
     

1لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

ابتسام مصطفى ابراهيم عبدالحميد الترهونى مستجد1

ابتهال السيد محمد عبدالبصير الشيخ مستجد2

ابرار اشرف عبدالغنى عطيه طمان مستجد3

ابرار راوى مضحى العنزى مستجد وافد4

ابراهيم اسامه ابراهيم عامر الشافعىمستجد5

ابراهيم السيد ابراهيم محمد الجناينىمستجد6

ابراهيم حسن محمد شاهينمستجد7

ابراهيم حسين سيد احمد حمادمستجد8

ابراهيم حلمى ابراهيم جودهمستجد9

ابراهيم رافت ابراهيم البندارى الجيارمستجد10

ابراهيم ربيع السيد الحلوجىمستجد11

ابراهيم رشدى ابراهيم الخولىمستجد12

ابراهيم رشوان محمد على مصطفىمستجد13

ابراهيم سعيد ابوالمجد حسانينمستجد14

ابراهيم سمير ابراهيم ابو اليزيد حسينمستجد15

ابراهيم شريف ابراهيم العزب محمدمستجد16

ابراهيم صبحى ابراهيم عبدالسالم الشاذلىمستجد17

ابراهيم عادل ابراهيم السباعي دنيامستجد18

ابراهيم عادل محمود راغب طايلمستجد19

ابراهيم عبدالرؤوف فوزى على الغزاوىمستجد20
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ابراهيم عبدالعزيز بهنسى عبدالحميد الحنفىمستجد21

ابراهيم عبدالمولى عبدالصبور عبدالمولى سالمانمستجد22

ابراهيم عوض ابراهيم كامل عكاشهمستجد23

ابراهيم مجدى ابراهيم محمود البحيرىمستجد24

ابراهيم محمد ابراهيم احمد عامرمستجد25

ابراهيم محمد ابراهيم الحسينىمستجد26

ابراهيم محمد ابراهيم قرطام سعدمستجد27

ابراهيم محمد السيد عبدهللا سليمانمستجد28

ابراهيم محمد سليمان عطيه شلبىمستجد29

ابراهيم محمد عبدالسالم البرقوقىمستجد30

ابراهيم مصطفى محمد على الفارمستجد31

ابراهيم مفرح ابراهيم خليل الشرقاويمستجد32

ابراهيم منصور ابراهيم عبدالعاطى صقرمستجد33

ابراهيم يوسف محمد راضىمستجد محول من انتساب34

ابو بكر عماد الدين صبحى احمد احمدمستجد35

ابوبكر عبدهللا ابراهيم القوصىمستجد36

احالم احمد عبدالجيد عبدالحميدمستجد37

احمد ابراهيم السيد ابراهيم سيد احمدمستجد38

احمد ابراهيم السيد محمد منصور يوسفمستجدبعذر عن مادة احكام39

احمد ابراهيم بدير علي غانممستجد40
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احمد ابراهيم خميس يونس فرجمستجد41

احمد ابراهيم ربيع االشهبمستجد42

احمد ابراهيم سليمان مطاوعمستجد43

احمد ابراهيم عبدالقادر حميدهمستجد44

احمد ابراهيم قطب صالحمستجد45

46
مستجد بعذر عن العام 

احمد ابراهيم محسن ابراهيم2021/2020الجامعى

احمد ابراهيم محمد حميده محمدمستجد47

احمد ابراهيم محمد خالدمستجد48

احمد ابراهيم محمد زكى حسنينمستجد49

احمد ابراهيم محمد سليمان عاشورمستجد محول من انتساب50

احمد ابراهيم نعمان عزت حافظمستجد51

احمد احمد السيد احمد اللقانىمستجد 52

احمد ادهم زغلول عبدربه محمدمستجد53

احمد ادهم محمد حسين ابوطبلمستجد54

احمد اسامه بهى الدين بهجات مبروكمستجد55

احمد اسامه عبدالباقى حجابمستجد56

احمد اسامه فتحى ابراهيم فيالهمستجد57

احمد اسامه محمد الشناوىمستجد58

احمد اسامه يونس خليفهمستجد59

احمد اشرف ابراهيم محمد بسيونىمستجد60
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احمد اشرف احمد عطاهللامستجد61

احمد اشرف السيد محمد الجنديمستجد محول من انتساب62

احمد اشرف لطفى محمد الزياتمستجد63

احمد اشرف محمد احمد مبروكمستجد محول من انتساب64

احمد الزناتى عرفان ابوسعدهمستجد65

احمد السعيد حامد السعيد حندقمستجد66

احمد السعيد عبدالمنعم احمد محمدمستجد67

احمد السعيد محمود ضيف عوض الشرقاوىمستجد68

احمد السيد ابراهيم محمد الخرويلىمستجد69

احمد السيد احمد عبدالنعيم عبدالقادرمستجد70

احمد السيد الشبراوى محمود البربرىمستجد71

احمد السيد المنسى محمد مجاهد مدكورمستجد72

احمد السيد ريان عبدربه احمدمستجد73

احمد السيد عبدالحليم السيد حامدمستجد74

احمد السيد عدلى السيد ابراهيممستجد75

احمد السيد على الشاذلىمستجد76

احمد السيد على بلتاجى السيد دبورمستجد 77

احمد السيد محمد السيد جابرمستجد محول من انتساب78

احمد الشربينى قاسم رفاعى رمضانمستجد79

احمد الصبرى محمد المهدى منصورمستجد80
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احمد امين سعد سالمه العبدمستجد81

احمد ايمن احمد ابو العال الدماطىمستجد82

احمد ايهاب جوده احمد عبدهللامستجد83

احمد بدوى فاروق بدوى الغرابليمستجد84

احمد تارك مرسى عبدالعزيزمستجد85

احمد جبر محمد عبدالمجيد العربىمستجد86

احمد جمال رمضان حسن شهاب الدينمستجد87

88
-مستجدبعذر عن مادتين دولى

احمد جمال عبدالفتاح محمدالجيارشريعه

احمد جمعه احمد احمد العونىمستجد89

احمد جمعه احمد محمد منصورمستجد90

احمد حازم امين زورهمستجد91

احمد حامد حامد عيسى سعدهمستجد92

احمد حامد مرسى حمزهمستجد93

احمد حسام ابراهيم محمد عبيدمستجد94

احمد حسام الدين عطيه صالحمستجد95

احمد حسام عبدالشافى عبدالجليل ربيعمستجد96

احمد حسن احمد حسن العسيلىمستجد97

احمد حسن السيد فتحىمستجد98

احمد حسن حنفى محمد سعيدمستجد99

احمد حسن شعبان محمد ابوالحسنمستجد100
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احمد حسن محمد ابراهيم خليلمستجد101

احمد حسن محمد حسنمستجد102

احمد حسين عبدالعظيم عبدالمجيد يونسمستجد103

احمد حسين عبدالمهين بديرمستجد104

احمد حلمى ابراهيم احمدعالممستجد105

احمد حماده كامل عبدالحى عيسى حسينمستجد106

احمد حمدى احمد احمد عبدالحميدمستجد107

احمد حمدى احمد احمد علىمستجد108

احمد حمدى السيد محمد  ابو زيدمستجد109

احمد حمزه محمد جبر شاورمستجد110

احمد خالد رافت يوسف حسنمستجد111

احمد خالد صبحى على السباعىمستجد112

احمد خالد عبدالفتاح عزمستجد113

احمد خالد كمال السعيد برهاممستجد114

احمد خالد محمد ابراهيم الزقممستجد115

احمد خالد محمد احمد بدوىمستجد محول من انتساب116

احمد خالد مصطفى كمال على امينمستجد117

احمد خليفه محمد احمد خليفهمستجد118

احمد خميس متولي مراجعمستجد119

احمد رافت جابر احمد الزهيرىمستجد120
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احمد راقى عبدالستار عبدالعزيز غريبمستجد121

احمد ربيع احمد حامدمستجد122

احمد ربيع السيد احمد شلبىمستجد123

احمد رجب ابراهيم امين سرحانمستجد124

احمد رجب ابراهيم متولى الشايبمستجد 125

احمد رجب انيس عبدالرؤف خليلمستجد 126

احمد رجب سعد ابو العنين كميشهمستجد127

احمد رجب عبدالمجيد جادهللا قويدرمستجد128

احمد رشاد عبدالرؤف ابراهيممستجد129

احمد رضا خليفه محمود الفرسمستجد130

احمد رضا عبدالمنعم عبده ربعهمستجد131

احمد رضا محمود بسيونى عبدهمستجد132

احمد رفعت عبدالعزيز مرسى السودانىمستجد133

احمد رفعت محمد رفعت ابراهيم جمعهمستجد134

احمد رمزى ابراهيم احمد ابوسالممستجد محول من انتساب135

احمد رمزى زكى عبدالباري خضرمستجد136

احمد رمضان ابراهيم سلطانمستجد137

احمد رمضان كامل يوسف قاسممستجد138

احمد زغلول زغلول محمد شاهينمستجد139

احمد زغلول محمد الخضرى خضرمستجد140
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احمد زكى محمد عامر صديقمستجد محول من انتساب141

احمد زين السيد احمد مرعىمستجد محول من انتساب142

احمد سالم صالح ابراهيممستجد143

احمد سامح عبدهللا صادق مشعلمستجد144

احمد سامى ابراهيم راضى اسماعيلمستجد145

احمد سامى السيد السيد المفتىمستجد146

احمد سامى رجب ابراهيم ناجىمستجد محول من انتساب147

احمد سامى سعيد عبدالفتاح خليلمستجدبعذر عن مادة لغه148

احمد سامى عبدالفتاح محمد حسنمستجد149

احمد سامى عثمان على حسنمستجد150

احمد سامى فؤاد عالم السيد احمدمستجد151

احمد سعد ابو المكارم سعد عطيهمستجد محول من انتساب152

احمد سعد احمد بسيونىمستجد153

احمد سعد السعيد محمد عونمستجد154

احمد سعد رزق محمد الزفتاوىمستجد 155

احمد سعد سعيد عبدالرحمن حسينمستجد156

احمد سعد عبدالحفيظ محمد عكازمستجد157

احمد سعيد احمد محمد ناصفمستجد158

احمد سعيد عبدالهادى مصطفى الفقىمستجدبعذرعن مادة لغه159

احمد سالمه احمد الشيخمستجد160
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احمد سمير احمد الشرقاوىمستجد161

احمد سمير عبداللطيف مغازى احمدمستجد162

احمد سيد صبرى البندارىمستجد163

احمد شعبان هديه هديخمستجد164

احمد شفيق ضيف هللا محمد سالممستجد165

احمد شوقى عبدالمقتدر البطاوىمستجد166

احمد شوقى محمد بسيونى عبدالكريممستجد 167

احمد صبحى ابراهيم الدسوقي علي شريفمستجد168

احمد صبحى ابراهيم هالل االحولمستجد169

احمد صبحى صالح مصرى ابو حيطهمستجد170

احمد صبحى عبدهللا عزمستجد171

احمد صبحى عبدالمطلب محمد قطبمستجد172

احمد صبرى محمد عثمان سالمانمستجد173

احمد صالح ابر اهيم ابو السعودمستجد174

احمد صالح الدين احمد محمد شهاوىمستجد175

احمد صالح دسوقى عبدالحى البحيرىمستجد176

احمد صالح رفاعى ابو زيد الشاذلىمستجد177

احمد صالح فتحى محمدمستجد178

احمد صالح يوسف عبدالوهاب هميسهمستجد179

احمد طارق عبدالسالم ناصرمستجد180
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احمد طارق محمود محمدمستجد181

احمد طارق معوض عطا جلومستجد182

احمد طالل عيسى خليل عيسىمستجد183

احمد طلبه شهاوى النحراوىمستجد184

احمد طه السنوسى طه السنوسى طه ابورواشمستجد185

احمد طه عبدالحميد المنصورىمستجد186

احمد عادل ابراهيم احمد النادىمستجد187

احمد عادل البسطويسى صبرهمستجد188

احمد عادل حسن عبدالسالم الجزارمستجد189

احمد عادل صالح الدين ابراهيم حسانينمستجد190

احمد عادل عبدهللا عبدالمجيدمستجد191

احمد عادل عبدالمحسن شعبان الديبمستجد192

احمد عادل محمد احمد احمدمستجد193

احمد عادل محمد الخضرىمستجد194

احمد عادل محمد عبدالمنعم الشونيمستجد195

احمد عاطف ابواليزيد ابوالنعاسمستجد196

احمد عاطف عبدالصادق محمد عبدالصادقمستجد197

احمد عاطف عبدالعزيز عبدالمقصودمستجد198

احمد عاطف عيسى ابوعيسىمستجد199

احمد عباس عبدالمجيد عباس ابو الكلمستجد200
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احمد عبدالجواد عبدالحميد عبدالجواد سويدمستجد201

