىمستجد149

احمد محمد على زهرى يوسفمستجد150

احمد محمد على عبدالكريم عبدالجوادمستجد محول151

احمد محمد عنتر احمد علىمستجد152

احمد محمد فاروق خفاجهمستجد153

احمد محمد فتح هللا زغلولمستجد مؤهالت عليا154

احمد محمد فرج محمد على الطويلمستجد155

احمد محمد كمال حسن عمارةمستجد محول156

احمد محمد لطفى عبدالقادر عفيفىمستجد157

احمد محمد محمد عبدالحميد راضىمستجد158

احمد محمد محمد محمود الحفناوىمستجد مفصول159

احمد محمد محمود شعيبمستجد مفصول160
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احمد محمد مسعد خليلمستجد161

احمد محمد نصر محمودمستجد مفصول162

احمد محمود ابراهيم احمد عيدمستجد مفصول163

احمد محمود احمد حافظ شيخونمستجد164

احمد محمود السيد حزين حمدانمستجد مفصول165

احمد محمود عبدالفضيل على العبدمستجد166

احمد محمود عبده احمد الصعيدىمستجد مفصول167

احمد محمود فريد الخازندارمستجد168

احمد محمود محمد السيد عبدالحميد عثمانمستجد169

احمد محمود محمد عبدالرازقمستجد مفصول170

احمد محمود محمود شنيشنمستجد171

احمد محمود محمود قريطممستجد172

احمد مصطفى البسطويسى احمد ابو ريهمستجد173

احمد مصطفى رجب احمد حسن محمدمستجد174

احمد ناصر خضر الغزاليمستجد175

احمد ناصر محمد بكر حميدهمستجد176

احمد نبيل سيف ابراهيممستجد177

احمد نبيل مصطفى عبدالرازقمستجد مؤهالت عليا178

احمد نجاح السيد الجبالىمستجد مؤهالت عليا179

احمد يحى احمد مصطفىمستجد180

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

10لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

احمد يسرى عبدالواحد يوسف هجرسمستجد181

احمدى محمد احمدى عبدالغفارمستجد182

ادهم محمد ابراهيم عطيه عبدالرسولمستجد183

ادهم محمد عبدالعظيم الهبيانمستجد184

ادهم مصطفى احمد فتح قنديلمستجد185

ادهم وليد محمد حسين براويمستجد186

اريج اسامه عبدالكريم القوىمستجد187

اريج محمود على بسيونى عقبهمستجد188

ازهار حسن محمود محمد حويكمستجد189

ازهار خالد عبدالرازق حامد جودهمستجد190

اسامه اشرف عبدالرحيم ابراهيممستجد191

اسامه حماده احمد عـلى مسعـودمستجد192

اسامه زكى عبده عبده قاسممستجد193

اسراء ابراهيم احمد السيد غانممستجد مفصول194

اسراء احمد ابراهيم شادىمستجد195

اسراء احمد حسين السيد اسماعيلمستجد196

اسراء احمد عباس السعيد عبدالحليممستجد197

اسراء اشرف على محمد منصورمستجد198

اسراء اشرف فتح هللا احمد ابو زيدمستجد199

اسراء اشرف يوسف بيومي مرزوقمستجد200
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اسراء السيد على ابراهيممستجد محول201

اسراء ايمن توفيق عشماوى جاب هللامستجد202

اسراء جابر بسيونى حامدمستجد203

اسراء جاهين رمضان عبدالعزيزمستجد204

اسراء حسن عوض السيد عبدهللامستجد205

اسراء حمدي محمد محمود حبيبهمستجد206

اسراء خطاب حسن عبدالعزيز خطابمستجد207

اسراء درغام عيد درغاممستجد محول208

اسراء راشد راشد اسماعيل راشدمستجد209

اسراء ربيع رشاد محمدا لسمالوىمستجد210

اسراء رفعت عبدالمنعم محمد عوفمستجد211

اسراء سامى ابو بكر محمد راضىمستجد212

اسراء سمير محمد كمال شريفمستجد213

اسراء شعبان داود ابراهيم داودمستجد214

اسراء صبحى السيد شعبان خميسمستجد215

اسراء صبرى سعد عوض السماكمستجد216

اسراء صالح ابوالفتوح محمود سيد احمدمستجد217

اسراء عادل عبدالعظيم اسماعيل صالحمستجد218

اسراء عزت اسماعيل محمد سليممستجد219

اسراء عزت جمعه يوسف كركوتمستجد220
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اسراء عزمى السيد عبدالصمد صباحمستجد221

اسراء عصام السيد جابرمستجد222

اسراء عنتر محمد سيد احمد خطابمستجد223

اسراء عيد عبدالعاطى عبدالغنىمستجد224

اسراء فرج عبدالحي علي طلحهمستجد225

اسراء ماهر عبداللطيف عبده عبدالوهابمستجد226

اسراء محمد ابراهيم احمد مسعودمستجد227

اسراء محمد كمال السيد عزب شريفمستجد228

اسراء محمد محمد عطا عقابمستجد229

اسراء محمود عبدربه غباشى المزينمستجد230

اسراء محمود محمود القللىمستجد231

اسراء مدحت محمد السباعى على القصاصمستجد مفصول232

اسراء مصطفى عبدالوهاب مصطفى معدىمستجد233

اسراء نصر محمود شوشهمستجد234

اسراء وحيد ابراهيم المهدىمستجد235

اسراء وحيد عبدالهادى عبدالهادى قابيلمستجد236

اسالم ابراهيم على محمود العراقىمستجد مفصول237

اسالم احمد كامل النجارمستجد238

اسالم اشرف رمضان فرج خليلمستجد239

اسالم السيد عبدالسالم محمد الغولمستجد مفصول240
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

اسالم ايمن عبدالقادر محمود شوشانمستجد241

اسالم جمال محمد سليمان رضوانمستجد242

اسالم ربيع عبدالخالق عبدالوهاب السنبوكمستجد243

اسالم سعيد ابراهيم محمد خيرهمستجد مفصول244

اسالم فوزى عطا احمد الشرقاوىمستجد245

اسالم محمد عبدالعظيم كبكابمستجد246

اسالم محمد فتحى بدوىمستجد247

اسالم محمد محمد ابراهيم الطويلمستجد248

اسالم مصطفى زغلول محمد فاضلمستجد249

اسالم منصور اسماعيل شرفاد حسنمستجد250

اسماء حماده المعداوى محمدمستجد251

اسماء خالد محمد احمد البنبىمستجد252

253
مستجد مفصول بعذر عن 

اسماء رجب ابراهيم غانم(2022دولى

اسماء ساهر فتحى شرفمستجد254

اسماء سعيد السيد عبدالعزيزمستجد255

اسماء شحات عبدالستار السيد مبروكمستجد256

اسماء عبدالجيد السيد محمد جاب هللامستجد257

اسماء عبدالمقصود عبدهللا حجازىمستجد258

اسماء محمد عبدالفتاح محمد البرعىمستجد مفصول259

اسماء محمد محمد محمد شرف الدينمستجد260
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اسماء ممدوح محمد عبدالباسط كسابمستجد261

اسماء ياسر السيد المهدى محمودمستجد262

اشجان رشاد احمد على الجملمستجد263

اشرف شريف شهد نصرهللا عطيهمستجد264

اشرف شعبان بدر مصطفى الحليوىمستجد265

اشرف عبدالستار عوض عبدالستارمستجد266

االء ابراهيم احمد احمد السرساوىمستجد محول267

االء اشرف رمضان محمدمستجد268

االء جابر حلمي جنيديمستجد269

االء جمال غريب سالمهمستجد270

االء سامى رجب الشحيميمستجد271

االء عصام يحى محمودمستجد272

االء فايز محمد على حجازىمستجد273

االء قنديل الدين كامل محمد ذكرىمستجد274

االء محمد احمد يوسف القصبىمستجد275

االء محمد اسماعيل حمودهمستجد276

277
مستجد وافد سورى 

االء محمد سعيد حسن الجالدمفصول

االء محمد عبدالرحمن زرزورهمستجد278

االء نبيل على كامل عيسىمستجد279

االء يوسف الرفاعى عرابى مبروكمستجد280

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

15لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        
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الحسين جمال الحسينى محمد الفقىمستجد281

الحسين عالء محمود الشاذلىمستجد مفصول282

الزهراء سلطان السيد سلطان السيسيمستجد مفصول283

السيد سعيد عبدالبصير طنطاويمستجد284

السيد طارق السيد محمد الجبالىمستجد285

السيد عبدالحميد السيد الكنزمستجد286

السيد فرحات رمضان محمد عبدالمقصودمستجد287

السيد محسن السيد غناممستجد288

السيد محمد عبدهللا محمد علىمستجد مفصول289

290
مستجد بعذر عن 

السيد مسعد السيد احمد الطنباري2022اقتصاد

السيد مصطفى عرفه احمد جودهمستجد291

السيد وهبه السيد سليم عبدهللامستجد292

الشيماء سمير محمد احمد العكازىمستجد293

الشيماء على رجب سالم كيرهمستجد294

الشيماء محمد سمير محمود محمدمستجد295

الشيماء محمد محمد السايسمستجد296

امانى ابراهيم عبدهللا رمضانمستجد297

امانى سعيد قطب رجب النحاسمستجد298

امانى عادل محمد عبدالنبى حمدمستجد299

امانى عبدالباسط عبداللطيف فريجمستجد300
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امل احمد مرسي ابراهيم مرسىمستجد301

امل بيومى السيد الشوربجىمستجد302

امل حامد كمال حمودهمستجد303

امل سعيد محمد على ابو عطامستجد304

امل عصمت محمود عثمان الشرقاويمستجد305

امل محمد السيد ذكي اسماعيلمستجد306

امل محمد شعبان اى الدينمستجد307

امنيه احمد محمد طنطاوىمستجد308

امنيه خالد يوسف ابو فرجمستجد309

امنيه عزمى محمد ابوعامرمستجد310

امنيه محمد ابراهيم ابراهيم نصارمستجد311

امنيه محمد السيد متولى حموده الشعارمستجد312

امنيه محمد عبدالعاطى ابراهيم شملولهمستجد313

امنيه محمد عبدالمغنى قطب حمادمستجد314

امنيه محمد عبدالمنعم محمد حسنينمستجد315

امنيه مدحت عبدالكريم عبدالرحمن الشيخمستجد316

امنيه ممدوح على دومهمستجد317

امير احمد محمد عشيبهمستجد مفصول318

امير فوزى حسن السيد النجارمستجد319

امير محمود احمد محمد محمد الطيبمستجد320
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اميره اسماعيل علي عبدهمستجد321

اميره اشرف زين عبدالمجيد الجناينىمستجد322

اميره السيد عيد على مصطفىمستجد323

اميره الهاللى ابراهيم محمد يوسفمستجد324

اميره ايمن السيد عبدالقادر شتاتمستجد325

اميره ايهاب مصطفى عبدالمجيدمستجد326

اميره سعيد هليل السيد كريم ابوهواشمستجد327

اميره طلعت صابر رافتمستجد328

اميره عاطف محمد عبدالرحمنمستجد329

اميره محمد السيد عيد ابراهيممستجد330

اميره محمد عبداللطيف عبداللطيف محمدمستجد331

332
مستجد  بعذر عن 

اميره محمود محمد مبروك عبدالمطلب القونى(2022اللغة

اميره محمود ناجى محمد محمود ابوحسينمستجد333

اميمه السيد حسن علىمستجد334

امين رياض امين محمد بركاتمستجد مفصول335

336
مستجد مؤهالت عليا بعذر عن 

انتصار سعيد عبدالكريم محمد سليمان(2022مصادر واحكام

انجى فتحى محمد الشحات عبدالهادىمستجد337

انس عبدالغفار عبدالعزيز احمدمستجد338

انس محمود حامد احمد مرادمستجد339

انس محمود محمد رسالنمستجد مفصول340
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انور سعيد انور حافظ محمودمستجد341

اهداء ابراهيم احمد على حسين غزالمستجد342

ايمان ابراهيم عوض محمد حجازيمستجد343

ايمان الدسوقى المتولى النجارمستجد344

ايمان انس بكر على منصورمستجد345

ايمان انور سعد ابراهيم ناصرمستجد346

ايمان ايهاب احمد اللقانىمستجد347

ايمان جمال عبدهللا خطاب حمودهمستجد348

ايمان حسن محمود ابراهيم البمبىمستجد349

ايمان خالد محمد احمد عبداللطيفمستجد350

ايمان زغلول محمد عرابى البرادعىمستجد351

ايمان سعد عبدالونيس بهنسيمستجد352

ايمان سند المغاورى سند عيسىمستجد353

ايمان شعبان رمضان عبدالحميد علىمستجد354

ايمان طارق شعبان متولى الغلبانمستجد355

ايمان عادل رشاد محمد بلتاجىمستجد356

ايمان عبدالعزيزعوض محمودمستجد مفصول357

ايمان عبدالعليم بسيونى احمدمستجد358

ايمان عزت احمد مهنامستجد359

ايمان عالء محمود عبدالحميد حسنمستجد360
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ايمان على محمود على سالممستجد361

ايمان لملوم فؤاد احمد اسماعيلمستجد362

ايمان مجدى صابر قاسممستجد363

ايمان محمد عبدالسالم عبداللطيفمستجد مفصول364

ايمان محمد عبدالسالم فرج مرسالمستجد365

ايمان محمد على رمضان الشربينىمستجد366

ايمان محمد علي عوضمستجد مفصول367

ايمان محمد يونس حميده النجارمستجد368

ايمان محمود محمود محمد الشحاتمستجد369

ايمان مرغنى عبداللطيف مرغنى ابراهيممستجد370

ايمان ناجي محمود محمد عبدالحميدمستجد371

ايمن خميس فرج سلومه فرجمستجد372

ايمن سمير مبروك ابراهيممستجد373

ايمن عالء البسيونى قنديلمستجد374

ايمن محمد ابراهيم امين شعيرمستجد375

ايمن محمد عبدالرحمن محمد شحاتهمستجد376

ايمن محمد عبدالستار حامد المالحىمستجد377

ايمن محمود محمد احمد ابوحطبمستجد378

ايناس عبدالرحيم احمد عبدالرحيم حميدهمستجد379

ايناس ممدوح انور عبدالقوي احمد الماحيمستجد380

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  
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20لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