احمد عبدالحفيظ عبدالشافى عبدالعزيز سويلممستجد202

احمد عبدالحميد عبدالعظيم الشعيرىمستجد203

احمد عبدالحى السيد الصوافمستجدبعذر عن مادة دولى204

احمد عبدالحى عبدالوهاب عبدالرازق سليمانمستجد205

احمد عبدالرحمن عبدالرحيم عطامستجد206

احمد عبدالسالم السيد يوسفمستجد207

احمد عبدالسميع غنيم الشاذلىمستجد208

احمد عبدالعاطى محمود محمد حمد سليمانمستجد209

احمد عبدالعال ابواليزيد ابوالعينينمستجد210

احمد عبدالعزيز حمد محمد عبدالحميدمستجد211

احمد عبدالعزيز عيد عبدالعزيزمستجد212

احمد عبدالعزيز محمد جادهللا كشكمستجد213

احمد عبدالغفار عبدالغفار عبدالقادرمستجد214

احمد عبدالغنى ابراهيم عبدالغنى ابراهيم فلفلهمستجد215

احمد عبدالغنى احمد شكرمستجد216

احمد عبدالفتاح احمد خفاجىمستجد217

احمد عبدالقوى عبدالصادق سعد رشوانمستجد218

احمد عبدالكريم عبدهللا محمد فراجمستجد219

احمد عبداللطيف عبداللطيف محمد المعراجمستجد220
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احمد عبدهللا عبداللطيف عبدالوهابمستجد221

احمد عبدهللا عبدالمنصف ابراهيم ديبانمستجد222

احمد عبدهللا محمد عبدهللا الجملمستجد223

احمد عبدالمالك فرحات محمداسماعيلمستجد224

احمد عبدالمطلب عبدالجليل فرحاتمستجد225

احمد عبدالمنعم على حسن قنيبرمستجد226

احمد عبدالمنعم مصطفي محمد السيوىمستجد227

احمد عبدالمولى محمود يوسف صباحمستجد228

احمد عبدالناصر بهلول عبدالسالممستجد229

احمد عبدالنبى ابوالعينين عيسى متولىمستجد230

احمد عبدالوهاب احمد السيد محمد عبدالرحمنمستجد231

احمد عبود عبداللطيف عبدالرازق مطاوعمستجد232

احمد عرابى سمير يوسف قمحمستجد233

احمد عزت عاصم على محمدمستجد234

احمد عزت محمد موسى الشيخمستجد235

احمد عزمى محمد عطيهمستجد236

احمد عصام حسين عبدالباقىمستجد237

احمد عصام عبدالعزيز عبدالفتاح حسينمستجد238

احمد عطيه مرزوق طاهرمستجد239

احمد عالء جمعه عباس جمعه نصارمستجد240
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احمد عالءالدين عبدهللا محمد الحالجمستجد241

احمد عالم محمد محمد عزاممستجد242

احمد على احمد بيومى السيدمستجد243

احمد على احمد حسن زيدانمستجد244

احمد على حسن عبدالحميد رمضانمستجد245

احمد على حسن علي حسنمستجد246

احمد على عبدالحليم  محمد عبدالرحمنمستجد247

احمد على عبدالاله علي يوسفمستجد248

احمد على على على حويلهمستجد249

احمد عليوه عبدالغنى فودهمستجد250

احمد عماد ابوالفتح بدر على بدرمستجد251

احمد عماد الدين منصور عبدالحميد ترابمستجد252

احمد عماد حمدى السيد خطابمستجد253

احمد عماد عبدالفتاح عبدالعال الشاطرمستجد254

احمد عمرو محمد رجب راضىمستجد255

احمد عيد عبدالحميد شيبهمستجد256

احمد عيد محمد رمضان صياممستجد257

احمد عيسى عبدالحميد سيد احمد عيسىمستجد 258

احمد عيسى مبروك محمدعيسىمستجد259

احمد فارس احمد السعيد ابو اليزيد خضرمستجد260
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احمد فايز مغازى يوسف غازىمستجد261

احمد فتيح احمد ابراهيم النحالمستجد262

احمد فكرى عبدالستار عبدالبارى حميدهمستجد263

احمد فكرى موسى ابوموسىمستجد 264

احمد فوزى حامد العزبمستجد265

احمد فؤاد على حسن االتربىمستجد266

احمد قطب على قطب منيسىمستجد267

احمد قناوى محمود احمدمستجد268

احمد كارم عبدالنبى عبدالحفيظ الدكانىمستجد269

احمد كامل محمد كامل عرسمستجد270

احمد كمال ابوالمجد الخولىمستجدبعذر عن مادة مصادر271

احمد كمال يسن عبدالعزيزمستجد272

احمد ماهر محمد على رشوانمستجد273

احمد مجدى ابراهيم معجوزمستجد محول من انتساب274

احمد مجدى عبدالحميد االبشيهىمستجد275

احمد مجدى عبدالعزيز محمد مرادمستجدبعذر عن مادة احكام276

احمد مجدى فؤاد قاصدمستجد277

احمد مجدى محمد عطيهمستجد278

احمد محمد ابراهيم محجوبمستجد279

احمد محمد ابوالفتوحمستجد280
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احمد محمد ابوالمجد حسن جعفرمستجد281

احمد محمد احمد خليلمستجد282

احمد محمد احمد سالممستجد283

احمد محمد احمد عبدالغنى ابوسليمانمستجد284

احمد محمد احمد قمرالدولهمستجد285

احمد محمد احمد محمد عبدالسالممستجد286

احمد محمد البسطويسى زايدمستجد287

احمد محمد السيد ناصفمستجد288

احمد محمد الشحات عكاشهمستجد289

احمد محمد انور الفقىمستجد290

احمد محمد انور عبدالوهاب حامدمستجد291

احمد محمد بدوى فايدمستجد292

احمد محمد توفيق عبدالحميد صالحمستجد293

احمد محمد جبريل عبدهللامستجد294

احمد محمد حسن عطيه زيدمستجد295

احمد محمد حسين شاهينمستجد296

احمد محمد خضير يوسفمستجد297

احمد محمد رجب عيد عليانمستجد298

احمد محمد رمضان السيد سليمانمستجد299

احمد محمد سعد محمد احمدمستجد300
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احمد محمد سليمان محمد حسين عشيبهمستجد301

302
مستجد بعذر عن مادة تاريخ 

احمد محمد سيد حسين شعراوىقانون

احمد محمد شكرى بخاطره عواد عبدالعالمستجد303

احمد محمد صبحى عبدالحميد عبداللطيف طهمستجد304

احمد محمد عبدالحليم حجازىمستجد محول من انتساب305

احمد محمد عبدالستار احمد السبكىمستجد306

احمد محمد عبدالسالم محمد االتربىمستجد 307

احمد محمد عبدالعاطى محمد الحلوانىمستجد308

احمد محمد عبدالعليم عبدالشافى الفدادنىمستجد309

احمد محمد عبدالفتاح السيد يونسمستجد310

احمد محمد عبدالفتاح عبدالعزيز حميدهمستجد311

احمد محمد عبدالفتاح عبدالمقصود علىمستجد312

احمد محمد عبدالقادر حوالهمستجد313

احمد محمد عبدالقوى احمد عمارهمستجد314

احمد محمد عبدهللا عبده خاطرمستجد315

احمد محمد عبدالمنعم ابويوسفمستجد316

احمد محمد عبدالوهاب السيد الشيخمستجد محول من انتساب317

احمد محمد عزت مرسى شاهينمستجد318

احمد محمد عصام حسين محمد السحلىمستجد319

احمد محمد على عبدالحليم الكومىمستجد320
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احمد محمد عيد اسماعيلمستجدبعذرعن مادة عقوبات321

احمد محمد فتحى متولى االعصرمستجد322

احمد محمد فرج محمد حسب النبيمستجد323

احمد محمد فؤاد محمد اماممستجد324

احمد محمد قطب فتح هللا عطا هللامستجد325

احمد محمد قنديل مرسى غنيممستجد326

احمد محمد ماضى عبدهللا ماضىمستجد327

احمد محمد محمد سليم زقيممستجد328

احمد محمد محمد محمد المصرىمستجد329

احمد محمد محمود شعبان النايممستجد محول من انتساب330

احمد محمد محى الدين يونسمستجد331

احمد محمد مرسى القطب الخنيزىمستجد332

احمد محمد مصطفى عريفمستجد333

احمد محمد نبيل محمد المرسىمستجد334

احمد محمد وائل جمعه السيد مرسى شاهينمستجد335

احمد محمود ابراهيم عبدالموجودمستجد336

احمد محمود احمد نصارمستجد337

احمد محمود توفيق حجاجمستجد338

احمد محمود راشد نعيممستجد339

احمد محمود سعد محمد البدوىمستجد340
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احمد محمود صالح الدين بحيرىمستجد341

احمد محمود عبدالحميد على رمضانمستجد342

احمد محمود محمد مصطفي على الدينمستجد343

احمد محمود محمود احمد شلبيمستجد344

احمد مختار عبدالغنى يوسف ابو مندورمستجد345

احمد مخلص احمد حجازى ابو عوالىمستجد346

احمد مدحت صالح حسين خليلمستجد347

احمد مراد محمد مرادمستجد348

احمد مسعد ابراهيم الجيارمستجد349

احمد مسعد احمد ابراهيم محمدمستجد350

احمد مصطفى احمد مصطفىمستجد351

احمد مصطفى بيومى البدراوىمستجد352

احمد مصطفى عبدالفضيل الشريفمستجد بعذر عن مادةدولى353

احمد مصطفى محمد محمد ابوسيفمستجد محول من انتساب354

احمد مفيد محمد امين خضرمستجد355

احمد مكرم زكى ابوطاجنمستجد356

احمد مكين عبدالوهاب ابرهيم سعدمستجد357

احمد منجى عبدالحى درويشمستجد358

احمد مندور عبدالجواد مندور طهمستجد359

احمد منصور فتحى احمد محمدمستجد360
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احمد مؤمن عبدالمقصود السيد الجدوىمستجد361

احمد ناجى عوض عبدالحفيظ بدوىمستجد362

احمد نادر صالح احمدمصطفىمستجد363

احمد ناصر احمد محمد عطيهمستجد محول من انتساب364

احمد ناصر السيد البليطىمستجد365

احمد نبيل عبدالمولى محمدمستجد366

احمد نبيل محمد حسن فراجمستجد367

احمد نصر الرفاعى غنيممستجد368

احمد نصر فريد محمد على نصارمستجد369

احمد هانى محمد نظيم بلتاجىمستجد370

احمد هانى مصطفى صالح اللقانىمستجد371

احمد هشام احمد الزمرانىمستجد372

احمد هشام محمد صفامستجد373

احمد وائل ابراهيم السيد حسنمستجد374

احمد وائل محمد سامى حجازىمستجد375

احمد وجدى احمد طوسونمستجد 376

احمد وجيه عبدالحميد احمد مطاوعمستجد377

احمد وحيد احمد غنيمي عبدهمستجد378

احمد ياسر احمد محمود السيدمستجد379

احمد ياسر السيد احمد ابو الخيرمستجد380
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احمد ياسر السيد الفقىمستجد381