ايه ابراهيم عبدالفتاح محمد عفيفىمستجد381

ايه ابراهيم فتحي ابوضالممستجد382

ايه ابوالعينين محمد عبدالفتاح بدرمستجد383

ايه احمد محمد ابراهيم القمشانىمستجد محول384

385
مستجد بعذر عن 

ايه اشرف محمد السيد الخرادلى2022اقتصاد

ايه هللا شعبان عبدالرازق الطنطاوىمستجد386

ايه ايمن احمد عبدالجواد السعدنىمستجد387

ايه خميس نصر محمد طلبهمستجد388

ايه رمضان احمد السيد ابو غزالهمستجد389

ايه عبدالهادى محمد عيسىمستجد390

ايه عبدالوهاب على عبدالعال احمدمستجد391

ايه على محمود سالممستجد392

ايه فتحى محمد على ابوالعنينمستجد393

ايه فوزى ابراهيم محمد هاشممستجد394

ايه ماهر هنداوى دومه دوالتمستجد395

ايه محمد ابوالمعاطى البنامستجد396

ايه محمد جالل حمزه محمد حمامومستجد397

ايه محمد صبحى مصطفى الشناوىمستجد398

ايه محمد فتحى الصاوىمستجد399

ايه محمود ابراهيم ابو مندورمستجد400

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  
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21لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

ايه محمود امين محمد زقزوقمستجد401

ايه محمود منصور سعد خليفمستجد402

ايه مدحت اسماعيل مسعود عوضمستجد403

ايهاب رضا احمد بركاتمستجد404

ايهاب صبرى مسعود الصافى مسعود عمرانمستجد405

باسم رمضان حامد سعد الفخرانىمستجد406

باسم عبدالحميد ابراهيم زعزعمستجد مفصول407

بدر طارق عاشور عز الدين حفنىمستجد408

بدر محمد بدر محمد ابورزق بكرمستجد409

بسام السيد محمد عبدالكريممستجد مؤهالت عليا410

بسمله انور حسن انور سالطينمستجد411

بسمله بدران محمد عبدالهادي ابو زيدمستجد412

بسمه جمال احمد محمد على عاصىمستجد413

بسمه رجب احمد عليمستجد414

بسمه سامي سعد بركاتمستجد415

بسمه صديق عبدالمقتدر الرفاعى احمدمستجد416

بسمه عبدالرحيم محمود عبدالرحيم مبروكمستجد417

بسمه عبدالمنعم شحاته المغربىمستجد418

بسمه مجدى محمد عبدالهادى خضرمستجد419

بسمه محمد السيد على طاليعمستجد420

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  
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22لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

بسنت سعيد محمد محمود الحدادمستجد421

بسنت على محمد الحنطورمستجد422

423
مستجد بعذر عن 

بسنت محمد عيد علي ابراهيم(2022لغة

بشرى عبدالبارى عبداللطيف على رماحمستجد424

بشرى عطيه عبدالفتاح احمد محمدمستجد425

بالل رمضان عبدالرؤف العزبمستجد426

بالل صبحى محمد البطراويشمستجد427

بالل محمود عبدالرحيم نوح محمدمستجد428

بهاء طالل كمال ابراهيم المصرىمستجد429

تقى السيد السيد البدوىمستجد430

تقى وجيه عبدالحميد عبدالكريممستجد431

تيسير وليد مختار ابو الريشمستجد432

تيسير ياسر محمد محمد خشبمستجد433

جابر طارق جابر عباس الدماطىمستجد مفصول434

جالل صالح عبدهللا عبدالحميد سيد احمدمستجد435

جمال عبدالفتاح جمال زيدمستجد436

جمال عبدالناصر عبدالحميد عبدالقوى محمدمستجد437

جمال عبدالهادى عبدالقادر عبدهللا محمدمستجد438

جهاد حسن سعيد حسن القريطىمستجد439

جهاد محمد على محمود الترمسانىمستجد440
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: غــيـاب  
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23لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

جهاد محمد محمد ابوعياشهمستجد مفصول441

جورج برزى صابر بولس حنامستجد مفصول442

جيهان كمال عبدهللا عبدالمجيدمستجد443

جيهان محمد عبدهللا عبدالمعز قيدهمستجد444

حاتم طلعت محمد متولى البغدادىمستجد445

حازم نصر عبدالوراث الشريفمستجد مفصول446

حامد ايهاب حامد عبدالحميد العطارمستجد447

حامد عبدهللا ابراهيم عبدهللامستجد مفصول448

حبيبه السيد حسن عبدالمقصود الدميرىمستجد449

حبيبه زغلول خيرت رياض عيد بكرمستجد450

حبيبه عبدهللا محمد على رشوانمستجد451

حبيبه محمد فهيم ابراهيم الكرافمستجد452

حسام الدين حسين عيد جمعه شعيبمستجد453

حسام الدين على فتحى محمد بريك حجابمستجد454

حسام السيد احمد علي محمودمستجد455

حسام حسن محمود محمد خليلمستجد456

حسام صبحي عباس محمدمستجد457

حسام صالح عبدالرحمن على عرفهمستجد458

حسام عادل عبدالواحد ابراهيممستجد459

حسام محمد حسن سليمان فودهمستجد460

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  
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24لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

حسام وائل محمد ابوسعدهمستجد461

حسن حسام حسن عبدالعال غالىمستجد462

حسن على عبدالفتاح علي البلتاجىمستجد مفصول463

حسن محمد حسن محمد حسنمستجد464

حسن محمد حسن محمد عبدهللامستجد465

حسن محمود ابراهيم حسنمستجد466

حسن محمود علي محمود ذهنىمستجد مفصول467

حسن محمود محمدين محمدمستجد468

حسناء اسامه الحسينى مصطفى غيثمستجد469

حسناء حسن خليل احمد الفارمستجد470

حسناء عطيه محمد صبحى عبدالفتاح خليلمستجد471

حسنى رياض محمد عبدهللامستجد472

حسين احمد البدرى احمد علوانمستجد473

حسين حسن قناوى العبدمستجد محول474

حسين حسين فوزى حمادهمستجد475

حسين شعـبان حسين الفقىمستجد476

حسين طارق انور الشرقاويمستجد477

حسين عبدالناصر احمد معجوزمستجد478

حسين عزمى بسيونى النجارمستجد479

حكمت محمد عبدالخالق الديبمستجد480
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: غــيـاب  
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25لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

حماده جمعه ابراهيم الروينىمستجد481

حماده سعد توفيق محمود عطاهللامستجد482

حمدى سيداحمد عبدالجواد البوابمستجد483

حنان صبرى على بلتاجى مزروعمستجد484

حنان مصطفى بسيونى عبدالواحد خضيرمستجد485

حنين ابراهيم طه ابراهيم صياممستجد486

حنين ابراهيم محمد محمود امين خليلمستجد487

خالد حامد شوقى سيداحمد يوسفمستجد488

خالد رضا احمد السيد البدراوىمستجد489

خالد عبدالرحمن محمد ابراهيممستجد490

خالد عصام محمد اسماعيل القاضى(ش.أ)مستجد491

خالد مامون محمد الشرقاوىمستجد مفصول492

خالد محمد جميل الحوشىمستجد493

خلود اشرف محمد مرسى عبدهللامستجد494

خلود السيد محمد السيد البغداديمستجد495

خلود ايمن سعيد مرسي ابو المجدمستجد496

خلود خالد عبدالستار كشكولمستجد497

498
مستجد مؤهالت عليا بعذر عن 

خلود خالد عطيه محمد الصندفاوى(2022لغة

خلود سعد عبدالفتاح اسماعيلمستجد499

خلود عبدهللا محمود احمدمستجد محول500
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: غــيـاب  
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26لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

خلود عالء سعيد الجزارمستجد501

خلود فارس مصطفى احمد الصباغمستجد502

خلود كمال محمد عبدالفتاحمستجد503

خلود محمد السعيد السيد الشناوىمستجد504

خليفه محمود خليفه محمود خليفهمستجد505

خميس ابراهيم فرج جوده عبدالمقصودمستجد506

داليا رضا احمد شكرى خيرىمستجد507

داليا عبدالرحمن محمود قطبمستجد508

دعاء جمال عبدالجواد القطبمستجد509

دعاء عماد فتحى احمد جابرمستجد510

دعاء فتحى كامل ابراهيم نصيرمستجد511

دعاء مجدى رمضان على السالمونىمستجد512

دعاء محمد محمد طه الديبمستجد513

دعاء محمد محمود احمد العشريمستجد مفصول514

دنيا ابراهيم سعد عوض ابراهيم شريفمستجد515

دنيا جمعه الشحات محمد النجارمستجد516

دنيا حسين محمد حسين القعودمستجد517

دنيا خميس حسن رحومهمستجد518

دنيا محمد عبدالرحمن سليمانمستجد519

دنيا مفيد عبدالقادر عبدالسالم ابوالغيطمستجد520
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27لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

دياال احمد عبدالعال محمد عابدمستجد521

ديفيد ايمن انور رياضمستجد مفصول522

دينا احمد السيد نوارمستجد523

524
مستجد مؤهالت عليا بعذر عن 

دينا سعيد محمد مرتضى درويش(2022شريعة وعقوبات

ذياد موسى ابراهيم االقرعمستجد525

رافت رافت احمد محمد عبدالعالمستجد526

رامى مهدى محمد الشامىمستجد527

رانيا بدران توفيق بدران ناجىمستجد528

رانيا عبدالعليم راتب بساطمستجد529

رانيا عقاد محمد محمد حجازىمستجد530

رانيا عالء احمد ابو اليزيد الخزرجىمستجد531

رانيا محمد عبدالعظيم الصيادمستجد532

رائد محمد صبحى عبدالجليل احمدمستجد533

رباب محمد محمود احمد احمدمستجد534

رجاء مسعد علي محمد كويلهمستجد مفصول535

رحاب سمير على عبدالمجيد غبيرمستجد536

رحاب محمد محمد ابراهيم عزبمستجد537

رحاب محمود محمد اسماعيل غنيممستجد538

رحمةهللا سامى محمود محمد الحاج عمرمستجد539

540
مستجد بعذر عن 

رحمه السعيد مصطفى عبدالحفيظ(2020/2021
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

رحمه ايمن احمد محمود القيممستجد541

رحمه خالد عبدالعزيز محمد احمدمستجد542

رحمه عصام حسب هللا حسب هللامستجد543

رحمه محمد محروس جعفر حسينمستجد544

رزق على دسوقى محمود سرورمستجد545

رشا اشرف محمد القطب العبدمستجد546

رشاد عبدالجيد احمد على الجملمستجد547

رضا خالد محمد سيد احمدمستجد548

رفعت اشرف رفعت عبدالفتاح يوسفمستجد549

رفعت مجدى عبدالحليم المغازى البيلىمستجد550

رفيع صالح سعيد عبدالفتاح ديابمستجد مفصول551

رنا احمد محمد البطاوىمستجد الغت تحويلها من انتظام552

رنا اسامه عبد المعبود محمود الباروديمستجد مفصول553

رنا خيرى فرج على نصيرمستجد554

رنا رفعت السيد عبدالمطلبمستجد555

رنا عبدالعزيز السيد احمد عبدهمستجد556

رنا عبدالمنعم فرج البيلى السودانيمستجد557

558
مستجد بعذر عن 

رنا يوسف شعبان عبده محمد(2022اقتصاد

رنيم راغب عبده فنونمستجد559

روان حمدى احمد السيد عبيدمستجد560
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

روان سعيد رشاد عبده الصرصارمستجد محول561

روان طارق احمد متولى خالفمستجد562

روان عبدالعزيز محمد السباعى دنيامستجد563

مستجد564
روان عبدهللا محمد العليمى عبدهللا محمد 

حسن

روان فتحى الحسانين الحلوجىمستجد565

روضه رجب عبدالفتاح ابراهيم دومهمستجد566

روال محمد حنفى مرسىمستجد567

رويدا حسن محمد صبحي على عيادمستجد568

رويده طارق مختار عبدالعظيم شعتمستجد569

ريناد ابراهيم الدسوقى عبدالسميع عبدالسالم نعيممستجد570

ريهام محمد محمد سليمان ابونيدهمستجد571

زياد احمد احمد عبدالتوابمستجد572

زياد خالد محمد الحسينى خليل كسبهمستجد573

زياد خالد محمد الزهارمستجد574

زياد سمير ابراهيم خيرالدينمستجد مفصول575

زياد صفوت عبدالسالم محمد زعيرمستجد576

زياد طلعت عيد القمحاوىمستجد577

زياد عبدالناصر زكريا بسيونى شندىمستجد578

زياد فهمى حمدى محمد اسماعيل خطابمستجد579

زياد محمد غريب ابراهيم الهمشرىمستجد580
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

زياد محمد كمال الصاوي عبدالمطلبمستجد مفصول581

زيد محمد سيد احمد ابوالنجامستجد582

زينب حمدى محمد حسين حمدمستجد583

زينب محروس شحاته الطناحىمستجد584

زينب محمد عباس الخولىمستجد585

زينب هانى على تركمستجد586

سارا يسرى محمود باظهمستجد587

ساره ابراهيم سعيد السيد العشماويمستجد588

ساره اشرف السيد سويلم حمدمستجد589

ساره جمعه رمضان محمد الحوشيمستجد مفصول590

ساره شريف زينهم الدسوقى عبدالعظيممستجد591

ساره عبدالحميد محمد صالحمستجد592

ساره محمد عبدهللا القليوبىمستجد593

ساره محمد فتحى امينمستجد594

ساره ناصر الغريب الماحىمستجد595

ساره وائل مصطفى محمد الشافعىمستجد596

سالم حمزه محمد على منصورمستجد597

سالم ناصر سالم سالمه بدرمستجد مفصول598

سالم نصرالدين محمود احمد سالممستجد599

سالى شريف عبدالفتاح الشريفمستجد مفصول600
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سامح عبدالعزيز صالح عوض محمدمستجد601