احمد يحى رشاد عبدالعزيز عوضمستجد382

احمد يحى عطيه متولى ابوعيانهمستجد383

ادم مهدى صبحى محمد مرعىمستجد384

ادهم اسامه هالل محمد  النجارمستجد385

ادهم خالد محمد عبدالحى الشرقاوىمستجد386

ادهم صالح عبدالحليم محمد العطارمستجد387

ادهم عادل مسعد عبدالرازق الزياتمستجد388

ادهم مدحت رزق عبدالخالق زنتوتمستجد389

ادهم مهدى سليمان اسماعيلمستجد محول من انتساب390

ادهم ناصر طه احمد محمودمستجد391

اروى بكر عبدالخالق بيوميمستجد392

اروى عبدالناصر محمد على  درويشمستجد393

اروى محمد رزق منصور الخوليمستجد محول من انتساب394

اريج اسماعيل عبدالرحمن عبدهمستجد395

اريج السعودى طلبه المعزاوىمستجد396

ازهار بكرى يسن بكرى الكويسمستجد397

اسامه ابوالسعود محمد اسماعيل شوشهمستجد398

اسامه السيد محمد رضوانمستجد399

اسامه جمال عبدالجليل عبدالحميدمستجد400
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اسامه طارق نصر الدين خليفهمستجد401

اسامه عمران احمد عبدالموجود محمدمستجد402

اسامه فؤاد السيد سيد احمد زيادهمستجد403

اسامه محمد شعبان ناجىمستجد404

اسامه محمد عباس محمد ابوعيسىمستجد405

اسامه محمد عبدالسالم السعدنيمستجد406

اسامه محمد عبدالعظيم يوسفمستجد407

اسامه محمد عبدالقادر ناجى عبدالقادرمستجد محول من انتساب408

استيفن دانيال جورجى عطيهمستجد409

اسراء ابراهيم احمد سالممستجد410

اسراء ابراهيم عبدالعظيم ابو النورمستجد411

اسراء ابراهيم محمد ابراهيممستجد412

اسراء ابراهيم محمد عبدالرحمن الصعيدىمستجد413

اسراء احمد عبدالعال الجوهرىمستجد414

اسراء احمد عبدالعال شرفمستجد415

اسراء احمد عبدالعزيز احمد البدوىمستجد416

اسراء احمد عبدالفتاح عطا هللا عجالنمستجد417

اسراء احمد عقل عكاشهمستجد418

اسراء احمد قنديل عطا خليفهمستجد419

اسراء احمد نبيل محمدمستجد420
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اسراء اسامه محمد احمد الخولىمستجد421

اسراء اسماعيل بسيونى محمد رماحمستجد محول من انتساب422

اسراء السعداوى بيومي الكفوريمستجد محول من انتساب423

اسراء السيد عبدهللا السيد الخولىمستجد424

اسراء السيد محمد ابراهيم ابو شوشهمستجد425

اسراء انور على عباده مرعىمستجد426

اسراء بليغ حمدان الفقيمستجد427

اسراء جمال بسيونى احمد الهمسهمستجد428

اسراء حسن احمد سليمان ردادمستجد محول من انتساب429

اسراء حسين عبداللطيف ابو بكر امبيهمستجد430

اسراء خالد ربيع محمد ابوحديدمستجد431

اسراء رضا احمد نعيممستجد محول من انتساب432

اسراء رضا عبدالفتاح السيد الفقىمستجد433

اسراء رضا محمد عبدالقادر خليفهمستجد434

اسراء سعد عبدهللا بهى الدينمستجد435

اسراء سمير محمد العشماوىمستجد436

اسراء سيداحمد احمد سيداحمد الفارمستجد437

اسراء صفوت محمد المرسىمستجد438

اسراء صالح عبدالوهابشريعه-مستجد بعذرعن مادتين  احكام439

اسراء عادل عبدهللا يونس عبدالجوادمستجد محول من انتساب440
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اسراء عاطف رمضان محمدمستجد441

اسراء عاطف يسرى محمود صابرمستجد442

اسراء عبدالباسط يونس سعدهللامستجد 443

اسراء عبدالفضيل رمضان عبدالمجيد شميسمستجد444

اسراء عبدالقوى يوسف عبدالقوى العسيلىمستجد445

اسراء عبدالكريم عبدالجواد عبدالكريممستجد446

اسراء عبدالموجود ابراهيم علي دخيلمستجد447

اسراء عبدالناصر محمد عبدالفتاح قطاشهمستجد448

449
مستجد بعذر عن مادة تاريخ 

اسراء عصام محمد العبدقانون

اسراء عالء سعد هللا سلطان سعدمستجد450

اسراء على السعيد على جامعمستجد451

اسراء فتوح محمد ابراهيم البمبىمستجد محول من انتساب452

اسراء فرج السنوسى عبدالجواد العوامىمستجد453

اسراء فؤاد فتوح محمد خليلمستجد454

اسراء كارم حسن حسن الغنيميمستجد455

اسراء كمال الدين عبدالغني سعد شحاته الشاعرمستجد456

اسراء مبروك ابراهيم خليفه غانممستجد457

اسراء مجدى سعد ابراهيم حبيبمستجد458

اسراء مجدى عبدالسالم جاب هللا العرندمستجد محول من انتساب459

اسراء محمد الصافى محمد عبدالكريممستجد460
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اسراء محمد بسيونى عبدالحليم حامدمستجد461

اسراء محمد خميس عبدالحميد عجيلهمستجد462

اسراء محمد سعد شحاته عبدالعزيزمستجد463

اسراء محمد محمد ابراهيم مصطفى ودنمستجد 464

اسراء محمود احمد على الشربينىمستجد 465

اسراء محمود محمد عبدالمجيد الديبمستجد466

اسراء مختار عطيه عبدالقادر عقبهمستجد467

اسراء ممدوح عبدالرحمن ابوعربمستجد محول من انتساب468

اسراء مهنا عبدالفضيل حسينمستجد محول من انتساب469

اسراء نعيم السيد محمود ابراهيممستجد محول من انتساب470

اسراء ياسر عبدالوهاب عبدالحميد ونسمستجد471

اسراء يسرى عبدالقادر العباسىمستجد472

اسعد لؤى احمد علي الناعممستجد473

اسالم احمد درويش مصطفىمستجد474

اسالم احمد محمد عبدهللا فضلمستجد475

اسالم اسماعيل محمود محمد الخواجهمستجد476

اسالم ايمن جوده ابومندورمستجد477

اسالم جمال عبدالحميد عبدالحميد االبيضمستجد478

اسالم رضا قطب حسن السيدمستجد479

اسالم سيد احمد بهنسى سيد احمد بهنسىمستجد480
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اسالم صالح محمد علي القصيرمستجد481

اسالم عادل السعيد حسن حسب هللامستجد482

اسالم عبدالكريم عبدالقادر محمدمستجد483

اسالم عبدالمنجى ابراهيم بدوىمستجد484

اسالم عالء على شبل السيدمستجد485

اسالم على اسماعيل محمدمستجد486

اسالم فايز عبدالسالم الشيخمستجد487

اسالم كريم محمد مصطفى عيدمستجد488

اسالم محمد السيد محمد عقارمستجد489

اسالم محمد النبوى احمد المكاوىمستجد490

اسالم محمد جمعه سليمان عامرمستجد491

اسالم محمد عبدالجواد السيد الحسنينمستجد492

اسالم محمد عبدالرازق المغينيمستجد493

اسالم محمد عبدالفتاح السيد االماممستجد494

اسالم محمد على محمد يسمستجد495

اسالم محمود السيد محمدمستجد496

اسالم ياسر فؤاد فهمىمستجد497

اسالم يحى كمال احمدمستجد498

اسما عبدالناصر ابراهيم كلشمستجد499

اسماء ابراهيم ابراهيم االقرعمستجد500
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اسماء ابراهيم السيد ابراهيممستجد501

اسماء ابراهيم السيد عبدالخالق غانممستجد502

اسماء ابراهيم محمد احمد يوسفمستجد503

اسماء ابراهيم محمد عبدالرحمن ابراهيم رزقمستجد محول من انتساب504

اسماء ابراهيم محمود سعد ضبشمستجد505

اسماء احمد طلبه ربيعمستجد506

اسماء احمد محمد حسن عرفاتمستجد507

اسماء السعيد هاشم عبدالكريم عيادمستجد محول من انتساب508

اسماء المراعى السيد الدخاخنىمستجد509

اسماء بدر محجوب محمد عبدالعزيز العريانمستجد510

اسماء بسيونى عبدالمحسن جبارهمستجد511

اسماء حسن عبدالفتاح علي البشالوىمستجد512

اسماء خالد محمد نجامستجد 513

اسماء رافت السيد ابراهيممستجد514

اسماء رجب رضوان عبدالحميد عاشورمستجد515

اسماء رسمى فرحات جاد الفقىمستجد516

اسماء رضا عبدالسميع محمد القبالوىمستجد محول من انتساب517

اسماء سامح محمد كشكمستجد518

اسماء سرحان محمد عبدالمجيدمستجد519

اسماء سعد عبدالقادر خميسمستجد520
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اسماء سعد على سعد الصغيرمستجد521

اسماء سعيد فتحى توفيق ابراهيممستجد522

اسماء سالمه مغازى شعبانمستجد523

اسماء شوقى محمد تفاحهمستجد محول من انتساب524

اسماء طارق محمد ابوالفتوح عبدالسالم االدهممستجد525

اسماء طلحه محمد الصاويمستجد526

اسماء عباده عنتر عبدالحميد المسلمانىمستجد527

اسماء عبدالرحيم عبدالحليم السيد بدوىمستجد528

اسماء عبدربه فضل الزعيممستجد 529

اسماء على على عبدالعاطى بصلمستجد530

اسماء كمال سالمه عبدالهادىمستجد531

اسماء محمد ابو بكر ابراهيممستجد532

اسماء محمد اسماعيل محمد الشتيوىمستجد 533

اسماء محمد السيد الحاج محمد الزفتاوىمستجد محول من انتساب534

اسماء محمد حسن سالممستجد535

اسماء محمد عبدالدايم الششتاوىمستجد536

اسماء محمد عبداللطيف احمد اللقانيمستجد محول من انتساب537

اسماء محمد عبدالمنعم محمد هجرسمستجد محول من انتساب538

اسماء محمد محمود خليفهمستجد539

اسماء محمود عبدالرحمن محمد علىمستجد540
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اسماء محمود محمد زلطمستجد 541

اسماء مصطفى محمد مصطفى الدالومستجد542

اسماء هانى رضوان محمد العدلمستجد543

اسماعيل ابراهيم عبداللطيف على يادممستجد544

اسماعيل محمد شبل عبدالعزيز شاهينمستجد545

اسماعيل ناجى بسيونى عبدالونيس قويدرمستجد546

اسيه جمال محمد عبد البارىمستجد 547

اشجان عبداللطيف عبداللطيف ماضى سكينمستجد محول من انتساب548

اشرف ابراهيم السيد على محمد القزازمستجد549

اشرف البكرى عبداللطيف احمدمستجد550

اشرف بالل محمد عبدالغنى محمد كسبهمستجد551

اشرف حسن عبدالنبى فرجمستجد552

اشرف عصام مصطفى محمد المليجيمستجد553

اشرف محمد عيسى عبدالصادق بلتاجىمستجد554

اشرف محمد محمود على ابو عمرمستجد محول من انتساب555

اشرف مسعد عبدالنبي عليمستجد محول من انتساب556

اشرف يوسف عطيه يوسف راضى عبدالدايممستجد557

اشرقت احمد غنيم يوسف البهنسىمستجد558

اصاله محمد عبدالعاطى حجاجمستجد559

اكرم محمد سامحى رياض عبدالحافظمستجد محول من انتساب560
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االء ابراهيم حنفى ابراهيم سالمهمستجد 561

االء احمد سعد عبداللطيف القماحمستجد محول من انتساب562

االء احمد عبدالحليم سالمهمستجد563

االء احمد محمد المصلحى الجعبيرىمستجد محول من انتساب564

االء احمد محمود عبدالرحمن موسىمستجد565

االء احمد هندي خميسمستجد محول من انتساب566

االء اشرف سالمه شمهمستجد567

االء اشرف عبدالرحمن الشوبكىمستجد568

االء السيد السعيد محمد اسماعيلمستجد محول من انتساب569

االء السيد حسن السيد النويشيمستجد محول من انتساب570

االء السيد عبدالاله احمد عيسىمستجد571

االء بسيونى عبدالمجيد محمد ابوطبيخمستجد572

االء جمال مسعود هندى مسعودمستجد573

االء حسام احمد ابو النورمستجد574

االء حسين راشد حامد عبدالحميدمستجد575

االء ربيع السيد غازى جاد الـلهمستجد محول من انتساب576

االء زكريا عبدالمهيمن على يوسفمستجد محول من انتساب577

االء سامى عبدالحكيم شتامستجد محول من انتساب578

االء سمير محمودمحمد شدادمستجد579

االء شعبان عبدالنبى محمود قاسممستجد محول من انتساب580
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االء صبحى محمد عبدهللا عبدالرحيممستجد محول من انتساب581