سامح عزت عبدالستار عبدالسالم مرسىمستجد602

سامح محمد ابراهيم شهاب الدينمستجد603

سامر محمد محب السيد عوضمستجد مفصول604

سامى صالح محمد سامى محمود شوقىمستجد605

ساندى السيد سعد السيد يوسفمستجد606

سعاد سامح الشربينى احمد ابوالعزمستجد607

سعد ابراهيم سعد عبدالسالم البسطويسىمستجد مفصول608

سعد اسعد بولس شحاتهمستجد609

سعد السيد سعد حسن درويشمستجد610

-سعد عادل محمد احمد سعدمستجد611

سعد محمد سعد الدين شريف ذكىمستجد612

سعيد ابراهيم سعيد عبدالجواد عليبهمستجد613

سعيد اسامه على حسين حسنينمستجد614

سعيد صبحى سعيد عبدالوكيل عبدالجوادمستجد615

سعيد عبدالحميد محمد البرلسىمستجد مؤهالت عليا616

سعيد محمد سعيد الشرقاويمستجد617

سالمه رضا محرم عبدالالمستجد618

سالمه عبدالحليم عبدالعاطى عوض محمدمستجد619

سلفانه يوسف عطيه رزق عطيهمستجد620
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

سلمى السيد رمضان محمد على الديبمستجد621

سلمى طلعت محمد محمود عامرمستجد622

سلمى عادل رمضان امينمستجد623

سلمى مصطفى محمد سالم المالكىمستجد624

سلوى محمد عبدالحكيم ابوالمكارممستجد625

سماء على عبدالرؤف عبدالجواد محى الدينمستجد626

سماح سعيد محمد محمد سالمهمستجد627

سماح محمد الدسوقي السروجىمستجد628

سمر سراج محمد مطاوع فرجمستجد629

سمر عبدالعزيز عبدالحميد علىمستجد630

سمر عيد عبدالمقصود السيد قاسممستجد631

سمر ماجد عبدالواحد عبدالسالممستجد632

سميحه امير عبدالستار الذهبىمستجد633

سمير ثروة زكريا محمد سعد حمدمستجد مفصول634

سمير صبري عبدالمنعم عبدهللامستجد مفصول635

636
مستجد بعذر عن 

سمير فتحى عبدالمنصف جادهللا(2022عقوبات

سميره احمد على موافى علىمستجد637

638
مستجد بعذر عن 

سناء كامل السيد كامل السقا(2022دولى

سناء نجاح عبدالجليل الجزارمستجد639

سهام ابراهيم محمد محمد البرعىمستجد640

كنترول               مالحظ
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سهام احمد عبدالمعطى بيومى بلحمستجد641

سهام عبدالحميد عطيه سالمهمستجد642

سهيال عبدالفتاح عبدالوهاب مصطفى عبدهمستجد643

سهيله احمد محمد احمد عبدهللامستجد644

سهيله احمد محمد عباس عبدهللامستجد645

سهيله اسامه احمد اسماعيل احمدمستجد646

سهيله السيد فتحى عبدالعزيزمستجد647

سهيله سالم سالم السواقمستجد648

سهيله سعد احمد على سالمينمستجد مفصول649

سيف االسالم على صالح عبدالالمستجد650

سيف االسالم نافع حماده علي محمدمستجد651

سيف الدين صالح سيد على محمدمستجد652

سيف الدين على احمد على بركاتمستجد653

سيف مجدى المحمدى محمد ابوالعطامستجد مفصول654

سيف محمد سعد محمد ابراهيممستجد655

شادى احمد السيد عبدالحميد عثمانمستجد656

شادى سامى ابراهيم غازى ادممستجد657

شاهيناز وليد ابراهيم محمد عوضمستجد658

شروق ادهم صالح عبدالحميد الشرقاويمستجد659

شروق السيد على السيد عطيوىمستجد660
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

شروق خميس قناوى صمادهمستجد661

شروق وليد ابراهيم محمودمستجد662

شريف ابراهيم محمد عباس المرادنىمستجد663

664
مستجد مفصول بعذر عن دور 

شريف احمد فتحي السيد بدوي(2021مايو

شريف انور عبدالدايم عبدالرازق الشافعىمستجد665

شريف حامد عبدالسالم حامد يونسمستجد666

شريف حمدى خليل خليل الملهوفمستجد667

شريف محمد السيد حامد الطحانمستجد668

شريف ياسر حسين مراد خليلمستجد669

شعبان بحيرى حسينى بحيرىمستجد670

شمس غازى عبدهللا عثمانمستجد671

شهاب الدين صبرى حنفى محجوبمستجد مفصول672

شهاب محمد عبدالنبى عبدالسالم محمدمستجد673

شهبا نوشاه ممدوح عبدالموجود حسن موسىمستجد674

شهد نور الدين السيد عبدالمتجليمستجد675

شوقى احمد شوقى محمد فرغلىمستجد مفصول676

شوقى طارق شوقى سعيد ابراهيممستجد مؤهالت عليا677

شيرين محمد محمد عبدالحكيم حريرهمستجد678

شيماء ابراهيم السيد عبداللطيفمستجد679

شيماء جمال احمد السمان اسماعيلمستجد680
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

شيماء حسنى بكر غازى السماحىمستجد مفصول681

شيماء عبدالرؤف سيداحمد المعطرمستجد682

شيماء عبدالغنى ابراهيم ابراهيم العطفىمستجد683

شيماء عالء محمد دومه منصورمستجد684

شيماء فتحى زكريا شمسيهمستجد685

شيماء محمد احمد حسن الدعدعمستجد686

شيماء محمد محمد طه العماوىمستجد687

شيماء محمود سعيد محمد السيد جبارهمستجد688

شيماء نصر السعداوي رسالنمستجد689

690
مستجد بعذر عن 

صالح محمد فهيم شديد ابراهيم(2021مايو

صالح ممدوح عبدالمنعم صالح حسينمستجد691

صباح عبدالنبى عبدالخالق ابراهيممستجد692

صدام سعيد حسين السيد ابو احمدمستجد693

صديق محمد صديق تركىمستجد694

صالح ابراهيم حسين جويدمستجد695

صالح الدين خالد عبدالفتاح محمود ماضىمستجد696

ضحى اسامه احمد محمد الرفاعيمستجد697

ضحى فريد محمد شوقى على الشورهمستجد698

ضحى كميل مصطفى زكى عيدمستجد699

طارق احمد محمد فتحى نجامستجد700
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طارق السيد الدسوقى الموافىمستجد701

طارق محمد عبده عبده كحجمستجد محول702

طارق محمود عبدالرازق موافى احمدمستجد703

طه مدحت محمد الشاعرمستجد704

عادل السيد محمد الوكيلمستجد705

عادل عبدالمنعم السيد حميده السيدمستجد706

عاصم ايمن السيد درويش هيكلمستجد707

عاطف اشرف رمضان صقرمستجد708

عاطف عبدالدايم عاطف حميدهمستجد709

عبدالجواد مسعد محمد اسماعيل حمادةمستجد محول710

عبدالحليم عمر عبدالحليم عامرمستجد مفصول711

عبدالحميد بهاء عباس عبدهللامستجد712

عبدالحميد وليد عبدالحميد محمد اسماعيلمستجد713

عبدالرحمن ابراهيم احمد حجاجمستجد714

عبدالرحمن ابراهيم عبدالقادر ابراهيم البنامستجد715

عبدالرحمن احمد السيد عصفورمستجد مؤهالت عليا716

عبدالرحمن احمد فاروق سبيعمستجد717

عبدالرحمن اسماعيل فؤاد احمد الشابوريمستجد مفصول718

عبدالرحمن اشرف حسين الديبمستجد719

عبدالرحمن السيد احمد عباسمستجد مفصول720
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عبدالرحمن السيد فضلى عبدالغنى مكاوىمستجد721

عبدالرحمن ايمن ابراهيم المرسىمستجد722

عبدالرحمن ايمن اسماعيل غزالمستجد مفصول723

عبدالرحمن باسم السيد سالم أبوغازىمستجد محول724

عبدالرحمن جمال محمد عبدهللامستجد مفصول725

عبدالرحمن خالد مصطفى حبشى عبدالوهابمستجد726

عبدالرحمن ربيع محمد ابراهيم الشرقاوىمستجد727

عبدالرحمن رجب حمدى احمدمستجد مفصول728

عبدالرحمن سعيد عبدالرؤف سعيد السيدمستجد729

عبدالرحمن صبرى عبدالمقصود محمد الخولىمستجد730

عبدالرحمن عادل عبدالرحمن سيد احمدمستجد مفصول731

عبدالرحمن عادل محمد برسيمهمستجد732

عبدالرحمن عاشور محمود عبدالقادرمستجد733

عبدالرحمن عبده خميس محمدمستجد734

عبدالرحمن عصام ابراهيم احمد عمارمستجد735

عبدالرحمن عصام علي ابراهيم سرورمستجد مفصول736

عبدالرحمن عالء حسين محمد حسن عمارهمستجد737

عبدالرحمن عالء عبدالمولى قنديلمستجد738

عبدالرحمن على محمد ابوجلوهمستجد739

عبدالرحمن فايز محمد عبدالفتاح حجاجمستجد740
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

عبدالرحمن مجدى محمد محمدمستجد مفصول741

عبدالرحمن محمد السيد الششتاوي راجحمستجد742

عبدالرحمن محمد جميل السيد عاصيمستجد743

عبدالرحمن محمد طه محمد احمد طهمستجد744

مستجد745
عبدالرحمن محمد عبدالعزيز عبدالعزيز 

الزمرانى

عبدالرحمن محمد عمر محمد محرممستجد746

عبدالرحمن محمد محمد ابراهيم غزالمستجد747

عبدالرحمن محمود عبدهللا جادمستجد مفصول748

عبدالرحمن محمود يحيى محمدين احمدمستجد749

عبدالرحمن مصطفى نعيم عطيه جعفرمستجد750

عبدالرحمن نور الدين حسني محمدمستجد مفصول751

عبدالرحمن يحي السعيد مسعودمستجد752

عبدالرؤف احمد عبدالرؤف الدقلىمستجد مفصول753

عبدالرؤف احمد عبدالرؤف القبانىمستجد754

عبدالستار جميل عبدالستار عبدالمالكمستجد755

عبدالصمد محمد عبدالصمد محمد نجلهمستجد756

عبدالعزيز جالل عبدالعزيز عيسىمستجد مفصول757

عبدالعزيز يوسف صالح عوض محمد النجارمستجد758

عبدالغنى حسام الدين عبدالغني ابراهيممستجد مفصول759

عبدالغنى رجب عبدالغنى احمدالقطمستجد760
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عبدالفتاح نصير عبدالفتاح احمد العطافىمستجد761

عبدالقادر اشرف عبدالقادر محمد حسينمستجد762

عبدهللا ابراهيم عبدالعزيز عونمستجد مفصول763

عبدهللا ابراهيم فتحى صالحمستجد764

عبدهللا احمد عبدالونيس سليم الشامىمستجد765

عبدهللا امين صابر امينمستجد766

عبدهللا بهنسى محمد اسماعيل بهنسىمستجد767

عبدهللا حسام عبده غرابمستجد768

عبدهللا حسن حسن السيد الحنجيلىمستجد769

عبدهللا خالد عبدالحميد حسن الموجىمستجد770

عبدهللا سمير ابراهيم محمد ابوحالوهمستجد مؤهالت عليا771

عبدهللا سيد احمد باشامستجد مفصول772

عبدهللا صابر عبدهللا شلبى القاضىمستجد773

عبدهللا صالح فوزى عبدالعزيزمستجد774

عبدهللا عبدالدايم حاوى محمدمستجد محول775

عبدهللا عصام ابراهيم ابراهيم سيداحمدخليلمستجد776

عبدهللا عصام احمد محمد عطامستجد777

عبدهللا عالء الدين سالمه عبدهللا حسينمستجد مفصول778

عبدهللا محمد بسيونى الريانىمستجد779

عبدهللا هادى عبدالباسط ابراهيممستجد780
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عبدهللا وجدى عبدهللا على حسانمستجد مفصول781

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم محمد خليفهمستجد782

عبدالمنعم هانى عبدالمنعم السيد الجبارسىمستجد783

عبدالوهاب صدقى محمود طلبه عبدالنبى بركاتمستجد784

عبير عبدالمنعم محمد احمدمستجد785

عبير محمد بدير عباس السيدمستجد786

عرفه ناجى سامى الجعبيريمستجد787

عز الدين محمود عبدالعاطى احمد درازمستجد788

عزه خالد فتحى عبدالمعطى مرسىمستجد789

790
قانون .مستجد بعذر عن ت

عزه على نجاح بسيونى عيسوى(2022

عزيزه رمضان سيد احمد الحضرىمستجد791

عصام عزمى مدنى مهدى خضرمستجد792

عصام محمد ابراهيم خليلمستجد مفصول793

عصمت محمد السيد على قنديلمستجد محول794

عطيات مختار شحاته ابراهيم بدوىمستجد795

عال خالد محمد مصطفى زهرانمستجد796

عال على عبدالمحسن الغرباوىمستجد797

عالء ابراهيم على عبدربه قديسمستجد مفصول798

عالء ابراهيم محمد ابراهيممستجد799

عالء احمد مصطفي فنونمستجد800
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عالء السيد رمضان مسعودمستجد801

عالء سمير سعيد السباعى الغندورمستجد802

عالء صادق عبدهللا درويشمستجد803

عالءالدين طلعت عبدالمجيد السيد يدكمستجد804

عالم خيرى حسن بغدادى عالممستجد805

على ابراهيم على البشالوىمستجد806

على احمد ابو شبانه فودهمستجد807

على السيد السيد الشرقاوىمستجد808

على السيد عيسى محمد عيسىمستجد مفصول809

على ايمن على حسن احمدمستجد810

على حسين على محمد ابو النجامستجد811

على صبحى محمد عبدالوهاب الشاعمستجد مؤهالت عليا812

على عاطف محمد القصاصمستجد813

على فتوح محمد علي االقرعمستجد مفصول814

على محمد احمد ابراهيم حميدهمستجد815

على محمد على حواممستجد محول816

على محمد على محمود عبدالرازقمستجد817

على محمود احمد عبدالقادر ابوطالبمستجد818

على محمود علي عبدالمجيد حميدمستجد مفصول819

على مختار محمد السيد الشتيويمستجد مفصول820
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على موافى السيد احمد السمنودىمستجد821

مستجد مفصول822
علياء عبداللطيف سعيد يوسف حسن 

خليف

علياء محمد عبدالسالم ابو زيدمستجد823

علية عالء السيد زكىمستجد محول824

عماد احمد ابراهيم عابد احمدمستجد محول825

عماد محسن علي حموده ابوحالوهمستجد مفصول826

عمار ياسر السعيد صابر شاهينمستجد827

عمر اشرف محمد فهمي ابراهيم حسنيمستجد828

عمر السعيد طه ابراهيم راشدمستجد مفصول829

عمر السيد محمد خليفه غباريمستجد مفصول830

عمر جاد عبدالسالم بشتمستجد831

عمر حسنى محمد محمود محمدمستجد مفصول832

عمر خالد شاكر عبدالقادر جمعهمستجد833

عمر ربيع محمد المزينمستجد مفصول834

عمر عادل عمر محمدمستجد مفصول835

عمر عبدالرحمن البكرى عبدالرحمن بهيجمستجد836

عمر عبدالعزيز احمد علي خليفهمستجد مفصول837

عمر عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز الشيخمستجد838

عمر عصام احمد يوسف ابو المكارممستجد839

عمر عالء محمود فهمي فتح هللامستجد مفصول840
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عمر فتحى السيد الشيخمستجد841

عمر فتحى على محمد علىمستجد842

عمر كرم فتحي محمد السيدمستجد مفصول843

عمر محمد الحسينى ابراهيم المرحومىمستجد مفصول844

عمر محمد سليمان ابراهيممستجد845

عمر محمد عبدالفتاح فتح هللا مطرمستجد مفصول846

عمر محمد علي حسن محمدمستجد847

عمر محمد يوسف محمود السعدنىمستجد848

عمر مسعد محمد رجب ابوعربمستجد849

عمر نبيل رضوان عبدالمجيد البديوىمستجد850

عمرو السيد السيد احمد النجارمستجد851

عمرو ايهاب زكريا النجارمستجد852

عمرو جمال راشد محمد حرحشمستجد853

عمرو خالد احمد سعد محمودمستجد854

عمرو عبدالمقصود ربيع الجزارمستجد مفصول855

عمرو على عبدالمنعم عليمستجد مفصول856

عمرو كامل محمد ابو زيدمستجد857

عمرو محمد محمد بندقمستجد858

عمرو محمد محمود االجدرمستجد مفصول859

عمرو محمود عبدالمنعم محمد مصطفىمستجد860
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عمرو هشام ابراهيم محمد ادريسمستجد861

عوض اشرف عوض شرف الدينمستجد862

عياد محمد محمد عبدالجوادمستجد مؤهالت عليا863

عيد كمال رشاد موسىمستجد مؤهالت عليا864

عيد هشام عيد السيد درويشمستجد865

غاده احمد الدياسطى الصاوىمستجد866

غاده سالمه السعيد احمد عكرمستجد867

غاده عوض عبدهللا عوضمستجد868

غاده محمد سالم حسن درويشمستجد869

فادى مسعد عبده جيدعبدالنورمستجد870

فارس سعد جابر الصباغمستجد871

فارس صبرى احمد بدويمستجد872

فارس عبدالواحد محمد عبدالنبى ماضىمستجد873

فارس محرم فؤاد فؤاد اسماعيل عفيفىمستجد874

فارس محمد فؤاد سليمانمستجد875

فاروق محمد فاروق محمد ابراهيممستجد876

فاطمه الزهراء عاطف ابوالفضل محمودمستجد مؤهالت عليا877

فاطمه عاطف محمد ناصف الجندىمستجد مفصول878

فاطمه عيد سيد احمد البراجهمستجد879

فاطمه محمد رفعت احمد ابو سليمهمستجد880

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

45لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

فاطمه ناجى محمد محمد المرسىمستجد881

فتحى احمد فتحي مبروك بلتاجيمستجد882

فتحى اسعد عبدالحميد احمد خليفهمستجد883

فرج مقبل حمدى عثمان الديبمستجد884

885
مستجد الغت تحويلها من 

انتظام
فرحه عبدالفتاح عبدالمنصف عبدالعظيم الغريبى

فريده حسين فاروق محمد الدهانمستجد886

فؤاد عبدالحميد محمود احمد الليثىمستجد نقل قيد887

فيصل احمد مصطفى خيرهللامستجد888

فيلوباتير عاطف يوسف سند يوسفمستجد مفصول889

كاترين عاطف ابراهيم سليمانمستجد890

كارم محمود مصطفى بسيونى الخولىمستجد891

كامل محمود كامل السيد على جودهمستجد892

كاميليا سامح السيد محمد على درهمستجد893

كرم السيد ممدوح محمد السيد ابو الوفامستجد مفصول894

كريم احمد مصطفى حافظ السيدمستجد مفصول895

كريم السيد محمد محمد صبيحمستجد896

كريم حسن محمد شتامستجد مفصول897

كريم عادل ابراهيم فرجمستجد898

كريم عبدالجواد ابو الوفا جعفر يحيمستجد مفصول899

كريم عبدالقادر محمد عبدالقادرمستجد900
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كريم عصام الدين عبدالمعطي بلتاجي سليمهمستجد901

كريم محمد رضا السيد عبده اماممستجد902

كريم محمد محمود ابو قاسممستجد903

كريم محمد مصطفى عبدالحق رضوانمستجد904

كوثر على السيد عبدالحى علىمستجد905

كيرلس نادر ابراهيم جرجسمستجد906

كيرلس نبيل فوزى رياض عطوانمستجد907

لبنى نصر عبدالمنعم شلتوتمستجد908

لمياء عماد مصطفى احمدمستجد مفصول909

ماجد كمال الدين حسين حسينمستجد910

ماجده محمد عبدالغنى مصطفى رجبمستجد911

ماذن هانى ابراهيم شمس الدين البحيرىمستجد912

مارك جمال عبدالملك حنامستجد913

مارينا اكرم نبيه سعد غبلايرمستجد914

مازن ابراهيم امين ابراهيممستجد915

مازن خالد لطفى حسن خميسمستجد916

مايا السيد عبدالحميد احمد السعداوىمستجد917

مجدى رضا على محمد رضوانمستجد918

مجدى ماجد محمد على السيد شرابىمستجد919

محمد ابراهيم شعبان عيسوىمستجد920
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

محمد ابراهيم عبدالرؤف محمد احمدمستجد921

محمد ابراهيم فاروق مصطفى عبدالعالمستجد922

محمد ابراهيم محمد امبابىمستجد923

محمد ابراهيم مصطفى ابراهيم رميحمستجد924

محمد ابوالمكارم محمد على العشرىمستجد925

محمد احمد ابراهيم محمد جعفرمستجد926

محمد احمد ابوزيد احمد عطيهمستجد927

محمد احمد جالل اسماعيل سعدمستجد928

محمد احمد حسين عبدالنبى الربيعىمستجد مفصول929

محمد احمد شوقى عطيه سيد احمدمستجد930

محمد احمد صابر العويلةمستجد931

محمد احمد عبدالسميع احمدمستجد932

محمد احمد عبدالمقصود احمد خطابمستجد933

محمد احمد على احمد الشاذلىمستجد934

محمد احمد على بدرمستجد935

محمد احمد كامل داودمستجد936

محمد احمد محمد ابراهيم ابو عساكرمستجد937

محمد احمد محمد بخيتمستجد938

محمد احمد محمد عبدالسالم حليمهمستجد939

محمد احمد محمد علي سالمهمستجد940
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

محمد احمد محمود الخضرى عمارهمستجد941

محمد اسامه بسيونى ابودهبمستجد942

محمد اسامه عبدالخالق عيدمستجد مفصول943

محمد اسامه محمد الباتعمستجد944

محمد اسامه محمد عبدالستاربسهمستجد945

محمد اسامه محمد مهدى محمدمستجد مفصول946

محمد اسماعيل صالح هبوبمستجد مؤهالت عليا947

محمد اسماعيل عبدالرازق بسيونىمستجد948

محمد اسماعيل عبدالفضيل عسافمستجد949

محمد اشرف السعيد عبدربهمستجد مفصول950

محمد اشرف حسان جمعهمستجد مفصول951

952
محول  (متطوع)مستجد 

محمد اشرف زكريا على السنهورىمن انتظام

محمد اشرف سعد كسبرمستجد953

محمد اشرف عبدالصبور محمد احمدمستجد954

محمد اشرف عبدالمنعم عبده سلمانمستجد955

محمد اشرف محمد ابراهيم ابوحمرهمستجد956

محمد اشرف محمد عسران الزغاويمستجد957

محمد البسيونى محمود ابوعبدهمستجد958

محمد الجوهرى كمال الجمالمستجد959

محمد السعيد محمد ابراهيم منصورمستجد960
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محمد السيد ابراهيم عبدالباقي حجازىمستجد961

محمد السيد ابراهيم عبدالوهابمستجد962

محمد السيد زكي احمد االحولمستجد مفصول963

محمد السيد طلعت عطيه موسىمستجد964

محمد السيد على محمد القطبمستجد مؤهالت عليا965

محمد السيد قطب الجندىمستجد966

محمد السيد محمد احمد عبدالرحمنمستجد مفصول967

محمد السيد محمد السيد دبلمستجد968

محمد السيد محمد عبدالعظيم عصرمستجد969

محمد السيد محمد محمد خليلمستجد970

محمد السيد محمود احمد عوضمستجد مفصول971

محمد الششتاوى عبدالحى الرخاوىمستجد972

محمد الصابر عبدالغنى الصابر حميدهمستجد973

محمد انور نصر عبدالعاطىمستجد974

محمد ايمن محمد شوقى رزقمستجد975

محمد ايمن محمد عبدهللا الخولىمستجد976

محمد ايهاب محروس محمد مزروعمستجد977

محمد باهر احمد الجملمستجد978

محمد بسيونى السيد على عبدالعزيز مقلدمستجد979

محمد بسيونى محمد بسيونى ابوليلهمستجد980
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

50لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        
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محمد بكر سالمه بكر زين الدينمستجد981

محمد بهجت احمد بهجت سلمانمستجد982

محمد جمال عبدالرؤوف محمدمستجد983

محمد حامد سعد حامد  مصطفىمستجد984

محمد حامد محمد حمدى حامدمستجد985

محمد حسام سعد على البرادعىمستجد986

محمد حسن عبدالحميد موسىمستجد987

988
مستجد

محمد حسن على سليمع.م

محمد حسن محمد عبداللطيف دغيدىمستجد مفصول989

محمد حسنى محمود راضىمستجد990

محمد حسين احمد محمدمستجد991

محمد حسين محمود حسين دسوقىمستجد992

محمد حسين مسعد حسين الحالجمستجد993

محمد حمدى احمد شعبانمستجد994

محمد حمدى محمد حجازىمستجد995

محمد خالد عبدالحليم عبدالخالقمستجد996

محمد خليفه ابراهيم محمدمستجد مفصول997

محمد خليفه اسماعيل خليفه الديهىمستجد998

محمد خميس عبدالفضيل عيسىمستجد999

محمد دياب علي عبدالمطلبمستجد مفصول1000
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محمد راشد محمد عرابىمستجد مؤهالت عليا1001

محمد ربيع محمود مصطفى قاسممستجد مفصول1002

محمد رجب الشحات الغريبمستجد1003

محمد رجب محمود عامر العرامىمستجد مفصول1004

محمد رشدي عطيه عبدالجواد عالممستجد1005

محمد رضا عبدالحليم محمد عاصىمستجد1006

محمد رضا محمد محمد الضبعمستجد1007

محمد رضا محمود الغريبمستجد1008

محمد رضا محمود نظيف ابوزيدمستجد1009

محمد رمضان سعيد عبدالفتاح جبرمستجد مفصول1010

محمد زيدان سعد محمد طنجهمستجد مفصول1011

محمد سعد عبدالجواد ابو غاليمستجد1012

محمد سعد عبدالرحمن محمد المغربىمستجد1013

محمد سعيد السيد متولي ابو عجيزهمستجد1014

محمد سعيد عبدالفتاح محمد عمرانمستجد1015

محمد سعيد محمد عبدالسيد القونىمستجد1016

محمد سالمه السيد احمد ضوهمستجد1017

محمد سالمه محمود عبدالمحسنمستجد1018

محمد سليمان عبدالفتاح جويدهمستجد1019

محمد سمير سمير رزق سعدمستجد1020

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

محمد سمير عبدالرؤف محمد عصرمستجد مفصول1021

محمد سمير محمد محمد الجمالمستجد مفصول1022

محمد شحات احمد السيد محمدمستجد1023

محمد شحاته محمد ابوشهاوىمستجد1024

محمد شعبان عاصم غازيمستجد1025

محمد شعبان عبدالمجيد االشقرمستجد مفصول1026

محمد شعبان قطب ابراهيم مهنامستجد1027

محمد شعبان محمد حسين حبيبمستجد1028

محمد شكرى محمد حسين شلبى الصوافمستجد1029

محمد صابر عيد عبدالفايزمستجد1030

محمد صالح عبدالعاطى على صالحمستجد1031

محمد صبحى عبدالفتاح زكريامستجد1032

محمد صبحى محمد عبدالوهاب محمودمستجد1033

محمد صبحى محمد على صالحمستجد1034

محمد صبرى عبدالمقصود عبدالعزيز حمدهمستجد1035

محمد صديق عبدالفتاح محمد عثمانمستجد مفصول1036

محمد صالح ابراهيم عبدالقادر البربرىمستجد1037

محمد صالح المتولى ابراهيم شريفمستجد1038

محمد صالح رشاد الشناوىمستجد مفصول1039

محمد ضرار محمد يوسف كيفومستجد وافد1040
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

محمد طارق جابر هنداوى االخريطىمستجد1041

محمد طارق محمد محمد حربمستجد1042

1043
مستجد بعذر عن 

محمد عادل السيد قطب(2022لغة

محمد عادل عبدالجواد اسماعيل ابوحسينمستجد1044

محمد عادل عبدالعزيز السيد محفوظمستجد1045

محمد عادل عبدهللا متولى شرفمستجد مفصول1046

محمد عادل على عطوه عطيهمستجد1047

محمد عاشور عون الداره عبدالسالممستجد1048

محمد عاطف محمد علي خيرمستجد مفصول1049

محمد عبدالحفيظ سيد احمد عثمان االمينمستجد1050

محمد عبدالحليم صقر شاهينمستجد1051

محمد عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد يونسمستجد1052

محمد عبدالحميد محمد محمد تعلبمستجد1053

محمد عبدالشافى على عبدالشافىمستجد1054

محمد عبدالعزيز زكى السيدمستجد مفصول1055

محمد عبدالعظيم بركات فرجمستجد1056

محمد عبدالفتاح سمير عبدالفتاح سراج الدينمستجد1057

محمد عبدالفتاح عبدالمنعم على الرفاعىمستجد1058

محمد عبداللطيف عبدالعاطي محمود درازمستجد1059

محمد عبدالمرضى رمضان ناجىمستجد1060
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محمد عبدالمعطى محمد خليفهمستجد1061