االء عادل محمد خليل العجانمستجد582

االء عاشور داود ابراهيممستجد583

االء عاطف السيد داودمستجد584

االء عاطف عبدالغني محمد ابورحمهمستجد585

االء عاطف محمد بسيونىمستجد586

االء عبدالجواد عبدالرازق ضيف هللا نواخيرمستجد محول من انتساب587

االء عبدالجواد عبدالعظيم محمد بدرمستجد محول من انتساب588

االء عبدالرحمن كمال عبداللطيف رجبمستجد589

االء عبدالفتاح عبدالحميد عبدالخالق سيف الدينمستجد محول من انتساب590

االء عبدالمنعم بدير ابوسمكمستجد591

االء عبدالمنعم عبدالقوى جادهللا قويدرمستجد592

االء على السيد الشامىمستجد593

االء عمرو محمد انور ناصرمستجد594

االء فتحى محمد عبدالحميد الطيبمستجد595

االء مجدى سعيد السيد الشربينىمستجد596

االء محمد اسماعيل القيممستجد597

االء محمد السعيد حلمى ابراهيم االحولمستجد598

االء محمد جالل الدين محمد غنيممستجد599

االء محمد عبدالرحمن القاضىمستجد600
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االء محمد عبدالمولى عبدالصمد الخولىمستجد601

االء محمد عوض هاشممستجد محول من انتساب602

االء محمد محمود الحلوانيمستجد محول من انتساب603

االء محمود على عبدالسالم النجارمستجد محول من انتساب604

االء نبيل ابراهيم احمد شرف الدينمستجد605

االء يسرى زكريا محمود غلوشمستجد606

الحسن سامى رمضان طلبه مسودهمستجد607

الحسينى دياب عيد االزرقمستجد608

الزهراء ايمن ابوالمجد محمد راشدمستجد609

الزهراء شمس الدين فتحي شمس الدينمستجد610

السمانى ابكر ادم عبدهمستجد وافد611

السيد جمعه السيد القلشىمستجد612

السيد سامى السيد رضوان محمدمستجد613

السيد سعيد السيد ابراهيم النايممستجد محول من انتساب614

السيد عبدالظاهر عبدالمنجى شلوفمستجد محول من انتساب615

السيد عبدالقادر عبدالعظيم السيد فياضمستجد616

السيد فكرى السيد سعد المحصمستجد617

السيد كامل السيد عبدالصمد المالحىمستجد618

السيد كمال محمد فايدمستجد 619

السيد محفوظ عبدالحميد شريفمستجد620
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السيد محمد السيد زكى احمدمستجد621

السيد محمد السيد عبدالرحمن الشيمىمستجد622

السيد محمد السيد محمد القزازمستجد623

السيد محمد سيد احمد محمد مرشدى سالمهمستجد624

السيد محمد نور السيد السيدمستجد625

السيد محمود حمدين مصطفى الشافعىمستجد626

الشيماء ابراهيم ابراهيم السعيد محمد داودمستجد محول من انتساب627

الشيماء احمد فتحى محمود فرجمستجد628

الشيماء جمال ابراهيم احمد المدنىمستجد محول من انتساب629

الشيماء عبدالحميد سعد الطباخمستجد630

الشيماء عبدالحميد وجدى عبدالحميد فايدمستجد631

الشيماء عبدالرحيم محمد عبدالرحيم عبدالعالمستجد632

الشيماء فكرى عثمان محمد عثمانمستجد محول من انتساب633

الشيماء نصر فتحى سليمان الزغرتىمستجد محول من انتساب634

اللواء صالح عثمان فؤادمستجد635

المهدى مصطفى المهدى مصطفىمستجد636

امال ايهاب محمود بحيرىمستجد محول من انتساب637

امال سامى عبدالجواد نور الدينمستجد638

امال محمد امين مرسي عثمانمستجد639

امانويل جمعه اميرو دوبومستجد وافد جنوب السودان640
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امانى اسامه رمضان شرف الدينمستجد641

امانى السيد المحمدى السيد ضوهمستجد642

امانى الشحات محمود على عبدهللا يونسمستجد محول من انتساب643

امانى ايمن عرفه بسيونى مصطفى الشورهمستجد644

امانى ايمن فؤاد محمدمستجد645

امانى جاد عيد الدفراويمستجد محول من انتساب646

امانى جمال عطيه الشوبرىمستجد647

امانى جمعه عبدالجواد احمد دسوقى الحنبلىمستجد648

امانى رضا دسوقى شعبانمستجد محول من انتساب649

امانى رمضان السيد عبدالمجيد عبدالمطلبمستجد 650

امانى سامح صبرى عبدالغفار احمد سالممستجد651

امانى شعبان محمد مصطفى كفافىمستجد652

امانى صبحى ابراهيم محمد سليمانمستجد653

امانى صبحى فؤاد عبدالمالك نصرمستجد654

امانى عرفه المجدوبه ابراهيم موسىمستجد655

امانى فايز ابراهيم الصقعانمستجد محول من انتساب656

امانى محمد فتحى سليمان شلبىمستجد657

امانى هشام المحمدي عباس المصريمستجد658

امل احمد عبدالحكيم محمد خضرمستجد659

امل السيد السيد محمد مصطفىمستجد 660
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امل جمال عبدالمنعم حامد سليمانمستجد661

امل خالد عبدالصادق شاهينمستجد محول من انتساب662

امل رمضان عبدالدايم محمد عبدالدايممستجد663

امل عبدالمنعم اسماعيل محمد الخواصمستجد 664

امل عصام رجب محمد رجبمستجد665

امل عماد حمدى احمد مساعدمستجد666

امل فكرى حافظ على ابو النورمستجد667

امل كمال محمد محمد سالممستجد محول من انتساب668

امل ماهر على البيومى شلبىمستجد محول من انتساب669

امل محمد عثمان محمد شاهينمستجد محول من انتساب670

امل محمد فاروق حسن المسيرىمستجد 671

امل محمد محمود ناصف الجرفمستجد محول من انتساب672

امل محمد نبيل مصطفىمستجد673

امل محمود سعد عبدالمقصود اسماعيلمستجد674

امنه عصام الدين عبدالحميد مكىمستجد675

امنيه ابراهيم احمد ابراهيم الميدانىمستجد محول من انتساب676

امنيه احمد طه ابو ركبهمستجد677

امنيه احمد عبدالجليل احمد البحيرىمستجد678

امنيه السيد الصاوى علـــى ديابمستجد679

امنيه السيد محمد االحمرمستجد680
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امنيه امجد عبدالفتاح سيد احمد فخرالدينمستجد681

امنيه ايمن محمد محمد عبدالمجيدمستجد682

امنيه ايهاب عبده عبدالفتاح الديبمستجد683

امنيه توفيق عيد حسين شليممستجد684

امنيه حسن حسن عيسى العادلىمستجد685

امنيه حسنى عبدالعزيز عبدالحميد عامرمستجد686

امنيه خالد القصبي السيدمستجد687

امنيه خميس حسنى خميس الشيمىمستجد688

امنيه صالح محمد اسماعيلمستجد689

امنيه صبحى البهى عبدالرحمن الصعيدىمستجد690

امنيه عادل ربيع احمد الطباخمستجد691

امنيه عبدالباسط محمد محمد رزقمستجد692

امنيه عبدالغني محمد عبدالفتاح حمادمستجد محول من انتساب693

امنيه عبدالفتاح محمد محمد الدبيسىمستجد694

امنيه على ابراهيم على نوفلمستجد695

امنيه قاسم عبدالسالم تاج الدينمستجد محول696

امنيه محمد احمد عبدالخالق عليبهمستجد697

امنيه محمد امين عبدالعظيم بركاتمستجد 698

امنيه محمد حمدى عبدالعزيز عبدهمستجد699

امنيه محمد عبدالكريم زيدانمستجد700
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امنيه محمد فاروق شكرمستجد701

امنيه محمود فوزى محمد المتينىمستجد702

امنيه محمود محمد محمود رجبمستجد703

امنيه مختار عبدالمنعم صقر حسنمستجد704

امنيه مفرح ابو شعيشع محمد هاللمستجد705

امنيه نبيل السعيد عبدالسالم الزغبىمستجد706

امير ابراهيم محمد خليفه ضبشمستجد707

امير اشرف بخاطره صالح علىمستجد708

امير حماده سمير محفوظ حسنينمستجد709

امير سمير احمد محمدمستجد710

امير طلعت عبدالقوى عبدالحميد القيمهمستجد711

امير عماد عبدالقادر ابراهيم العفيفىمستجد712

اميره ابراهيم حسن خميسمستجد713

اميره ابراهيم محمد عبدالحميد الصومستجد714

اميره ابوالوفا على يوسف محمدمستجد715

اميره انور محمد محمد سعيدمستجد716

اميره ايمن محمد ابراهيم محمد ابراهيممستجد717

اميره حسام عبدالفتاح ابوحسينمستجد718

اميره خالد محمد عبدالحميد الننىمستجد719

اميره خليفه فتحى محمد خليفهمستجد 720
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اميره رافت السيد عبدالحميد الخشابمستجد721

اميره رضا ابوالفتوح السيد يوسفمستجد722

اميره رفيق محمد جمعه ابو العيصمستجد723

اميره سالم عوض البدوىمستجد724

اميره سامى محمود حسن السيد حبيبمستجد725

اميره سعد محمد حسن الفقىمستجد محول من انتساب726

اميره شحاته محمد محمد اسماعيلمستجد محول من انتساب727

اميره شريف محمد شعبان زكىمستجد محول من انتساب728

اميره شوقى عبدالفتاح حسن حزينمستجد729

اميره شوقى محمد محي الدين الشيخمستجد730

اميره صبحى رمضان عبدالحميدمستجد731

اميره صبحى شحاته الغندورمستجد732

اميره طارق على حسين علىمستجد733

اميره عبدالسالم السيد عبدالسالممستجد محول من انتساب734

اميره عبدالسالم بهاءالدين ابوباشامستجد735

اميره عبدالسالم عبدالحميد عامرمستجد736

اميره عبدالعزيز على درويشمستجد محول من انتساب737

اميره عبدالفتاح السيد محمد البياعمستجد738

اميره عصران عبدالكريم السيد قاسممستجد محول من انتساب739

اميره عالء السيد سيد احمد العراقىمستجد محول من انتساب740
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اميره فريد عبدالسالم حسين النجارمستجد741

اميره محمد السيد الشيخمستجد محول من انتساب742

اميره محمد عبدالجيد عبدالرحمن يوسفمستجد محول من انتساب743

اميره محمد على عبداللطيف باللمستجد744

اميره مسعد ناصر عبدالحىمستجد محول من انتساب745

اميره مصطفى محمد عبده محمد الشريفمستجد محول من انتساب746

اميره ناصر شحاته محمدالمصرىمستجد747

اميره ناصر كمال النجارمستجد748

اميره وهبه حافظ عبدالجواد شحاتهمستجد749

اميره ياسر السيد ابراهيم السرساوىمستجد750

اميمه سرحان احمد عبدالصمد الخولىمستجد751

اميمه على محمد حسن القالعمستجد محول من انتساب752

اميمه مجدى عبدالمنعم السعيد ناصفمستجد753

امين ابراهيم راشد قطبمستجد754

امين اسماعيل محمد عطيه عوض هللمستجد755

امين رفعت امين محمد عميرهمستجد756

امين عبدالعزيز عبدالمجيد محمد مرادمستجد757

امينه محمد ابراهيم الدماطىمستجد758

امينه محمد رضا  عبدالحليم زاهرمستجد759

انتصار وليد المغاورى عمارمستجد محول من انتساب760
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انجى اسامه عبدالعزيز جابر عبداللطيفمستجد محول من انتساب761