محمد عبدالمنعم عبدهللا السيد فتح هللامستجد1062

محمد عبدالمنعم فؤاد محمدمستجد1063

محمد عبدالمنعم محمد سعد مخيمرمستجد1064

محمد عبدالناصر توفيق محمود باشامستجد1065

محمد عبدالهادى عبدالعاطى يونسمستجد1066

محمد عبدالواحد كمال عبدالواحدمستجد مفصول1067

محمد عبدالوهاب عبدالقادر فوزى الخولىمستجد1068

محمد عبدربه محمد العطارمستجد مفصول1069

محمد عزت محمد حريفهمستجد مؤهالت عليا1070

محمد عصام امين محمد منصورمستجد تحويل ورقى1071

محمد عصام محمد سعد عبدالسالممستجد1072

محمد عصام محمد عبدالمطلب زيدانمستجد1073

محمد عصفور علي محمدمستجد مفصول1074

محمد عطيه صالح ابراهيم عطيهمستجد1075

محمد عالء أحمد عبدالرحمن احمدمستجد محول1076

محمد عالء الدين قطب عبدالمعطى واصلمستجد1077

محمد عالء صالح راجح طلبمستجد1078

محمد على احمد الخوالقهمستجد1079

محمد على السيد علي العباسىمستجد مفصول1080

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

55لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

محمد على خليفه امينمستجد1081

محمد على محمد عبدالرازق عبدالعالمستجد1082

محمد على محمد على يونسمستجد1083

محمد على مصطفى البنامستجد1084

محمد عماد عفت سليمانمستجد محول1085

محمد عيسى الشحات بكرمستجد1086

محمد غازى عادل غازيمستجد1087

محمد فتحي على محمدمستجد مؤهالت عليا1088

محمد فرج على الخمارىمستجد1089

محمد فرحات عبدالحميد ناصفمستجد مفصول1090

محمد فكرى فتوح خليل زيدانمستجد1091

محمد كرم درغام ابراهيممستجد محول1092

محمد كمال حسين مصطفى زكىمستجد1093

محمد لملوم عبدالعزيز عبدالحميدمستجد1094

محمد ماهر محمد ابراهيممستجد1095

محمد متولى جبريل محمد متولى جامعمستجد1096

محمد متولى عبدالمعطى على الشامىمستجد محول1097

محمد مجدى احمد محمد بديرمستجد1098

محمد مجدى اسماعيل الشاذليمستجد1099

محمد مجدى رمضان شعبانمستجد مفصول1100
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محمد مجدى محمد ابوعيدمستجد1101

محمد محروس محمد عيد محسبمستجد1102

محمد محمد عبدالصمد محمد الجرانمستجد1103

محمد محمد عبدالمجيد رضوان رحابمستجد1104

محمد محمد محمد صابر حماده فودهمستجد1105

محمد محمود حسن حسن يقطينمستجد1106

محمد محمود حميده عبدالرازق الجاجيمستجد1107

محمد محمود عبدالحى محمود السمرهمستجد1108

محمد محمود عبدالمنعم االبيضمستجد1109

محمد محمود عجمي عوض الديبمستجد1110

محمد محمود محمد ابراهيم الحلوانىمستجد1111

محمد محمود محمد الدسوقى عنبمستجد1112

محمد محمود محمد عـلى الزياتمستجد1113

محمد مختار محمود محمد المغربيمستجد1114

محمد مرتضى عبدالستار يوسفمستجد مفصول1115

محمد مسعد عثمان عبدالعظيم عمرمستجد1116

محمد مسعود محمد حسين شلتوتمستجد1117

محمد مصطفى ابوالنصر درهمستجد متطوع1118

محمد مصطفى عبدالقوى سيد احمد البسيونىمستجد1119

محمد مصطفى فتحى عبدالهادىمستجد1120

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

57لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

مستجد1121
محمد مصطفى مصطفى عبدالعزيز 

عبداللطيف

محمد معتصم فهيم ابوالفتوح دويرمستجد محول1122

محمد ممدوح حامد عبدالصمدمستجد1123

محمد منصور محمد السيدمستجد محول1124

محمد موسى ابراهيم بدرانمستجد1125

محمد ناجى السيد الجمالمستجد1126

محمد نبيل مبروك عبدالصادقمستجد1127

محمد نصر عباس مبروك السخاوىمستجد مفصول1128

محمد هانى محمد محمد الحدادمستجد1129

محمد هشام ابراهيم نجممستجد مفصول1130

محمد هشام عبدالمنجى عثمانمستجد1131

محمد هشام محمد عبدالسيد مشالىمستجد1132

محمد وائل  رمضان عبدالعال العشرىمستجد1133

1134
مستجد بعذر عن 

محمد وليد حامد شحاته يوسف المالح(2022احكام

محمد ياسر محمد فكرى جاد الربمستجد1135

محمد يحى احمد على علىمستجد1136

محمد يحى رجب محمد قنفودمستجد1137

محمد يحيي زكريا محمد الشيتانىمستجد1138

محمد يحيي فايد عوض صقرمستجد1139

محمد يسرى عبدالحق احمد عبدالحقمستجد1140
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: غــيـاب  
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

محمد يسرى عبدالرؤف عطيهمستجد1141

محمد يسرى عبدالستار خضرمستجد1142

محمد يوسف محمد عبدالعزيز سعدمستجد1143

محمود ابراهيم السيد البيومىمستجد مفصول1144

محمود ابراهيم السيد الجارحىمستجد1145

مستجد1146
محمود ابراهيم حامد المصرى

مستجد1147
محمود ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم سيد 

احمد

محمود ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم البنبىمستجد1148

محمود ابو المعارف احمد صديق سليمانمستجد1149

محمود احمد احمد عبدالوهاب ضبعونمستجد مفصول1150

محمود احمد بكر الدمنهورىمستجد مفصول1151

محمود احمد حسن عبدالمنعم قطبمستجد1152

محمود احمد حمدى هاشم العوضىمستجد1153

محمود احمد سليمان السيد محمد جمعهمستجد مفصول1154

محمود احمد عوض سعد نوحمستجد1155

محمود احمد محمد رشاد محمود الخشنمستجد1156

محمود احمد محمود سليممستجد1157

محمود اسامة عبدالبارى محمد خضرمستجد1158

محمود اشرف محمود محمود النوبىمستجد1159

محمود الجالى السعيد طلب الجالىمستجد1160
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: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

59لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

محمود الدمرداش محمد الدمرداش سعدمستجد1161

محمود السعيد كامل محمد احمدمستجد1162

محمود السيد بيومي ابراهيم العزبمستجد1163

محمود السيد داود محمد فايدمستجد1164

محمود السيد محمد عبدهللا ابو عيشهمستجد1165

محمود الشحات عوض محمود عيسىمستجد1166

محمود انور عبدالعزيز محمد ابوعيطهمستجد1167

محمود ايهاب محمود البحراوىمستجد1168

محمود تامر ربيع الجندىمستجد1169

محمود ثروت عزت السيد قنديلمستجد1170

محمود جمال عبدهللا عبدهللا جعفرمستجد1171

محمود جمال فتح هللا محمد احمدمستجد1172

1173
مستجد بعذر عن 

محمود حلمى محمد زين العابدين(2022اقتصاد

محمود رضا راتب بهنسي الكبيرمستجد1174

محمود رضا عبدالنبى شكرمستجد1175

محمود رضا محمود باظهمستجد1176

محمود سامى السعيد يونسمستجد1177

محمود سعدهللا عبدهللا محمد باللمستجد1178

محمود سعيد حامد ابراهيم الحبشىمستجد1179

محمود سمير أبوالمعاطى منصورمستجد1180
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:حضور 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

60لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

محمود شريف عبدالمجيد شرشيرمستجد1181

محمود صبرى نصر ناجىمستجد1182

محمود عباس محمود عباس الشربتليمستجد مفصول1183

مستجد1184
محمود عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح 

غانم

محمود عبدالكريم محمد سليمان يونسمستجد مفصول1185

محمود عصام عبدالسالم محمدمستجد1186

محمود عصام محمود أحمد األبشيهيمستجد محول1187

محمود عقيل ابراهيم ابوالعالمستجد محول1188

محمود على عبدالفتاح على قطب مرعىمستجد1189

محمود على محمود على برقهمستجد1190

محمود عوض علي محمدمستجد1191

محمود فرج رمضان ابراهيممستجد1192

محمود متولى محمد متولىمستجد1193

محمود مجدى عبدالحى احمد الطحانمستجد1194

محمود مجدى محمد محمود راشدمستجد1195

محمود محمد احمد ابراهيم فرج العبدمستجد مفصول1196

محمود محمد بخيت عمارهمستجد1197

محمود محمد جبر حسن احمدمستجد1198

محمود محمد حامد ابو زيد السقامستجد1199

محمود محمد كمال محمدمستجد1200

كنترول               مالحظ
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: غــيـاب  
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

محمود محمود محمود ابوجليلهمستجد1201

محمود مصطفى السيد محمد عامرمستجد مفصول1202

محمود ممدوح مصطفى ابوزينهمستجد مفصول1203

محمود منصور ابراهيم عبدالعاطي صقرمستجد1204

محمود مهدى اسماعيل نصير سيد احمدمستجد1205

محمود نصر عبدالعظيم ابراهيم بركاتمستجد1206

محمود يوسف حسن ربيعمستجد1207

محى محمد محي بسيوني البدويمستجد مفصول1208

مدحت فوزى محمد عبدالنبى شعيبمستجد مؤهالت عليا1209

مراد عبدالرؤف عبدالنبى عبدالرحمنمستجد1210

مرفت اشرف شحات السيد النجارمستجد1211

مروان احمد وفيق عتلممستجد محول1212

مروان رشدى امين ابو الخيرمستجد1213

مروان عبدالعزيز محمد عبدالعزيزمستجد1214

مروه احمد عبدالسميع احمد سليمانمستجد1215

مروه اشرف فتحى محمد عبدهللامستجد1216

مروه حسين على حسين خليلمستجد1217

مروه عبدالعزيز محمد هيكلمستجد1218

مروه محمد حجازى بدير حجازىمستجد1219

مروه محمد عبدالمنعم امين هليلمستجد1220
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62لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

مروه نبيل محمد محمد زيادهمستجد1221

مريانا ادوارد امين ماسخ اسطفانوسمستجد1222

مريم احمد حمدى الجنبيهىمستجد1223

مريم اشرف خميس محمود عبدهمستجد1224

مريم اشرف فاروق محمد ابوالعليمستجد1225

مريم جمال فرج مشعلمستجد1226

مريم خالد عبدالفتاح محمود عثمانمستجد1227

مريم رضا محمود موسى مدكورمستجد1228

مريم شريف محمود محمد المتيتمستجد1229

مريم عبدالعال على مرسي مرعىمستجد1230

مريم فريد شوقى قديسمستجد مفصول1231

مريم محمد ابواليزيد بدوى عليوهمستجد1232

مريم محمد عطاهلل محمد عبدالعالمستجد1233

مريم محمد يحيى عبدالغفارمستجد1234

مريم محمد يسرى محمد لطفى رافتمستجد1235

مريم مصطفى ابراهيم محمد الدسوقىمستجد1236

مريم هانى ابراهيم عزب عبدالعالمستجد1237

مصطفى ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم شلبىمستجد مفصول1238

مصطفى ابراهيم عزت ابراهيم هلولمستجد1239

مصطفى ابوالفتوح محمد وحيد احمد الصيفىمستجد1240
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: غــيـاب  
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

مصطفى احمد حسن ادريسمستجد1241

مصطفى احمد عبدالعظيم محمد البسيونيمستجد1242

مصطفى احمد عزالدين البسيونىمستجد1243

مصطفى احمد على ابويوسفمستجد مؤهالت عليا1244

مصطفى احمد مصطفى سعيدمستجد1245

مصطفى اشرف شعبان حسن منصورمستجد1246

مصطفى اشرف عبدالمطلب احمد طباجهمستجد1247

مصطفى المتولى زكريا السعيد ساطورمستجد1248

مصطفى خالد احمد ابوالهيثم عجيزمستجد مفصول1249

مصطفى رجب كامل عبدالمولى خروبمستجد1250

مصطفى رجب مصطفى مصطفى علىمستجد1251

مصطفى سامى محمد زيدان محمدمستجد1252

مصطفى سعيد عبدالسالم البحيريمستجد1253

مصطفى صابر عبدالرحمن السيد الشعراوىمستجد1254

مصطفى صابر عبدالسالم سيد احمدمستجد مفصول1255

مصطفى طارق خليل محمد عطيةمستجد1256

مصطفى طه عبدالمعطى قطب الرجالمستجد1257

مصطفى عادل ابراهيم عبدالحليممستجد1258

مصطفى عاصم ذكى فتوح موسىمستجد1259

مصطفى عبدالرحمن محمد عبدالرحمنمستجد1260
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب
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      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

مصطفى عبدالسالم ذكريا سويدانمستجد1261

مستجد1262
مصطفى عبداللطيف محمد زكى الدين 

حتاته

مصطفى عبدالنبى السيد الصيادمستجد1263

مصطفى على على عطيه عامرمستجد مفصول1264

مصطفى محمد صالح الدين صبرى الطنيخىمستجد1265

مصطفى محمد فاضل طعيمهمستجد مفصول1266

مصطفى محمد مصطفى متولىمستجد1267

مصطفى محمد منصور محمدالمصرىمستجد1268

مصطفى محمود الشيمي محمد محمدمستجد محول1269

مصطفى محمود رشاد ابوحسينمستجد مفصول1270

مصطفى محمود عبدالمطلب محمودمستجد1271

مصطفى محمود على احمد عبدهللامستجد مفصول1272

مصطفى محمود فرج فرج سعودىمستجد1273

مصطفى محمود محمد اللبانمستجد1274

مصطفى مدحت فرج الددمستجد1275

مصطفى هشام مصطفى مرغنى حسنمستجد1276

مصطفى وجيه مصطفى نوحمستجد1277

معاذ حسن محمد ختعنمستجد1278

معاذ محمد احمد عبدربه الديبمستجد1279

معتز بسيونى يوسف محمد عطيهمستجد1280
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