انجى الشاملى محمد الشاملى خضيرمستجد762

انجى سعد محمد السيدمستجد محول من انتساب763

انجى عمر مسعود ابراهيممستجد764

انس ابراهيم ناجى محمد عوضمستجد765

انس حاتم عبدالحميد السطيحهمستجد766

انس صالح محمد عمرالبكرمستجد767

انور سامى انور الحدينيمستجد768

انور وجدى عبدالعظيم احمدمستجد769

اهداء بدر محمد محمد احمد الحرامىمستجد770

ايات يوسف مصطفى احمد طايلمستجد771

اياد ابوالسعود ابراهيم عبدالجليل حميدهمستجد772

اياد اسماعيل حسانين عبدالمجيد بدرمستجد محول من انتساب773

اياد محمد عبدالمنعم ابوالعالمستجد774

ايتن هشام مسعد حسونه البخمستجد775

ايمان ابراهيم عبدالفتاح عمارهمستجد محول من انتساب776

ايمان ابراهيم محمد هيبةمستجد محول من انتساب777

ايمان احمد الشافعى صياممستجد 778

ايمان السيد عبدالعال محمدمستجد779

ايمان السيد عبدهللا علي قاسممستجد780
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ايمان السيد مصطفى مصطفى محمد كريممستجد781

ايمان الشحات محمد محمد المزينمستجد محول من انتساب782

ايمان ايمن عبدالرازق توفيقمستجد783

ايمان جالل الحسينى حافظ على سالممستجد784

ايمان جمال محمد عبد المجيدمستجد785

ايمان حسن محمد احمد العليمىمستجد786

ايمان خالد ابراهيم محمود الوكيلمستجد محول من انتساب787

ايمان رجب عبدالكريم  محمد عوضمستجد788

ايمان سعد فاروق احمد مساعدمستجد789

ايمان سالمه عابدين عويسمستجد790

ايمان شعبان ابراهيم عبدالمقصود جمعهمستجد791

ايمان صبحى محمد ابو الخيرمستجد محول من انتساب792

ايمان صبرى عبدالعليم جبرمستجد793

ايمان صالح حامد احمد الغرباوىمستجد794

ايمان صالح عبدالمطلب عطوهمستجد795

ايمان طارق السعيد عبدالعزيزمستجد محول من انتساب796

ايمان طارق محمد ابوطاحونمستجد797

ايمان عبدالباسط ابراهيم عبدالخالقمستجد798

ايمان عبدالحميد محمد عبدالحميد ابوعمرمستجد799

ايمان عبدالصمد محمد سليمان العزبمستجد800
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ايمان عبدالناصر محمد توفيق ابراهيم الشيخمستجد801

ايمان عالء الدين محمد عبدالرحمن درازمستجد802

ايمان على خليفه الطنطاوىمستجد803

ايمان على فتحى على االسودمستجد804

ايمان فاروق فيصل حسينمستجد805

ايمان فايز عبدالمنعم الوكيلمستجد806

ايمان فتحى عبدالعزيز عيدمستجد 807

ايمان كمال عبدالمنعم بحيرىمستجد808

ايمان مبروك حافظ سالمة العبدمستجد809

ايمان مجدى محمد هارونمستجد810

ايمان مجدى محى زيدانمستجد محول من انتساب811

ايمان محمد احمد الغريبمستجد812

ايمان محمد احمد محمد عبدالعالمستجد813

ايمان محمد الصاوى سعد احمدمستجد814

ايمان محمد عبدالحليم عبداللطيف البخشوانمستجد محول من انتساب815

ايمان محمد عبدالخالق قاسممستجد816

ايمان محمد عبدالنبى محمد مكىمستجد817

ايمان محمد فضل هللا غنيوه عبدالفضيلمستجد818

ايمان محمد فؤاد شحاتهمستجد819

ايمان محمد مصطفى سليمانمستجد820
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ايمان محمود سعد حامد الجبالىمستجد821

ايمان محمود محمد الفقىمستجد 822

ايمان محمود محمد حافظ شحاتمستجد 823

ايمان محى عطيه العادلىمستجد824

ايمان مختار عبدالحميد عبدالسالممستجد 825

ايمان مصطفى محمد الصغير مصطفى عمرمستجد محول من انتساب826

ايمن سمير عبدربه احمد غانممستجد827

ايمن طارق خالد الحسينى عمرانمستجد828

ايناس احمد سعد عبدالجوادمستجد829

ايناس فرج على الحفناوىمستجد 830

ايناس مصطفى سالمه بشندىمستجد831

ايه ابراهيم متولى السيد البسيونىمستجد832

ايه ابو شوشه على ابوشوشهمستجد833

ايه احمد ابراهيم ابراهيم ابوهاللمستجد834

ايه احمد السيد الفيومىمستجد 835

ايه احمد عبدالرحمن شاهينمستجد836

ايه احمد عبدالهادى احمد بلتاجىمستجد محول من انتساب837

ايه احمد فؤاد محمد الجندىمستجد838

ايه احمد محمد محمود الطباخمستجد839

ايه اشرف عطيه عبداللطيف ابوسمرهمستجد840
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ايه السعيد درويش مصطفى عبدالغنىمستجد محول من انتساب841

(يفرض حقوق انسان)ايه السيد ابراهيم محمد غانممستجد محول من انتساب842

ايه السيد اسماعيل محمد نوفلمستجد843

ايه السيد سعد حسن بدرمستجد844

ايه الشحات السيد حامد منيسىمستجد845

ايه انور فتحى السيدمستجد محول من انتساب846

ايه ايمن بسيونى احمد الحصرىمستجد847

ايه جوهر عيد جوهر عمرمستجد848

ايه حسن احمد حسن عقلمستجد849

ايه حسن محمد محمدمستجد850

ايه حسنى محمود احمد فضلمستجد851

ايه حمدى ابراهيم سيد احمد عيدمستجد852

ايه رجب كمال امين االنصارىمستجد853

ايه رشدى فهمى رحيممستجد854

ايه رضا السيد ابراهيم الجلفىمستجد855

ايه سعيد امين رمضان الطباخمستجد856

ايه شكرى السيد محمدمستجد857

ايه صبحى عبدالاله عبدالجليل عيسىمستجد858

ايه صالح عبدالعزيز حموده احمدمستجد859

ايه طه على محمد رضوانمستجد860
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ايه عادل على برعيمستجد861

ايه عبدالرازق محمد بيومى محمدمستجد862

ايه عبدالفتاح هارون احمد ابوعمرمستجد863

ايه عبدهللا على محمد عبدالرحمنمستجد864

ايه عبدالنبى السيد حسانين عطا هللامستجد865

ايه عبدالهادى حامد البنوانىمستجد866

ايه عصام احمد ابوجويلىمستجد867

ايه عصام فوزى علي شاهينمستجد868

ايه عطيه عبدهللا الكوميمستجد869

ايه على صالح على الحبيشىمستجد محول من انتساب870

ايه فارس عنتر اسماعيل القطورىمستجد871

ايه قدرى مسعد الششتاوى الطنبشاوىمستجد 872

ايه لطفى حمدى احمد كمال الشافعىمستجد محول من انتساب873

ايه مجدى محمد خليل شهابمستجد874

ايه مجدي انور عبد العاطيمستجد محول من انتساب875

ايه محمد المغربى سعدمستجد محول من انتساب876

ايه محمد رياض عبدالونيس حسنمستجد877

ايه محمد عبدالواحد مبروك الجرادينىمستجد878

ايه محمد كمال يوسف بدوىمستجد محول من انتساب879

ايه محمد محمد سعدمستجد محول من انتساب880
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ايه محمد محمود محمد القصراوىمستجد881

ايه محمد مصطفى النبراوىمستجد882

ايه محمد نصر محمد البوشيمستجد883

ايه محمد هاشم غندور مرسىمستجد884

ايه محمدين الشربينى ابراهيم غانممستجد885

ايه محى سعيد محمد حمدمستجد886

ايه مختار محمد شعبان البيوميمستجد887

ايه مدحت يوسف يوسف البسومىمستجد888

ايه مرسى غنيم عبدالحميد مرسىمستجد889

ايه مصباح امام احمد مرسى رزيقمستجد890

ايه مصطفى صالح غاليمستجد891

ايه مصطفى محمد عبدالعليم السيسىمستجد محول من انتساب892

ايه مصطفى محمد مصطفى محمد ابواحمدمستجد محول من انتساب893

ايه ممدوح اسماعيل محمد المصرىمستجد محول من انتساب894

ايه هانى عبدالفتاح علىمستجد895

ايه يحى السيد عبدالعزيز جمعهمستجد896

ايهاب ايمن عبدالجواد رمضان منصورمستجد897

ايهاب صابر طه عبدهللا عيسىمستجد898

ايهاب صالح السيد عبدالعزيز البدوىمستجد899

ايهاب صالح فؤاد مصطفى ابوسالمهمستجد900
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ايهاب عباس محمد خطابمستجد901

ايهاب عبدالكريم اسماعيل سيداحمد نحيلهمستجد902

ايهاب عبدالناصر محمد حسن جميعىمستجد903

ايهاب على عبدالمنعم عبدالحى حسنمستجد904

باسل ايهاب مصطفى ابراهيم محمدمستجد905

باسل طالل ابراهيم فتح هللا محمدمستجد906

باسم جمال متولى  عطيهمستجد907

باسم محمد ابراهيم محمد حمادمستجد908

باسم محمود احمد منصورمستجد909

باسم محمود سيد محمود حسنينمستجد910

باسنت محمد توفيق عبدالحكيم مرعىمستجد911

باهر مجدى صبري غبلايرمستجد912

بدر عبدالقادر البيومى عبدالقادرمستجد913

بدر مهنى على السيد كليبمستجد914

بدريه اشرف عطا سيد احمد ابو سليممستجد915

بدور عبيد جمعه غازىمستجد محول من انتساب916

بدور محمد احمد الزعيريمستجد917

برديس احمد محمد عبدالمجيد ابواحمدمستجد محول من انتساب918

بسام الطاهر رمضان على جاد هللامستجد919

بسام ايمن علي عثمانمستجد920
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بسام سمير رمضان عبدالسميعمستجد921

بسام هانى سليمان المغربىمستجد922

بسمله احمد عبدهللا حسن العضاضمستجد923

بسمله رياض محمد الجبالىمستجد محول من انتساب924

بسمه جمال عبدالوهاب عزوز الشامىمستجد925

بسمه حمدى صبحى محمد ناصرمستجد926

بسمه حمدى محمد محمد بسيونىمستجد927

بسمه خالد احمد علوانمستجد928

بسمه خليل السيد عطيه عيسىمستجد محول من انتساب929

بسمه طارق غازى الجمالمستجد 930

بسمه عالء حسن شلبىمستجد931

بسمه محمد خالد سعدالدين درازمستجد محول من انتساب932

بسمه محمد شمس الدين عبدالمعطى السحيمىمستجد محول من انتساب933

بسمه محمد عبدالحميد زكي شرارهمستجد محول من انتساب934

بسمه محمد عبدالمجيد السيسىمستجد935

بسنت احمد عبدالرازق امين شميسمستجد محول من انتساب936

بسنت احمد محمد عبدالعزيز محمدمستجد محول من انتساب937

بسنت اشرف عبدالسالم ابوجمرهمستجد938

بسنت السيد السيد عبدالرازق البولينىمستجد محول من انتساب939

بسنت حسام الدين السيد حامد البيطارمستجد محول من انتساب940
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بسنت سعيد ايوب درويش تليمهمستجد941

بسنت شريف محمد نجيب البدراوىمستجد942

بسنت عبدالفتاح علي االسودمستجد محول من انتساب943

بسنت عصام الدين عبدالفتاح السيد مطرمستجد محول من انتساب944

بسنت محمد محمد حسين مرسىمستجد945

بسنت محمد يوسف محمد الصفطىمستجد946

بسنت ياسر حافظ عبدالفضيل حسنمستجد محول من انتساب947

بسنت ياسر عبدالمجيد محمد عوضمستجد محول من انتساب948

بسنت يحيى محمد موسي مصطفي موسىمستجد949

بسيونى اشرف بسيونى عطيه سالمهمستجد محول من انتساب950

بشرى محمد السيد محمد علىمستجد محول من انتساب951

بشير عبدالحميد احمد عبدالحى الزناتىمستجد952

بالل احمد محمد حجازى عقدهمستجد953

بالل اشرف مختار ابوالعزمستجد محول954

بالل خطاب عبدالنبى سنارهمستجد955

بهاء الدين محمد منصور احمد منصورمستجد956

بهاءالدين محمد احمد محمد عبدالهاديمستجد محول من انتساب957

بوال رزق جرجس فاضل جرجسمستجد958

بوال ناروز ابراهيم خليلمستجد959

بيبى داود يوسف حاجيه محمد حسين*مستجدوافد960
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بيتر نبيل جرجس سعد غبلايرمستجد961