معتصم وائل كمال صهوانمستجد1281

ممدوح محمد عزت محمد علي سالممستجد مفصول1282

منار ابراهيم محمد طه زيانمستجد1283

منار اشرف عبدالستار مصطفى محارمستجد1284

منار جمال الدين محمد احمد الكومىمستجد1285

منار جمال على محمد الفقىمستجد1286

منار طاهر يوسف طاهر عطاهللمستجد1287

منار عبدالخالق على الدوىمستجد1288

منار عرفه عبداللطيف بدرمستجد1289

منار محمد احمد محمود سلمانمستجد1290

منار محمد عادل محمد الششتاوىمستجد1291

منار محمد عبدالعظيم عبدالمجيدمستجد1292

منار مختار اسماعيل الطويلمستجد1293

منار نبيل محمود على منصور شعيبمستجد1294

منار هانى حسن عبدالسالممستجد1295

منار هانى محمد ابوبكر عوضمستجد1296

منار يسرى عبدالمنعم مجاهد بهيمستجد1297

منال على يوسف على محمد الحبشىمستجد1298

منةهللا ابراهيم محمد عبدالحميدمستجد1299

منةهللا احمد رمضان محمد شبلمستجد1300

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

66لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

منةهللا ايمن عبدالصادق سالممستجد1301

منةهللا ايهاب عبدالعال مصطفى احمدمستجد1302

منةهللا حسنى كيالنى السيد الجزايرليمستجد1303

منةهللا شريف انور غنيممستجد1304

منةهللا عبدالغنى بدر شلبىمستجد1305

منةهللا عبدالفتاح جابر ابراهيم جابرمستجد1306

منةهللا عبدالمعطى شعبان يوسف ابو العباسمستجد1307

منةهللا على على السيد النبيرىمستجد1308

منةهللا متولى ابراهيم احمد براغيتمستجد1309

منةهللا محمد السيد محمود سالممستجد مفصول1310

منةهللا محمد محمد عبدالسالم يحيىمستجد1311

منةهللا محمد مصطفى محمد حسينمستجد1312

منتهى الشحات ابراهيم منصورمستجد مؤهالت عليا1313

1314
مستجد صف ضابط حول من 

منصور عادل محمد اسماعيلانتظام

منه ياسر صادق عبده ربيعمستجد1315

منى بكر عطيه عبدهللا عبودمستجد1316

منى بندارى بندارى عرفه الجندىمستجد1317

منى محمود عبدهللا محمود بركاتمستجد1318

منير احمد محمد حسن موينهمستجد1319

مها احمد حمدى محمد خطابمستجد مفصول1320

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

67لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

مها مجدى سعيد ابراهيم ابوعيدمستجد1321

مهاب عبدالفتاح كامل عبدالمعطى السيدمستجد1322

مهاب محمد محمود السيد ريشهمستجد1323

مهند احمد محمود حسين محمدمستجد1324

مهند محسن كامل الجالى سكينمستجد1325

موسى ابراهيم محمود محمد عشماوىمستجد مفصول1326

مؤمن جمال عبدالمؤمن السيد هيبهمستجد1327

مؤمن على احمد على ابراهيممستجد1328

1329
مستجد بعذر عن 

مؤمن مجدى يوسف المرشدي احمد(2022شريعة

مؤمن محمد ابوالفرج ابراهيممستجد1330

مى الشحات عبدالمقصود مطاوعمستجد1331

مى حسنى عبدالعزيز ابواسماعيلمستجد1332

مى عبدالكريم عبدالسالم شكرمستجد1333

مى عصام احمد زلطمستجد1334

مى محمد محمود عمرومستجد1335

مياده بدران صابر محمد الجندىمستجد1336

مياده حلمى حامد جميلمستجد1337

مياده محمد احمد جادمستجد مفصول1338

مياده مؤنس محمود احمد ندامستجد1339

ميار ابوزيد سعد ابو زيدمستجد1340

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

68لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

ميار ناصر حمود محمود شريفمستجد1341

ميرا يوسف محمد يوسف حسنمستجد1342

ميرنا جمال محمد ابواليزيد شريفمستجد1343

ميرنا ممدوح على احمد ضبيعمستجد1344

ميرنا هانى انور وهبه حنامستجد1345

ميريهان هشام امين امين االماممستجد1346

نادر السيد عطيه محمد خريممستجد مفصول1347

نادر جالل مصطفى محمد بدوىمستجد1348

نادر عادل امين محمد عيسى البغدادىمستجد1349

نادر عبدالرحمن شعراوى عبدالرحمن محمدمستجد مفصول1350

نادين ربيع عبداللطيف جاب هللامستجد1351

ناديه صالح عبداالمين عبدالتام محمدمستجد1352

ناديه مجدى محمد فايدمستجد1353

ناديه مسعد عبدالمحسن خليفه محمدمستجد1354

ناردين مجدى وديع قلينى غبلايرمستجد1355

نبيه محمد ابوزيد متولى سيد احمدمستجد1356

نجالء فاروق محمد سعد ابراهيممستجد1357

نجوى سمير محمد كليلهمستجد1358

نجوى محمد على محمد سليمانمستجد1359

ندا ابراهيم عبدالحميد محمد بربشمستجد1360

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

69لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

ندا اشرف السيد فهمى العماوىمستجد1361

ندا خالد جمعه قطب حسنمستجد1362

ندا سعيد على الصبرى على حشيشمستجد1363

ندى ابراهيم سعيد السيدمستجد1364

ندى احمد محمد فريد رحابمستجد1365

ندى جالل محمد المرسى الخولىمستجد1366

ندى حسن االحمدى صالحمستجد1367

ندى حمدى ابراهيم ماضىمستجد1368

ندى حمدى محمد احمدمستجد1369

ندى ذكى ابراهيم ذكى الفقىمستجد1370

ندى رضا فتحى حجازى حسنمستجد1371

ندى سمير عبدالحميد منشاوىمستجد1372

ندى سمير على جنشمستجد1373

ندى صبرى سعيد المسارعمستجد1374

ندى عادل محمدى قمرالدوله ابوليلهمستجد1375

ندى على وهبه انور عابدينمستجد1376

ندى عيد ابوالفتح احمد الجميعىمستجد1377

ندى فايز عبدالستار علىمستجد1378

ندى فتحى محمد درويش الجندىمستجد1379

ندى متولى مسعد المتولى سيد احمدمستجد1380

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

70لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

ندى محمد احمد داودمستجد مفصول1381

ندى محمد بسيونى محمد الصاوىمستجد1382

ندى محمد محروس رزق عيسىمستجد1383

ندى محمد محمد متولى برغشمستجد1384

ندى مصطفي علي علي سبيعمستجد مفصول1385

ندى نبيل احمد محمد السيدمستجد1386

ندى نبيل محمد عبدالعزيزمستجد1387

ندى يوسف ابراهيم محمد الدعبسمستجد1388

نرمين حكيم جابر فرجمستجد1389

نرمين خالد مصطفى يوسف رمضانمستجد1390

نرمين عبدالمجيد لطيف ابراهيم ابراهيممستجد1391

نرمين عزت عبدالمنعم احمد بدويمستجد1392

نرمين فارس على ابراهيم عامرمستجد1393

نرمين محمد قمرالدوله محمد ابوزهرهمستجد1394

نرمين هانى احمد عصمت حجازىمستجد1395

نسمه اشرف ابراهيم السعيدمستجد1396

نسمه عبدالصمد عبدالمجيد صقرمستجد1397

نصر محمود نصر عبدالفتاح ابراهيممستجد1398

نعمان عبدالنبى محمد محمد البكليشمستجد مفصول1399

نعمه عبدالنبى مرسى حسن خليفهمستجد1400

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

71لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

نغم مصطفى احمد طه الشريفمستجد1401

مستجد1402
نها عبدالناصر فرحات عبدالجواد قطب 

عشيبه

نهال اسماعيل فتحى اسماعيل حسينمستجد1403

نهال رشدى حسن عبده ابوزيدمستجد1404

نهال محمد ابواليزيد عبدالمقصود يونسمستجد1405

نهله عبدالعزيز محمد احمد خليفهمستجد1406

نهله محمد عشرى احمد محمدمستجد1407

نور احمد احمد مصطفى يوسفمستجد1408

نور ايهاب محمد حنفى ابو شعيبمستجد1409

نور عيد قنديل ابراهيم قنديلمستجد1410

نور محمد الغمرى محمد سالممستجد1411

نورا فريد عبدالفتاح عبدالعاطىمستجد1412

نورالدين رمضان عبده ابراهيم عودهمستجد مفصول1413

مستجد1414
نورالدين محمد عبدالستار عبدالصمد 

رشوان

نوران احمد ابراهيم الخولىمستجد1415

نوران احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمنمستجد1416

نوران عصام زكى عبدالسالم الجندىمستجد1417

نوران عصام عبدالرحمن احمد الشيخمستجد مفصول1418

نوران محمد حسن محمد عبدهللامستجد1419

نورهان ابراهيم عرفه حسن الجيارمستجد1420

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

نورهان حسنى السيد قاسم علىمستجد مفصول1421

نورهان حمدى عبدالمولى السيد قاسممستجد مفصول1422

نورهان خالد محمد احمد حمودهمستجد1423

نورهان خليل عبدالفضيل امبيوهمستجد1424

نورهان سعيد عبدالباسط محفوظ الزعطىمستجد1425

نورهان على يوسف عبدالحليم الدنشالىمستجد1426

نورهان عماد احمد خضرمستجد1427

نورهان محمد اسامه عبدالقادر ناصرمستجد1428

نورهان محمد امين السيد عبدربهمستجد1429

نورهان مصلحى سعد مصلحىمستجد مفصول1430

نورهان يسرى احمد الجندىمستجد مفصول1431

نوليا اشرف محمود بيومى نعيممستجد1432

نيره السيد العوضي عبدربهمستجد1433

نيره وجيه عبدالستار ابراهيم عالممستجد1434

هاجر السيد عبدالرازق السيدمستجد1435

هاجر عبدالغنى ابراهيم عبدالغنى فرجمستجد1436

هاجر محروس سعد احمد النزهىمستجد1437

هاله فخرى عبدالحميد محمد محمودمستجد1438

هاميس ماهر عبدالمجيدعبدالحميد صالحمستجد1439

هانى البسيونى محمود ابوعبدهمستجد مؤهالت عليا1440

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

هايدى احمد عبدالمنعم زكى جمعهمستجد1441

هايدى احمد محمد احمد رسالنمستجد تحويل ورقى1442

هايدى السعيد شحاته محمود االبحرمستجد1443

هايدى رضا محمد ابراهيم جبرمستجد1444

هايدى سعد عبدالوهاب معروفمستجد1445

هايدى عبدالعزيز عبدالعزيز علي ابودنيامستجد1446

هايدى محمد عبدالعزيز عبدالرازق حامدمستجد1447

هبةهللا رضا محمد محمد االخضرمستجد1448

هدى احمد ابراهيم محمد خليفهمستجد1449

هدى اشرف احمد فتحى حفنىمستجد1450

هدى السيد عبدهللا اماممستجد1451

هدى سمير السعيد عبدالرازق موسىمستجد1452

هدى عزت عبدالعزيز الصاويمستجد1453

هدير احمد محمد السيد خلف هللامستجد1454

هدير السيد عبدالحليم ابوالفتوح سعدمستجد1455

هدير السيد متولى شعبان العيسوىمستجد1456

هدير رجب اسماعيل عبداللطيفمستجد1457

هدير عبدالمجيد ابراهيم عبدالمجيد السكرىمستجد1458

هشام زغلول علي عبيد روتانمستجد مفصول1459

هشام عبدالرحمن محمد ابوالمكارم عبدالرحمنمستجد مفصول1460

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

هشام محمد خضر موسي ابو ضهرمستجد مفصول1461

همام عبدالمقصود حجاج يوسفمستجد1462

هناء احمد حلمى احمد شمسمستجد1463

هناء عبدالهادى شحاته يونسمستجد1464

هويدا تامر السعيد ابوالعال على حسنمستجد1465

هويدا فهيم محمد بيوميمستجد1466

هيام عصمت عبدالرافع نوفلمستجد1467

هينار محمد ابراهيم ندامستجد1468

وعد عبدالرحمن محمد ابوالمكارممستجد1469

وفاء حسن ابراهيم محمود موسىمستجد1470

وفاء عماد الدين محمد حسن دشيشهمستجد1471

والء عبدالحميد احمد عبدالحميدمستجد1472

والء عبدهللا محمد محمد حمادهمستجد1473

والء هانى زياده على راشدمستجد1474

وليد عماد محمد عادل محمد ابراهيممستجد1475

وليد محمد ابراهيم عبدالحميد صالحمستجد1476

وليد محمد عبدالمنعم عطاهللا ابو خلعهمستجد1477

يارا ايمن احمد البحرىمستجد1478

يارا عبدالواحد سالم السيد سعدمستجد1479

يارا فراج السعيد السيد محمودمستجد1480
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب
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      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

يارا ماهر محمد عبدالرحمن حبكهمستجد1481

يارا محمد رشاد طه عبدالمجيدمستجد1482

يارا يحى محمد كمال عبدالقوىمستجد1483

ياره محمد حسن منشاويمستجد1484

ياسر امين عبدالمجيد زيدمستجد1485

ياسر عبدالجليل فتحى عبدالجليلمستجد1486

ياسر عبدالعزيز االسكندرانىمستجد1487

ياسمين ابوزيد ابراهيم رمضانمستجد1488

ياسمين اكرم عبدالرؤف احمد فتح هللا محمدمستجد1489

ياسمين السعيد محمد خميسمستجد1490

ياسمين سمير محمد البسطويسى النوبىمستجد1491

1492
مستجد مفصول بعذر عن العام 

ياسمين عادل محمد السيد العنتري(2021الجامعى

ياسمين عيد رجب على ابراهيم الحلومستجد1493

ياسمين محمد ابراهيم صابر نصارمستجد1494

ياسمين محمد محمد عبدالمعطي درازمستجد1495

ياسمينا عبدالمنعم السيد وهبه بركاتمستجد1496

يامن عادل محمد حافظ سيد احمدمستجد مفصول1497

يحى عبدهللا شعبان ابراهيم شعالنمستجد1498

يحيى على رمضان محمد عماشهمستجد1499

يس يسرى عصمت ابراهيممستجد مفصول1500
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

يسرى عبدالحكيم يونس عبدالحميد الشافعيمستجد مفصول1501

يمنى اشرف الشامخ الدفراوىمستجد1502

يمنى السيد ابراهيم ربيعهمستجد1503

يوسف احمد احمد عبدالغنى عبدهللامستجد مفصول1504

يوسف احمد عبدالحليم على الشيخمستجد1505

يوسف احمد عبدالرحيم مصطفىمستجد مفصول1506

يوسف السيد يوسف السيد سليمانمستجد1507

يوسف بدوى هنداوى منصورمستجد1508

يوسف حسين محمد عبدهللامستجد1509

يوسف حماده جالل المرابعمستجد1510

يوسف حمدى احمد مختار عصايهمستجد1511

يوسف رضا يوسف ابراهيم احمد الدكرمستجد1512

يوسف سامى نيازى محمد رشوانمستجد1513

يوسف شريف علي البستاويمستجد مفصول1514

يوسف شعبان عبدالعزيز الحجريمستجد1515

يوسف عباس ابراهيم نصرمستجد مفصول1516

يوسف محب مكرم اسرائيلمستجد1517

يوسف محمد السيد السيد صياممستجد محول1518

يوسف محمد جالل سليمان متولىمستجد1519

يوسف محمد عبدالرازق مرسىمستجد1520
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

يوسف محمد محمد مصطفى الدخسمستجد مفصول1521

يوسف محمود عبدالسالم عارفينمستجد1522

يوسف مخلص عبدالرؤف الصاوىمستجد1523

يوسف هانى محمد الشباسىمستجد1524

يوسف هشام سعد النشيلىمستجد1525

ابانوب عزيز حلمى بانوبباقى1526

ابراهيم عبدالعزيز رزق ابوجندىباقي1527

ابراهيم محمد ابراهيم عطيه ريحانباقي مفصول1528

ابراهيم محمد ابواليزيد مرسى حسنباقي1529

احمد ابراهيم ابراهيم حسن عبدالخالقباقي1530

احمد ابراهيم شعبان الدهشانباقي1531

احمد ابراهيم محمد ابراهيم الشركسيباقي مفصول1532

1533
باقي مفصول بعذر عن دور 

احمد اسامه يوسف التباع(2022يناير 

احمد اشرف عبدالحميد الخياطباقي1534

احمد السيد السيد الشباسىباقي1535

احمد جالل عبدالمنعم السيد صالحباقي1536

احمد جمال عبدالوهاب عبدالشافيباقى مفصول1537

احمد حاتم عبدهللا موسىباقي1538

احمد حافظ محمد امين فريحباقي1539

احمد حسب هللا انور محمد حسب هللاباقي1540
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

احمد حسين علي حسين منصورباقي1541

احمد حمدى عبدالنبى عبدالهادى حنورهباقي1542

احمد حمدى محمد المزينباقي1543

احمد خالد محمد ابراهيم مصطفىباقي1544

احمد خالد محمد مرسي جاب هللاباقي مفصول1545

احمد ربيع شبل ربيع محمدباقي مفصول1546

احمد رزق عبدالدايم عطا خليفةباقي مفصول1547

احمد رضا محمد رزق حسنينباقى1548

احمد سامح السيد محمود عرابيباقى مفصول1549

احمد سعيد احمد منصور شرفباقى مفصول1550

احمد سعيد عبدالنبى عبدربه ابراهيمباقي1551

احمد شوقي قمرالدوله محمد صقرباقي1552

احمد طه حسن السعودىباقي1553

احمد عبدالسالم سعد الطنطاوىباقي1554

احمد عبدالعزيز محمد الغزالىباقي1555

احمد عبدالغفار احمد محمود رماحباقي1556

احمد عبدالكريم شعبان عبدالمقصودباقى مفصول1557

احمد عبدالمجيد محمد الكوميباقى مفصول1558

احمد عبدالمجيد مصطفى رمضانباقي1559

باقي مفصول1560
احمد عزت محمد خليل محمد خليل
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

احمد عطيه مصطفى عطيه سعدونباقي مفصول1561

احمد على انصاري عبداللطيفباقي مفصول1562

احمد على عبدالهادي محمدباقي1563

احمد على على الجبسطىباقي1564

احمد ماهر على ابوالخيرباقي1565

احمد محمد عبدهللا عبداللطيفباقي مفصول1566

احمد محمد عبدالمعطي محمد السيدباقي1567

احمد محمد عوض محمد عبدالرحيمباقي1568

احمد مصطفى احمد العتيقباقي1569

احمد مصطفى محمد شوشهباقي1570

احمد نبيل احمد سليمانباقي مفصول1571

احمد نصر عبدالعزيز محمد نصرالدينباقي1572

احمد وحيد ابراهيم سعيدباقي مفصول1573

احمد وليد بكر حسين عجميهباقي مفصول1574

احمد يحي احمد ابراهيم القصراوىباقي1575

اسامه ابراهيم محمد الحسينى عمرانباقي1576

اسراء خالد محسوب النبى حسنينباقي1577

اسراء فوزى فهيم الغزالىباقي1578

اسراء يحيا مهدى السيد احمد السيد الشريفباقي1579

اسالم السيد متولى احمد يوسفباقي1580
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

اسالم حامد عبدالحميد ابوزيد احمدباقي1581

اسالم محمود محمد محمود جادباقي1582

اسالم موسى عبدالعزيز موسىباقي1583

اسماء احمد عبدالمنعم شادىباقي1584

اسماء اشرف حسن شهوانباقي1585

اسماء رضا ابراهيم عبدالفتاح نعيمباقي1586

اسماء محمد مسعود احمد نعينعباقي1587

اشرف عبدالعزيز عبدالفتاح جمعهباقي مؤهالت عليا1588

االء خالد خليل عبدالرازقباقي1589

السيد عباس محمد فتح هللا عباسباقي1590

السيد محمد السيد عبداللطيف سعدباقي1591

السيد محمد عبدالعزيز النمراويباقي مفصول1592

1593
باقي بعذر عن لغة 

السيد محمود عبدالجواد عبدالقوى كوس(2022

الشريف عبدالعزيز مصطفى محمود رمضانباقي1594

امير على السيد محمود الخولىباقي مفصول1595

اميره فتحى حبيب محيىباقي1596

اميره فرج السيد الششتاوىباقي1597

انطونيوس اشرف فتحى عزيزباقي1598

اهله صالح الدين شوقى ابوشهلهباقي1599

اياد السيد مرسى السيد الدسوقىباقي1600
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

ايمان اشرف فتحى صقر طربباقي1601

ايمان السيد عبده الحدادباقي1602

ايمان بهاء الجوهرى الشوبرىباقي1603

ايمان ربيع ابوالمجد الكومىباقي1604

ايمن جمعه صالح الدين عطا بهنساوىباقي1605

ايمن نعيم سيد احمد مرسيباقي متطوع1606

ايه رضا حسين شاكر جمعهباقي1607

ايه محمد عبدالحى الزغلباقي1608

ايه هللا احمد ابراهيم السيد قطريباقي1609

ايهاب امجد داود موسى يوسفباقي1610

ايهاب ماهر احمد محمد قرشمباقي مفصول1611

باسل عبدالفتاح احمد عبدالفتاح ابراهيمباقي1612

برديس ماهر حامد االودنباقي1613

بسنت طه محمد محمود عثمان الجايحباقي1614

بالل علوانى بالل علوانى باللباقي1615

بالل فوزى محمد السكرىباقي1616

بالل يوسف عبده يوسف بدرباقي1617

بهاء عطيه ابراهيم درازباقي1618

ثراء ناصر السيد شعبان القسطاوىباقي1619

جابر حامد محمد الصوافباقي1620
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اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

جالل طارق جالل الهلبىباقي1621

جالل محمد محمد حسن ابوهنطشباقى مفصول1622

جميل محمد كمال اسماعيلباقى1623

جهاد ايمن ابراهيم الهوارىباقى1624

حازم رضا عبدالباسط محمدباقى1625

حازم فايز سعيد حمودهباقى1626

حازم ماجد محمد محمد جدادهباقي مفصول1627

حافظ السيد حافظ عبدالحميدباقي1628

1629 ( ع.م ) 2022باقى ايقاف قيد عن   حسام على  محمد حجازى حمزه 

حسام يحيى زايد عبده الكاشورىباقي1630

حسن عزب عبدالمجيد ابوالعزمباقي1631

حسن محمد حسن عبده معوض البردينىباقي1632

حسن هانى ابراهيم محمدباقي مفصول1633

حسناء عاطف حسانين ابراهيمباقي1634

حسنى ماهر على مصريباقي1635

حسين بكر محمد محمد ابوشبكهباقي1636

حسين حسام الدين عبدالمنعم محمد نمرباقي1637

حسين عبدالمنصف محمد حافظباقي1638

حمدي خيري سيداحمد حسن عوضباقي1639

خالد احمد على العربىباقي1640
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خالد محمد خضر طهباقي1641

خميس احمد خميس احمد بشيرباقي1642

داليا اشرف محمد بكرباقي مفصول1643

داليا مصطفى فتحى االجهورىباقي1644

دميانه ارشى وفقى سليمان جريسباقي1645

دنيا ابراهيم حامد العشريباقي1646

دنيا احمد عبدالعزيز السيد جوشنباقي1647

دنيا صالح مصطفى محمد عبدربهباقي1648

دينا ابراهيم عبدهللا ابراهيم الصيادباقي1649

دينا محمد ابراهيم على عبدالواحدباقي1650

رانا جمال حنفى محمودعبدالعال العبدباقي1651

روجينا يوسف تادرس مسعد غطاسباقي مفصول1652

رومانى مجدى كمال راغب مرقصباقي مفصول1653

رياض عبدالمنعم رياض عبدالهادى القيعىباقي1654

زياد عبدالمنعم صبرى محى الدينباقي1655

زياد محمد فاروق ابراهيمباقي1656

زين العابدين ايهاب زين العابدينباقي1657

زينب مجدي محمد عبدالحميد ابراهيمباقي مفصول1658

سامى ابراهيم حافظ عوضباقي مؤهالت عليا1659

سعيد خيرت السعـيد جمال الدينباقي1660
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سعيد رسمى سعيد محمد السرسىباقي1661

1662
باقىى قوات مسلحة بعذر عن دور 

سعيد سليمان السيد سليمان الحوفي(2021يناير

سعيد محمد سعيد عبدالفتاح جبرباقي1663

سلسبيل وليد السيد علي سليمانباقي1664

سلمى بسيونى فرج احمد غالبباقي1665

سليمان على سليمان على ابوعصرهباقي1666

سليمان فتح هللا سليمان صقرباقي1667

شروق عادل محمود علي شكرباقي مفصول1668

شيماء محى عبدالعزيز حتحوتباقي1669

صبا سمير صادق احمد المنسىباقي1670

صبرى حلمي صبري علي سالمباقي مفصول1671

صالح الدين احمد عبداللطيف نصارباقي1672

1673
باقي بعذر عن 

طاهر احمد سيداحمد محمد بهى(2022تدريبات

عبد الباسط رجب ربيع رجب شلشباقي1674

عبدالحليم محمد عبدالسالم عبدالحليمباقي1675

عبدالحميد صبرى عبدالحميد عرابيباقي1676

عبدالحميد محمدى عبدالحميد على ابومضاوىباقي1677

1678
باقي مفصول بعذر عن 

عبدالخالق جمال عبدالخالق علوان(2022لغة

عبدالرحمن ابوبكر الشحات عبدهللاباقي مفصول1679

عبدالرحمن احمد محمد داود عبد الفضيلباقي مفصول1680
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عبدالرحمن اشرف عبدالمنعم بغدادى كريمباقي1681

عبدالرحمن انور رشاد الشيخباقي1682

عبدهللا محمد بدر طلبهباقي1683

عبدهللا محمد عبدهللا سرحان الصيادباقي مفصول1684

عزه مصطفى على الدسوقى ابوالعينينباقي1685

عالءالدين جابر حامد محمود ذكرىباقي مفصول1686

على اسامه على محمد مرزوقباقي1687

على حسين على خميس حسينباقي1688

على سيد عبدالغنى السيد عتمانباقي1689

على عبداللطيف عبدالخالق على يونسباقي1690

على عمر ابراهيم فريد الشاذلىباقي مفصول1691

على محمد عبدالعاطف عطيه البحراوىباقي مفصول1692

على محمد على موسى الجرانباقي1693

عماد قنديل محمد محمد قندبلباقي1694

عمار اسماعيل ابراهيم السيد الفخرانىباقي مفصول1695

عمار عالء كمال عباس القصبىباقي مفصول1696

عمار وليد عبدالحى حافظ المطاهرباقي1697

عمر احمد جمعه عبدالعزيز فرجباقي1698

عمر سامح احمد كاملباقي1699

عمر شراره عبدالعظيم سيف النصر شرارهباقي1700
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عمر طالل على السيد المنذرباقي1701

عمر عبدالعزيز جبر خليلباقي1702

عمر عالء الدين عبدالفتاح على عفيفىباقي1703

عمرو محمد ربيع علي جودهباقي مفصول1704

1705
باقي بعذر عن دور 

(2021يناير

فاطمه الزهراء عبدالمنعم السيد 

عبدالوارث البرلسى

1706
باقي بعذرعن مالية 

فاطمه صالح عبدربه راضى نصر2022وجنسية

فتحى سامى عبدالغفار محمد الفقىباقي1707

فريد محمد فريد زهرةباقي1708

كامل محمد منجد الشرقاوىباقي1709

كريم ابراهيم ابراهيم االدوشباقي1710

كريم السيد عبدالكريم بخيتباقي1711

كريم وجيه صالح االشقرباقي1712

كريمه عصام عبدالفتاح فهمى السباعىباقي1713

كمال مصطفى اسماعيل كمال موسيباقي1714

كيرلس جورج حنين عبده حنينباقي1715

الميس ياسر محمد على نوارباقي1716

لبني اشرف سعد االشطوخىباقي1717

لبنى السيد رجب سيد احمد جبرباقي1718

لمياء شوقى هالل هاللباقي1719

مجدي طه علي محمد رضوانباقي1720
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محمد ابراهيم عبدالجليل المتولى ابراهيمباقي1721