بيشوى صبحى فهيم صليب جرجسمستجد962

بيشوى ناصف شكرى ميخائيلمستجد963

بيشوى نيروز يوسف داودمستجد محول من انتساب964

تسنيم عطيه احمد قنديلمستجد965

تغريد مصطفى محمد عبدالحافظمستجد966

تقى ابراهيم عبدالغفار علي ابو زيد نصرمستجد 967

تقى بسيونى محمد الجندىمستجد968

تقى رفيق عبدالرسول عبدالعال الشرشابىمستجد969

تقى محمد السيد ابوعامرمستجد970

توحيد السيد توحيد يوسفمستجد محول من انتساب971

توفيق مدحت توفيق محمد بطاحمستجد972

جابر ابراهيم نصيف الطويلمستجد973

جابر ابو العال جابر ابو العال شلبىمستجد974

جابر محمد جابرمصطفى علىمستجد975

جازيه السعيد محمد فتح هللا الفقىمستجد976

جاسر اشرف محمد السيد ابو علومستجد977

جالل على جالل محمدمستجد978

جالل ممدوح السيد محمدرضا اللبودىمستجد979

جمال اسماعيل عبدهللا جاد حسينمستجد980
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جمال الدين خالد عبدالحميد رميله مختارمستجد981

جمال تامر ابو المجد محمدمستجد982

جمال جالء حسين حافظ حسنمستجد983

جمال عبدالعاطى عبدالغنى  عبدالعاطى عوضمستجد984

جمال عبدالناصر مبروك يوسفمستجد محول985

جمال هيثم عبدالعليم ابراهيم الحصاوىمستجد986

جمعه احمد جمعه احمد شحاتهمستجد987

جهاد احمد جمعه سالم ابو ريزهمستجد محول من انتساب988

جهاد جمال جمعه محمد ابوزيدمستجد محول من انتساب989

جهاد خيرى عبدالفتاح حمزهمستجد990

جهاد عادل متولى محمود عرفهمستجد991

جهاد محمود حسين محمد الشيخ علىمستجد محول من انتساب992

جوده شعبان حسين معيوفمستجد 993

جوفانى جوزيف سعيد راغب تادرسمستجد994

جيهان ابراهيم راشد طلبه الزواوىمستجد995

جيهان محمد شعبان احمد خليلمستجد محول من انتساب996

جيهان هانى عبدهللا النجارمستجد997

حاتم بشير على محمد بازمستجد998

حاتم خالد مامون شفيق معوضمستجد999

حاتم محمد احمد محمد بدوىمستجد1000
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حاتم محمد عبدالعزيز ابراهيم القرممستجد1001

حازم احمد محمود كامل محمد رحومهمستجد1002

حازم اشرف عبدالرحمن عزقولمستجد1003

حازم جالل احمد محمد الفرنوانىمستجد 1004

حازم طارق عبداللطيف بهجات داودمستجد1005

حازم وجدى عبدالمحسن محمد عبدالعزيزمستجد1006

حامد ربيع محمد محمدمستجد1007

حامد محمد عبدالحميد حامد البنامستجد1008

حبيبه ابراهيم محمد فايدمستجد1009

حبيبه السيد محمد محمود رمضانمستجد1010

حبيبه جمال محمود محمد عامرمستجد 1011

حبيبه حسن محمد عبدالغنى ناصرمستجد محول من انتساب1012

حبيبه خالد جمال شحاته حسن النجارمستجد1013

حبيبه سامح محمود حسين سليمانمستجد1014

حبيبه سعيد سعيد حمادمستجد1015

حبيبه طارق احمد فؤاد صبرىمستجد1016

حبيبه طارق عبدالوهاب احمد الجمالمستجد1017

حبيبه عبدالنبى حسين ابراهيممستجد1018

حبيبه عصام محمد عبدالرحمنمستجد محول من انتساب1019

حبيبه عماد على حمد مطرمستجد1020
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      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