محمد احمد ابراهيم عشرةباقي مفصول1722

محمد احمد حسن هندىباقي1723

محمد احمد عبدالحميداحمدباقي1724

محمد احمد عبدهللا عتمانباقي1725

باقي1726
محمد احمد محمد سيف النصر احمد 

وهيبه

محمد احمد محمد ودنباقي1727

محمد احمد مصطفى مصطفى عمارهباقي1728

محمد السيد الدسوقي الضبعباقي1729

محمد السيد محمد الدسوقى عبدالوهابباقي1730

محمد الشحات عبدالعزيز شاهينباقي مفصول1731

محمد الصافي محمد فتح هللا شلبيباقي1732

محمد المامون على محمود فايدباقي1733

محمد جالل حلمى احمد الصيفىباقي مفصول1734

1735
باقي بعذر عن دور يناير 

محمد جالل موسى محمد شرف(2021

محمد جمال ابراهيم السيد احمد العبدباقي1736

محمد جمال عبدالرحمن متولى الخولىباقي1737

محمد جمال عبدالفتاح شقرفباقي1738

محمد جمال محمد سليمانباقي مفصول1739

محمد جمعه توفيق سليمانباقي1740
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محمد حسن حلمى عبدالعالباقي1741

محمد حسن فريد على شرفباقي1742

محمد حسن محمد عبدالعزيز البلحىباقي مفصول1743

محمد حلمى احمد الدسوقى عـزامباقي1744

محمد حمامه محمد زايدباقي1745

محمد حمدي عبدالمهيمن رجبباقي1746

محمد خالد بدوى رضوانباقي1747

محمد خالد جمال عمروباقي1748

محمد خميس بلتاجي محمد بلتاجيباقي مفصول1749

محمد خيرى عبدالمنعم على المالحباقي1750

محمد رضا ابوالمعاطى علىباقي1751

محمد رضا عبدالغنى كوادةباقي1752

محمد رمضان محمد احمد عبدهللاباقي1753

محمد رمضان محمد السيد عمرباقي1754

محمد سالم حسين احمد عرابيباقي1755

محمد سامى عطيه محمود حسانين الصيرفىباقي1756

محمد سالمه محمد سالمه عفيفى سلومباقي1757

محمد سمير امام محروس داودباقي مفصول1758

محمد عابد عبدالستار الحريرىباقي1759

1760
باقي مفصول بعذر عن 

محمد عادل سعيد عطيه خفاجه2022ادارى 
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محمد عادل على محمد سليمانباقي1761

1762
باقي مفصول بعذر عن 

محمد عادل ياسين متولى عامر(2022ادارى

محمد عبدالحميد عبدالمعطى محمدباقي1763

محمد عبدالغفار عبدالعزيز يوسفباقي1764

محمد عبدهللا ابراهيم شحاتهباقي محول1765

محمد عبدالمنعم عبدالمولى ابوعيطهباقي مفصول1766

محمد عزت محمد رمضانباقي مفصول1767

محمد علوانى محمد بدرباقي1768

محمد على عبدالمنعم مشاليباقي مفصول1769

محمد عماد مصطفى محمد محمد الطيبباقي1770

1771
باقي بعذر عن دور 

محمد عمرو محمد المعداوى(2022يناير

محمد فتوح عبدالصبور فتوح الليثىباقي1772

محمد فوزى عبدالعزيز جبرباقي1773

محمد قطب عبداللطيف الجندىباقي1774

محمد محب عبدالحى عبدالعزيز اللواتىباقي1775

محمد محمد السيد كريم ابوهواشباقي1776

محمد محمد زينهم احمد خفاجيباقي مفصول1777

محمد محمد عبدالخالق علىباقي1778

محمد محمد عبدالمنعم فتح هللا االخرسباقي1779

محمد محمد عبدالنبى فتوح ابو ربعباقي محول1780
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محمد محمد محمد رجب الشيخباقي1781

محمد محمد محمد عبدالحافظباقي1782

محمد محمود صدقى محمودباقي1783

محمد محمود عبدالجواد ابراهيمباقي مفصول1784

محمد محمود محمد محمد ابوعازرباقي1785

محمد محى الدين محمد منصورباقي مفصول1786

محمد مروان هليل عنتر هليلباقي1787

محمد مسعد رفعت السكرىباقي مفصول1788

محمد مصطفى عبدالحكيم حسين على درازباقي1789

محمد مصطفى محمد السيد حسنباقي مفصول1790

محمد مصطفى محمود محمد سالمباقي1791

محمد مهنى محمدي محمد الديبباقي مفصول1792

محمد ناجى السيد جاد السيدباقي1793

محمد هشام محمد عبدالمعطى االلفىباقي1794

محمد ياسر محمد نسيم الجوهرىباقي1795

محمد يحيى محمد ربيع الخشنباقي1796

محمود ابراهيم عبدالمقصود عبدالحافظباقي1797

محمود احمد محمد احمد عقيلهباقي1798

محمود اسامة احمد بيومى السيدباقي1799

محمود صالح محمد الفخرانىباقي1800
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1801
باقي بعذر عن مواد 

محمود عادل انور ابو شعره(2022الغياب فقط

محمود عبده عبدالمنعم عبدالباسط الضريحباقي1802

محمود على احمد على الغتورىباقي1803

محمود على يوسف المرابعباقي1804

محمود محمد ابراهيم محمدباقي1805

محمود محمد حسين حسين محفوظباقي1806

محمود محمد حسين محمد عامرباقي مفصول1807

محمود محمد ذكى سليمانباقي1808

محمود محمد عبدالحى احمد الهتهباقي1809

محمود محمد محمود احمد العشرىباقي1810

محمود محمد محمود محمد المرحومىباقي1811

محمود محمد نبيل حامد خطابباقي1812

محمود محمد يوسف محمود يوسفباقي1813

محمود مصطفى محمود عبدالمقصود محمدباقي1814

محمود معروف احمد حسنباقي1815

محمود منصور عبدالقوى رسالنباقي1816

محمود ياسر كمال الخراشىباقي مفصول1817

محمود يس محمد مصطفىباقي1818

محمود يسرى محمود حسن توركيباقي مفصول1819

مرسى محمد عبدالعليم محمد شوشهباقي1820
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مروان محمود شفيق عبدالحميد الروينىباقي1821

مروه خالد محمد خليل سالمباقي1822

مريم خالد السيد محمدباقي1823

مريم محمد محمود كامل البرمباقي1824

مريم محمود كمال محمود خميسباقي1825

مصطفى ابراهيم ابوالنصر عباس ابوعامرباقي1826

باقي1827
مصطفى ابراهيم عبدالمنعم عبدالحميد 

البشبيشي

مصطفى احمد احمد عبدالسالم بخاتىباقي1828

مصطفى احمد عيسى عبدالفتاح شريفباقي1829

مصطفى اسماعيل على عبدالحميد محمد عصرباقي1830

مصطفى خالد فرج السيد غنيمباقي1831

مصطفى عبدالرحمن مامون سليمباقي1832

مصطفى قنديل على حميده درهابباقي1833

مصطفى مجدى دمين محمدباقي1834

مصطفى محمد احمد عبدالالباقي مفصول1835

منةهللا اسامه سعد عبدالهادىباقي1836

منةهللا محمد فتح هللا محمد جادوباقي1837

مهاب محمود عوف محمد محمودباقي مفصول1838

مهند يسري عبدالرؤف شمخ سالمباقي1839

ميرنا برسوم جرجس شحاتهباقي مفصول1840
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مينا ماجد ايوب حناباقي مفصول1841

نبيه بكر عطيه محمدباقي1842

ندى احمد عبدالحليم احمد هيبهباقي1843

ندى سعد سعيد سعد جابرباقي1844

نعمه مجدى عبدالنور عوض عبدالسيدباقي1845

نهال محمود عبدالحفيظ محمود خالدباقي مفصول1846

نهى اسماعيل عبدالغفار الغنيمىباقي1847

نور احمد رجب احمد عاشورباقي1848

نور الدين محمود عوض عبد الغنيباقي مفصول1849

نورا شوقي عبدالحميد نورالدين الحنفىباقي مفصول1850

نورهان عبدالمنعم عبدالمنعم محمد سالم غنيمباقي1851

نيره ابراهيم على الجداوىباقي1852

نيره فراج احمد وردةباقي1853

نيره محمد توفيق محمد يوسفباقي1854

هاجر حسين محمد محمود عبداللطيفباقي1855

هاجر رفيق السيد محمد المالحباقي1856

هاجر محمد احمد عبدالمقصودباقي1857

هادي رمضان حنفي محمود محمدباقي1858

هاله عادل سعد عبد السميع بدرباقي مفصول1859

هاله مصطفى على نصرباقي1860
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هايدى عبدالتواب عبدالمنعم الديهىباقي1861

هايدى عمر احمد حافظ الخيشيباقي1862

هبه ابراهيم محمد البسطويسى عامرباقي1863

هبه اشرف محمد عبدالجليل ابوالفضلباقي1864

هبه حمدى محمد عفيفى السيدباقي1865

هدير سعد طلعت عبدهللا زيدانباقي1866

هشام احمد عزت درديرباقي1867

هشام عبدالسالم صالح الشريفباقي مفصول1868

همسه محمد ربيع ابراهيم عبد هللاباقي1869

هند مصطفى عبدهللا عبدالمجيد محمدباقي1870

ورده عبدالسميع عطيه عبدربهباقي1871

وليد احمد عبدالغفار زيادهباقي1872

وليد شعبان محمد الصغير احمد جنيدىباقي1873

يارا اشرف معوض الشربيني علي حسنباقي1874

يارا حسن السيد ابراهيم عميرةباقي1875

يارا سعيد ابراهيم محمد الرماحباقي1876

يوسف احمد يوسف محمود يوسفباقي متطوع1877

يوسف عصام عبدالنبى محمد محمود العطفىباقي1878

يوسف محمد محمد الشحات محمد علىباقي1879

يوسف ممدوح يوسف محمد بخيتباقي1880
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يوسف موسى عبدربه قريطمباقي1881

ابوطالب عبدالمنعم طغيان بهلول مفصول1فرصة1882

1883
1فرصة

احمد سامى محمد سعد الدينع.م

احمد عبدااله ابراهيم شريف1فرصة1884

احمد محمد احمد ابوالمجد حجازى1فرصة1885

اسماء على عبدالسالم مهنا مفصول1فرصة1886

انور عماد فتحى مكاوى1فرصة1887

ايه عبدالصبور محمود محمد1فرصة1888

دنيا هشام عبدالعاطى العبد1فرصة1889

ساره رجب عبدالحميد السيد مفصول1فرصة1890

شيماء عصام عوض شاهين1فرصة1891

عايده احمد محمد فرج1فرصة1892

عطيه احمد عطيه محمد سالم1فرصة1893

محمد الشحات محمد احمد الشيمىمفصول1فرصة 1894

محمد رافع سعد بواحميد(وافد ليبى)1فرصة1895

1896
1فرصة

محمود حمدى عبدالقادر مندور صفارش.أ

مصطفى محمد محمد مرسي مفصول2022 بعذر عن يناير 1فرصة1897

ناهد بسيونى على ابراهيم بسيونى1فرصة1898

نهى خالد درويش حموده محمد1فرصه1899

نورهان محمد اسماعيل عبدالدايم1فرصة1900
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ياسمين محمود سعد سرور1فرصه1901

يحيى صالح محمد عبد الرحيم1فرصة1902

احمد جازى جازى محمود بريك2فرصة1903

احمد عبد العزيز شحاته ابراهيم2فرصه1904

احمد محمد ابراهيم السقا2فرصة1905

اسراء جمال انور ابراهيم2فرصة1906

اسراء حسين مصطفى حسين البنا مفصول2فرصة1907

اميمه حسن السيد حسن شلفه2فرصه1908

ايمان حسن مختار الدسوقى راشد2فرصة1909

ايناس اشرف حسن الصعيدى2فرصة1910

بالل عبد الحميد عبد الحميد على االهتم2فرصة1911

حسام ابراهيم مصطفى الدقلى مفصول2فرصة1912

سليم عيد احمد سليم2فرصة1913

على هانى على السيد الطوخى مفصول2فرصة1914

غاده عادل ابراهيم ختعن2فرصه1915

كريم احمد عبدالفتاح المليح مفصول2فرصة1916

محمد حسين السيد السيد ناصف مفصول2فرصة1917

محمد عشماوى المصلحى على صالح2فرصة1918

محمد منير السباعى عيسى الشيخ على2فرصة1919

مصطفى محمود عبدالعزيز غنيم2فرصة1920
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منال احمد حنفى ابوعلي2فرصة1921

نورهان عبدالمقصود عبدالقادر البص2فرصة1922

هاجر جمال عبدالحميد احمد عبدالرحمن2فرصه1923

هاني عبدالعاطي عبدالحميد السيد2فرصة1924

رحاب حمدى سعد محمد الدمنهورى3فرصه1925

1926
عن دور يناير 3فرصة 

ريم محمد عادل محمد الرفاعي(2021

سالى على عبدالحميد السادات(اعادة قيد)فرصة اخيره 1927

عال على صبرى حسن العقارى3فرصه1928

عالء محمود عبدالخالق عبدالعال مفصول3فرصه1929

محمد حامد عبدالعظيم الصاوىمؤهالت عليا3فرصة 1930

1931
3فرصه

محمد رضا عبدالقوى حاتممفصول

مصطفى حسن على حسن صابر3فرصه1932

1933
3فرصه

وليد على رمضان على سعيدمفصول

1934
فرصة أخيرة 

(اعادة قيد)
مريهان محمد محمد مصطفى سعيد

1935
مستجدالغى تحويله 

من انتظام
ضياء الدين محمد حسنى البشبيشى
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:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

110لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

111لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

112لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتساب

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

اسم الطــــــــــــــالبحاله القيدرقم الجلوس

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  