حبيبه محمد ابراهيم محمد امين الشينمستجد1021

حبيبه محمد السعيد محمد البسيونىمستجد محول من انتساب1022

حبيبه محمد حسين ابراهيم احمدمستجد1023

حبيبه محمد سيد احمد على متولىمستجد 1024

حبيبه محمد محمد عنبمستجد محول من انتساب1025

حسام احمد محمد جمال الدين حسن عبدالرحيممستجد1026

حسام الدين خالد شوقى منصور محمدمستجد1027

حسام الدين عزت عزت السيد بيومىمستجد1028

حسام السعيد محمد احمد اماممستجد 1029

حسام حسن احمد عبدالحميد بدرمستجد1030

حسام حسن عزت حسن البندراوىمستجد1031

حسام حسن محمد الغزيرىمستجد1032

حسام حسين احمد االخناوىمستجد1033

حسام عبدالعزيز حامد علوانى عيسىمستجد1034

حسام عبدهللا علي عبدهللا االقرعمستجد1035

حسام فتوح ابوالفتوح على العمرىمستجد1036

حسام قطب قطب ابراهيم العربيمستجد1037

حسام محمد اسماعيل حميده رحيلمستجد1038

حسام محمد حسين محمد عشرىمستجد1039

حسام محمد صالح على زهرانمستجد محول من انتساب1040

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

53لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

حسام محمد محمد على عبودهمستجد1041

حسام محمود محمد محمود احمد خليلمستجد1042

حسان سعد عبدالقادر على الكالفمستجد1043

حسن اسامه حسن على خلفمستجد1044

حسن بهاء حسن محمد عيدمستجد1045

حسن سامح انيس احمد غازىمستجد1046

حسن سمير عبدالحميد احمد عودهمستجد1047

حسن سمير على فياضمستجد1048

حسن محمد حسن خليلمستجد1049

حسناء الصباحى محمد السيد حمدمستجد1050

حسناء سليمان مصطفى عالممستجد1051

حسناء طارق عبدالموجود عبدالعالمستجد1052

حسناء قطب محمد محمد رمضانمستجد1053

حسناء محمد حسن السيد نصر الدينمستجد محول من انتساب1054

حسناء محمد عبدالمنعم الكنانىمستجد 1055

حسناء يسرى عبدالمعطى النجيلى2021/2020مستجد بعذر عن دور يناير1056

1057
مستجدبعذر عن مادة 

حسين السيد عبدهللا حافظ عبدهللاقانون0ت

حسين عادل رجب خطابمستجد1058

حسين محمد على محمد خميسمستجد1059

حكمت ماهر عبدالجابر محمد عمارهمستجد1060

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

54لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

حال احمد شفيق محمد عطيهمستجد محول من انتساب1061

حلمى رمضان محمود علي الدقاقمستجد1062

حلمى محمد احمد حلمى حالوهمستجد1063

حماده حسن رشاد فرحات عيسىمستجد1064

حماده محمد على السيد الغنيسىمستجد1065

حمزه اشرف محمد جاد هللامستجد1066

حنان حامد نبيه محمد خليفهمستجد1067

حنان خالد محروس محمد الفقىمستجد1068

حنان شوقى سعيد محمد الهنداوىمستجد1069

حنان عبدالحميد سعيد اسماعيلمستجد1070

حنان عثمان رشاد عوضمستجد1071

حنين اهاب يوسف جمعه نوفلمستجد1072

حنين محمد كامل محمد على المالحمستجد1073

حياه محمد السيد مصطفى رمضانمستجد1074

خالد ابراهيم عبدالغفار عبدالعزيزمستجد1075

خالد احمد عبدالرؤف احمد حمدمستجد1076

خالد احمد محمد مبروك السودانىمستجد1077

خالد الجيوشى سالم حسبو عيسىمستجد محول من انتساب1078

خالد ايمن عبدالمتعال الحكيممستجد1079

خالد خميس فوزى صالحمستجد1080

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

55لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

خالد سعيد محمد بسيونى ابو المجدمستجد1081

خالد صالح عبدهللا حسن دحيممستجد1082

خالد عادل سعيد اغامستجد1083

خالد عبدالحسيب ابراهيم صالح ناجىمستجد1084

خالد عبدالحميد ابراهيم على التراسمستجد1085

خالد عبدالناصر ابوالمجد ابوالمجدمستجد1086

خالد على فاروق حسن غانممستجد1087

خالد محمد اسماعيل محمد باللمستجد1088

خالد محمد السعيد حسين الخولىمستجد1089

خالد محمد شعبان احمد الجوهرىمستجد1090

خالد محمود يوسف محمود عبدالعالمستجد1091

خالد مصطفى مختار شهوانمستجد1092

خالد ناصر عبدالمتجلى محمد السعدنىمستجد1093

خالد هشام حسن زعترمستجد1094

خلود احمد السيد احمد االبيضمستجد 1095

خلود السيد سعيد مصليحىمستجد 1096

خلود السيد محمود السيد محمدمستجد1097

خلود حمدى عثمان احمد محمدمستجد1098

خلود خالد محمد الحويحيمستجد1099

خلود خالد مصطفى الدسوقيمستجد محول من انتساب1100

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

56لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

خلود خطاب عبدالحميد محمد ابو مرازيقمستجد1101

خلود سامح فؤاد العوضى ابو حسينمستجد1102

خلود طلعت عبدالحميد داودمستجد محول من انتساب1103

خلود عبدالمنعم عبداللطيف غازىمستجد1104

خلود عبدالهادى عيد عبدالهادى فرجمستجد1105

خلود عالم عوض الباز محمدمستجد1106

خلود فتحى اسماعيل شهاب الدينمستجد1107

خلود محمد السيد القرشاوىمستجد محول من انتساب1108

خلود محمد مصطفى عوادمستجد1109

خلود ناصر عبدالحميد روشهمستجد1110

خلود نبيل محمد الوكيلمستجد1111

خلود وجيه عبدالحميد جادمستجد1112

خلود وصيفى محمد سليمان شاهينمستجد1113

خميس على خميس عليمستجد1114

خميس عماد الدين خميس محمد الغزاوىمستجد1115

خيرى سمير عبده سيداحمد شوشهمستجد 1116

دارين صبرى حمدي سلمانمستجد1117

داليا احمد شوقى صدقهمستجد1118

داليا انور رضا محمد  ابراهيم  خربوشمستجد محول من انتساب1119

داليا حمدى السعيد ابراهيم البالصىمستجد1120

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

57لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

داليا خالد السيد كركورمستجد1121

داليا رجب صالح محمد هاللىمستجد1122

داليا سعد احمد احمد مصطفى السمالوىمستجد محول من انتساب1123

داليا شعبان احمد مصيلحي بكرمستجد محول من انتساب1124

داليا صالح عبدالهادى على خليلمستجد1125

داليا صالح عبدالمنعم ابراهيممستجد1126

داليا فتحى كمال رزقمستجد1127

داليا مرزوق رمضان محمد دسوقىمستجد 1128

دعاء اسماعيل عبدالمولى اسماعيل بازينهمستجد1129

دعاء اشرف عبدالرحمن جادهللامستجد1130

دعاء اشرف على خليلمستجد1131

دعاء السيد حسن بهى عثمان االجرودمستجد1132

دعاء حلمى محمد زلطمستجد1133

دعاء طلعت بهنسى شطامستجد محول من انتساب1134

دعاء عبدالعزيز مصطفى الشاملي شلبىمستجد1135

دعاء عبدالمجيد محمد فتح هللا السخاوىمستجد1136

دعاء علي حسانين ابو يوسفمستجد1137

دعاء محمد السيد عبدالحميد مشالىمستجد1138

دعاء محمد على السعدنيمستجد1139

دعاء محمد فرج حجاجمستجد1140

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

58لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

دعاء محمود عبيد عبدالعليم عطيهمستجد1141

دعاء مصطفى عبدالمعطى رزقمستجد محول من انتساب1142

دميانه سمير اسعد عازرمستجد 1143

دنيا اشرف حسن محمد ابو الخيرمستجد محول من انتساب1144

دنيا خالد صبحى محمد على ابو زيدمستجد1145

دنيا خطاب محمود محمد برمومستجد 1146

دنيا خميس جابر محمد جمعه حسنمستجد محول من انتساب1147

دنيا سعيد فرج سعيد عطيهمستجد محول من انتساب1148

دنيا عبدالستار محمد جاب هللا موسىمستجد1149

دنيا عصام عبدالحميد ابوزيدمستجد1150

دنيا فرج ونيس سعد حميدهمستجد محول من انتساب1151

دنيا محمد عبدالرحمن سليمانمستجد محول من انتساب1152

دنيا محمد علوى حجازىمستجد1153

دنيا محمد فوزي عبدالسالممستجد1154

دنيا منير ممدوح رفاعي عامرمستجد1155

دنيا هشام عمر فرج الجروانىمستجد محول من انتساب1156

ديانا عمرو على على مرادمستجد محول من انتساب1157

دينا ابراهيم ابراهيم محمد كريمهمستجد1158

دينا ابراهيم محمود بريكمستجد1159

دينا احمد محمد عبدالفتاح سنجرمستجد1160

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

59لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

دينا اشرف صالح بعيتمستجد 1161

دينا السيدحامد السيد سلطانمستجد محول من انتساب1162

دينا ايمن عيسى ابراهيم عيسىمستجد1163

دينا تامر حسن حسان فتيحهمستجد 1164

دينا جمال عبدالمحسن الشيخ حسنمستجد1165

دينا خالد ابراهيم الخياطمستجد1166

دينا خميس جابر محمد حسن ماضىمستجد محول من انتساب1167

دينا رضا الششتاوى عبدالحميد ناصفمستجد1168

دينا رضا محمود عبدالحميد مدينمستجد1169

دينا سمير عيد عبدالمنعم عيدمستجد1170

دينا شعبان عبدالعاطى محمد عبدهللامستجد محول من انتساب1171

دينا شعبان محمد عطيه البنامستجد1172

دينا عادل محمد عبدالعزيز قرقرمستجد محول من انتساب1173

دينا عاشور عبدالسميع عبدالرحيممستجد محول من انتساب1174

دينا عبدالحليم ابراهيم عبدالباقىمستجد1175

دينا عبدالحليم محمود خليفهمستجد1176

دينا عبدالقادر فؤاد عبدالقادر ابوعمرمستجد1177

دينا عطيه عبدالحميد عطيه غنيممستجد1178

دينا عماد احمد خليل مرسى صديقمستجد1179

دينا عمر على عبيهمستجد1180

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

60لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

دينا عيد عبدالغنى حسن عبدالدايممستجد1181

دينا عيد محمد الشريفمستجد محول من انتساب1182

دينا مجدى قطب السعدنىمستجد1183

دينا محسن سعيد سالم السيدمستجد1184

دينا محمد ابراهيم هاللمستجد1185

دينا محمد جابر محمد محمود صالحمستجد1186

دينا محمد عبدهللا عبدالغنىمستجد1187

دينا محمد محمد ابراهيم سالممستجد1188

دينا محمد محمد ابوزالطمستجد1189

دينا مدحت محمد البيلى المعداوىمستجد1190

دينا ياسين عبدالمحسن محمد متولىمستجد1191

رابح عبدالعزيز راغب العربىمستجد1192

راشد عبدالحميد توفيق طوسونمستجد1193

رافت رمضان رافت محمد قاسممستجد1194

رامى الدسوقى عبدالعاطى سلطانمستجد1195

1196
-مستجدبعذر عن مادتين

رانا عبداللطيف عبدالفتاح عبدالالعقوبات-احكام

رانا عماد فاروق احمد القللىمستجد1197

رانا ممدوح عبدالغفار غرابمستجد1198

رانيا اسامه عبده السيدمستجد1199

رانيا صالح عبدالتواب الطيبمستجد1200
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61لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

رانيا طاهر محمود عبدالرازق عمارهمستجد1201

رانيا عاصم عبدالوهاب ابوعيطهمستجد1202

رانيا عبداللطيف ابراهيم محمود المليجىمستجد1203

رانيا عثمان لطفى محمد ابوالعالمستجد1204

رانيا عطيه رمضان عبدالعاطى عامرمستجد1205

رانيا علوانى اسماعيل علوانى قاسممستجد1206

رانيا محمد عبدالمطلب عبدالجليل منصورمستجد1207

رانيا محمد فرج عبدالحميد فرجمستجد محول من انتساب1208

رانيا محمد محمد رمضان خضرمستجد1209

رانيا محمود زايد على عطيهمستجد 1210

رانيا وحيد اسعد القاضىمستجد 1211

رباب السيد اليمانى محى الدينمستجدبعذر عن مادة شريعه1212

رجب عيد فتحى عبدالمطلبمستجد1213

رحاب ابراهيم على مرسى الزعويلىمستجد محول1214

رحاب احمد مصطفى عثمان سليممستجد محول من انتساب1215

رحاب السيد عبدالمجيد عطيهمستجد1216

رحاب سعيد مصطفى السيد داودمستجد1217

رحاب صبرى محمد فرج سعيدمستجد محول من انتساب1218

رحاب عادل عبدالستار قاسم سيف النصرمستجد محول من انتساب1219

رحاب محمد دانيال محمد حسنمستجد1220
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62لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

رحاب مسعد محمود متولىمستجد1221

رحاب ناصر رشدى احمد عثمانمستجد1222

رحاب نجيب عبده عبده عباسمستجد محول من انتساب1223

رحاب هنداوى على ناجى عباسمستجد1224

رحمه ابراهيم عبدالنبى شعبان ابراهيممستجد1225

رحمه احمد حسين راغب علىمستجد محول من انتساب1226

رحمه السيد عبدالعاطى السيدمستجد1227

رحمه جمال عبدالعزيز عباسمستجد1228

رحمه حسن محمد حسين ربوشهمستجد1229

رحمه خالد عبدالوهاب ابوخضرهمستجد محول من انتساب1230

رحمه صالح محمود فراجمستجد1231

رحمه عادل الغريب محمد السنتريسىمستجد1232

رحمه عالء ابواليزيد محمد ابو رياحمستجد محول من انتساب1233

رحمه عماد حمدى محمد سلومهمستجد1234

رحمه محمد السيد عبدالعزيز محمدمستجد1235

رحمه محمد عبدالحميد ابراهيم يوسفمستجد1236

رحمه محمد عبدالشكور حسن ابوعلىمستجد محول من انتساب1237

رحمه محمد مصطفى محمد شتامستجد 1238

رحمه ياسر عبده عطيه ماجدمستجد محول من انتساب1239

رحيل السعيد السعيد يوسف شعتمستجد1240

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

63لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

رزان مازن حمدان حسين سليمانمستجد 1241

رزق غانم هاشم محمد محسنمستجد1242

رشا عبده بسيونى الصيفىمستجد1243

رشا محمد السعيد عبدالرازق حسب هللامستجد 1244

رشا محمد معوض منصورمستجد1245

رشا نجم الدين خليفه حمادهمستجد1246

رشاد رمزى رشاد الشيخمستجد1247

رشاد هانى السيد شكرى عفيفى علىمستجد1248

رضا ابراهيم حسن الجوهريمستجد محول من انتساب1249

رضا حسن عيد جمعه الهنداوىمستجد1250

رضا حسن محمد محمد قاسممستجد محول من انتساب1251

رضا عصام حمدى محمد خليلمستجد1252

رضا عمرالفاروق فاروق البحيرىمستجد1253

رضا محمود عبدالكريم علىمستجد1254

رضوان خالد محمد محمود ابوراضىمستجد محول من انتساب1255

رضوى ابراهيم السيد احمد شلبيمستجد محول من انتساب1256

رضوى احمد عبدالعزيز على عبدالرحمنمستجد1257

رضوى السعيد السعيد خلفمستجد محول من انتساب1258

رضوى عصام احمد على الخولىمستجد1259

رضوى محمد احمد عبدهمستجد1260
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

رغده زكريا حسانين جوهر العبدمستجد1261

رغده عبدالستار محمد درويشمستجد1262

رغده مجدى ابوالفتوح على الحالجمستجد1263

رغده ممدوح ابراهيم علوانمستجد محول من انتساب1264

رفعت حمد غباشى عبدالعليم غباشىمستجد1265

رفعت على على حلبى عيدمستجد1266

رقيه حسين عبدالحميد الجعبيرىمستجد1267

رقيه عبدهللا عمر المغازى امارهمستجد1268

رقيه محمود محرم ابو العالمستجد1269

رمضان بديع فهمى السيد رجبمستجد محول من انتساب1270

رمضان رجب رمضان عبدالحميدمستجد1271

رمضان رياض السعيد رياض النواممستجد1272

رمضان طارق محمد ابو الفتوح عبدالسالممستجد محول من انتساب1273

رمضان محمد عبدالحميد خير السودانىمستجد1274

رميساء عادل كيالنى ابراهيم منصورمستجد 1275

رنا السيد حسين السيد الجنديمستجد محول من انتساب1276

رنا سامى محمد عبدالحميد مجاهدمستجد1277

رنا سامى محمد عبيدمستجد1278

رنا مبروك عبدالنبى مبروك  قنبرمستجد1279

رنا محمد محمود غباشىمستجد1280
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65لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

رنيم رافت احمد العبد طبمستجد1281

رنيم مصطفى احمد شفيق محمد خطابمستجد1282

روان اسامه فوزى عطيهمستجد1283

روان اشرف محمود محمود برانىمستجد محول من انتساب1284

روان السيد عبدالهادى عبدالغنى عبداالمستجد1285

روان السيد عيد الشرقاويمستجد محول من انتساب1286

روان السيد محمود القزازمستجد 1287

روان خالد عبدالرسول مهدى مسلممستجد1288

روان خالد محمد عبدهللا الطنيخىمستجد1289

روان رضا محمود اسماعيلمستجد1290

روان عبدالحميد محمد شاهينمستجد1291

روان عبده سعيد عبده معروفمستجد1292

روان عزت عبدالعزيز حميدهمستجد1293

روان عصام الدين محمد الشيمىمستجد 1294

روان عماد على عبودمستجد1295

روان ماجد سعد سعيد سعدمستجد محول من انتساب1296

روان مجدى شعبان عبده السيدمستجد1297

روان محمد محمد حامد رمضانمستجد1298

روان مصطفى السيد قنديلمستجد1299

روان نورالدين حسنى نورالدين على سليمانمستجد محول من انتساب1300
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66لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

روحيه المرسى عبدالغني الجملمستجد1301

رودينه ابراهيم عبدالعزيز خالد حسنمستجد محول من انتساب1302

روضه الشحات عبده عبداللطيف قنديلمستجد محول من انتساب1303

روضه خالد فؤاد محمد الدواخلىمستجد1304

روضه رمضان محمد السيد الكتامىمستجد1305

روضه عادل زين العابدين محمد الرمادىمستجد1306

روضه عبدالحميد محمود عبدالحميد غنيممستجد 1307

روضه عالء محمد السيد الطباخمستجد1308

روال عمرو ابراهيم حسن دشيشهمستجد1309

روميساء حسن فتحى حسن البهنسىمستجد1310

ريحانه عبدالحميد حسن متولى علىمستجد1311

ريم جمعه عبدالشهيد عبدالمجيد زينمستجد محول من انتساب1312

ريم خالد محمد محمد عبدهمستجد1313

ريم خيرى يونس محمد يونسمستجد1314

ريم محمد احمد محمد محمودمستجد1315

ريم يوسف عاطف يوسف الغباتىمستجد1316

ريهام حسنى محمود اسماعيل الكيالوىمستجد1317

ريهام شريف سعيد السيد ابراهيم الدبشهمستجد1318

ريهام عاطف زكى محمد عمرمستجد 1319

ريهام فارس فتحى رجب محمد عطامستجد1320

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

67لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

ريهام محمد عبدالحميد مصطفى محمدمستجد1321

زغلول مسعد احمد ابو الفتوح زغلولمستجد1322

زكيه عبدهللا عبدالفتاح صابر محمد علىمستجد1323

زياد ابراهيم ابراهيم عوض هليلمستجد1324

زياد ابراهيم عبدالعزيز عبدالعزيز عالممستجد1325

زياد احمد السيد البابلىمستجد1326

زياد احمد خليل ابراهيم جادمستجد1327

زياد احمد سعد ابراهيم محمد2021/2020مستجد بعذر عن دور يناير1328

زياد احمد محمد عبدالرازق رشدانمستجد1329

زياد اسامه محمد الطاهر رمضانمستجد1330

زياد السيد فتحى السيد عطيهمستجد1331

زياد السيد فتحى سليم سعيدمستجد1332

زياد زكى عباس محمود حسينمستجد1333

زياد صالح درويش محمد متولي كشكوشهمستجد1334

زياد عصام عبدالفتاح عزاممستجد1335

زياد على عبدالجواد عبداللطيف عبدالمجيدمستجد1336

زياد على مساعد على زربيهمستجد1337

زياد فايز حميده عبدالقادر حظاظهمستجد1338

زياد ماهر عبدالرافع القصاصمستجد1339

زياد مجدى حلمى احمدمستجد1340
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

زياد محمد ابو المكارم بسيونى حسنمستجد1341

زياد محمد اسماعيل عبده الروينىمستجد1342

زياد محمد عبداللطيف البحيرىمستجد1343

زياد محمد محمد سعدمستجد1344

زياد محمود عبدالجليل جاب هللامستجد1345

زياد هشام ابراهيم احمد القفاصمستجد1346

زياد وائل سيد ابراهيم الخولىمستجد1347

زياد وائل محمد عبدالجليل شاكرمستجد1348

زينب ابراهيم عبدالقادر سحلوبمستجد1349

زينب ابو اليزيد حلمى ابو اليزيد العترمستجد 1350

زينب ايهاب محمد ابوالعزممستجد1351

زينب زينهم يوسف ابوالعال مسعودمستجد1352

زينب ساهر حلمى البخارى عبدالدايممستجد1353

زينب صفوت على كشكمستجد1354

زينب عماد الدين عبدالقادر حامد سليممستجد1355

زينب محمد عبدالرحمن سعد اباظهمستجد محول من انتساب1356

زينب محمد محمد حسن فارسمستجد1357

زينه محمد عبدالرحمن حوضمستجد1358

سارا محمد سلطان المتولىمستجد1359

ساره ابراهيم عبدالقادر النفيلىمستجد1360
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام
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ساره ابراهيم محجوب ابراهيم سويفمستجد1361

ساره ابراهيم محمد احمد مطاوعمستجد1362

ساره احمد متولى عبدالغنىمستجد1363

ساره احمد محمد شمس الدينمستجد1364

ساره اشرف محمد عبدالحميد الحكيممستجد محول من انتساب1365

ساره حسن محمد حسن كريممستجد1366

ساره حسين علي حسين شحاتهمستجد1367

ساره حمدى عبدالمنعم ابراهيم داودمستجد1368

ساره حمدى يوسف شحاته حسنمستجد1369

ساره صابر عبدالخالق علوشمستجد1370

ساره عبدالحميد السيد محمد حسينمستجد1371

ساره عبدالحميد محمود ابراهيممستجد 1372

ساره عبداللطيف عبدالصبور عطيه حبيبمستجد1373

ساره عبدالمعبود احمد عامرمستجد1374

ساره عبدالمؤمن عباس مشالىمستجد محول من انتساب1375

ساره عبدالنبى عبدالمقصود يحى النجارمستجد محول من انتساب1376

ساره عزوز عباس احمد العباسىمستجد محول من انتساب1377

ساره عالء محمد مصطفي المنفوتمستجد1378

ساره على محمد الشناوى على الطحانمستجد 1379

ساره غريب عبدالرحيم سليمانمستجد1380
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام
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ساره محمد السيد احمد مسعودمستجد1381

ساره محمد السيد محمد سالممستجد1382

ساره محمد حامد غانممستجد محول من انتساب1383

ساره محمود ايوب محمود الشناوىمستجد1384

ساره هشام مصطفى غنيممستجد1385

ساره ياسر محمد السيد البجالتيمستجد1386

سالى حسين عيد عبدالرشيد قنديلمستجد1387

سالى خالد محمد محمد جويلىمستجد1388

سامى جمعه عزوز علي شاهينمستجد1389

سامى راشد عمر علي احمدمستجد1390

سامى محمد السعيد سيد احمد محمد جادهللامستجد1391

سبرينا ابراهيم على ناصرمستجد1392

سحر احمد محمد حامد زيدانمستجد1393

سحر مدحت عبدالنبى الشحاتمستجد محول من انتساب1394

سعاد ابراهيم السعيد عبدالسالم االصبحمستجد1395

سعاد احمد على الحسينى عريبىمستجد1396

سعد ايهاب خليفه عبدالحليم خيالمستجد محول من انتساب1397

سعد راشد سعد راشد ابو السعودمستجد1398

سعد محمد سعد محمد المحالوىمستجد1399

سعد محمد مصطفى احمد درويشمستجد محول1400
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام
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سعيد خالد سعيد محمد صقرمستجد1401

سعيد عبدالقوى عبدالنبى منيسىمستجد1402

سعيد عبدالكريم سعيد عبدربهمستجد1403

سعيد نبيل محمد السيد مشهورمستجد1404

سعيد ياسر راضى عبدالفتاحمستجد1405

سلسبيل صبحى عبدالفتاح  على عينيرمستجد1406

سلمى احمد عبدالسالم الجاريهمستجد1407

سلمى احمد محمد الشيخمستجد1408

سلمى اسامه محمد نصيرمستجد1409

سلمى عابدين حمدى احمد عابدينمستجد1410

سلمى عماد الدين حمدى محمد عمارهمستجد1411

سلمى كمال رشاد محمد عبدالرحمنمستجد1412

سلمى مجدى امين زهيرمستجد1413

سلمى محمد عبدهللا القاضىمستجد1414

سلمى محمود عبدالسالم الشهاوىمستجد محول من انتساب1415

سلمى هانى وهبه مصطفى الجندىمستجد1416

سلوى نعمان محمود عبدهللا الساخىمستجد محول من انتساب1417

سليمان على عبدالحميد على جبرمستجد1418

سما عادل عبدالمنعم محمد حمدمستجد1419

سماء ايمن محمد السيد ابو المكارممستجد1420
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

سماح اسالم صبحى عبدالسالممستجد1421

سماح رجب متولى جبر متولىمستجد1422

سماح رجب محمد عبدالرؤوف الحنفىمستجد 1423

سماح مصطفى على على خاطرمستجد1424

سمر احمد زكى محمود الجندىمستجد 1425

سمر احمد محمد نصر عيسىمستجد1426

سمر باسم عبدالمنعم عبدالرحمن الشامىمستجد 1427

سمر سعيد عبدالمنعم محمود  بصلمستجد1428

سمر سعيد علي البرقمانيمستجد1429

سمر عبدالمنصف سميح عثمانمستجد1430

سمر عصام رجب محمد الشاذليمستجد محول من انتساب1431

سمر كرم سعد عبدالجواد ابو الخيرمستجد محول من انتساب1432

سمر وائل عبدالفتاح عبدالرؤف ابو السعودمستجد1433

سمير احمد سمير احمد محمد الطويلمستجد1434

سمير رجب بدير الشربينىمستجد1435

سمير سامي محمد متولي الحنفىمستجد1436

سمير شعبان عبدالحميد سيد احمد بسطويسىمستجد1437

سمير على صالح الشرقاوىمستجد1438

سميره مختار صالح مختار احمدمستجد محول من انتساب1439

سناء مرعى اسماعيل عجينهمستجد1440
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام
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      جامعة طنطا        
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سندس راشد فوزى عمر جعفرمستجد محول من انتساب1441

سندس فرج عبدالحليم عبدالرؤف قنديلمستجد محول من انتساب1442

سهام حامد محمود حامد مرادمستجد1443

سهام حماده محمد صالح بازمستجد1444

سهام شحاته توفيق محمد زيدمستجد محول من انتساب1445

سهير عادل بسيونى عبدالعزيز ابوشويبهمستجد1446

سهير محمد جمعه ابو علىمستجد1447

سهيله ابوزيد احمد الفخرانىمستجد محول من انتساب1448

سهيله احمد عبدالمنعم محمد فصادهمستجد1449

سهيله احمد عبيد محمد حنفيمستجد محول من انتساب1450

سهيله اسامه عبدالفتاح البهلوانمستجد محول من انتساب1451

سهيله السيد احمد السيد منصورهمستجد1452

سهيله السيد عبدالمنعم السيد علىمستجد1453

سهيله ايمن مرسى عبده شنقارمستجد1454

سهيله ايمن مصطفى كامل العبدمستجد1455

سهيله جمال عثمان ضاحىمستجد1456

سهيله سامح عبدالحميد ابراهيم خفاجهمستجد1457

سهيله سمير رزق عوض محمدمستجد محول من انتساب1458

سهيله طارق محمد مصطفي صقرمستجد1459

سهيله عادل محمود حسينمستجد1460
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام
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      جامعة طنطا        
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سهيله عبدالحميد مراجع شعيبمستجد1461

سهيله عالء مصباح احمد الطحاوىمستجد1462

سهيله مبروك رزق مبروك  السودانىمستجد1463

سهيله محمود محمد عيادمستجد1464

سهيله مصطفى محمود امين برسمستجد1465

سهيله وجيه سعد ابو زينهمستجد1466

سهيله يسن منير يس الماحيمستجد محول من انتساب1467

سوزان عزت حامد غنيممستجد1468

سوسنه سامى شوقى عبده ميخائيل الجملمستجد1469

سومه اسامه ابواليزيد ندامستجد1470

سيف الدين محمود فوزى عبدالقادر السيدمستجد1471

سيف السيد عبدالخالق العايدىمستجد1472

سيف هللا ماهر رفعت ابويوسفمستجد1473

شادى محمد محمد  حسن غنيممستجد1474

شاكر عاطف حامد زايدمستجد1475

شاهر عبداللطيف محمد محمد العيسوىمستجد1476

شاهنده محمد محمود محمد ابراهيممستجد1477

شاهيناز مجدى محمد سيداحمد محمدمستجد1478

شروق احمد محمد هاللمستجد1479

شروق اشرف محمد محمد عمرمستجد1480
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

شروق السيد محمود طهمستجد محول من انتساب1481

شروق النعمان مصطفي عبده ابو حارسمستجد1482

شروق حسين الجبالى زايدمستجد1483

شروق سامى عبدالقادر رمضان سريهمستجد1484

شروق شاكر محمد عبدالحميد الطباخمستجد1485

شروق ضياء نور الصباح محمود متوليمستجد1486

شروق عماد عبدالعظيم قرقارهمستجد1487

شروق عمرو عبدالعظيم محمدمستجد1488

شروق محمد احمد السيد ابو شادىمستجد1489

شروق محمد احمد السيد السكرىمستجد1490

شروق محمد وهبي محمدعبدالعزيزمستجد1491

شروق محمود ابراهيم خضرمستجد محول من انتساب1492

شروق محمود محمد جمعه محمدمستجد1493

شروق مصطفى صالح مرادمستجد1494

شريف سامى حلمى مصطفى حلمىمستجد1495

شريف صبحى بسيس فضل هللامستجد1496

شريف علي عبدالغفار علي الطويلهمستجد1497

شريف ماهر مختار عبدهللا االفندىمستجد1498

شرين عبدالعزيز احمد شحاته عثمانمستجد1499

شرين عبدالقادر السيد صقرمستجد محول من انتساب1500
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بالفرقة الثالثة انتظام
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شرين عزت كامل عبدالوهاب الزياتمستجد محول من انتساب1501

شعبان خميس شعبان ابوغنيمهمستجد1502

شعبان فتحى عبدالمنعم عبدالقوى محمد منيسىمستجد1503

شفيق ياسر محمد شفيق عرفه الديبمستجد محول1504

شمس السعيد عبدالبديع محمودمستجد1505

شهاب الدين محمد عبدالفتاح عبدالكريم عبدهللامستجد1506

شهاب عاطف سعد الخولىمستجد1507

شهاب فارس احمد شهاب موسىمستجد محول من انتساب1508

شهاب محمد فتحى محمد الحدادمستجد محول من انتساب1509

شهاب محمد فتوح زهرهمستجد1510

شهباء جمال على طنطاوي السيسيمستجد 1511

شهندا محمد مصطفى الدسوقىمستجد1512

شوقى حمدى زكريا عبدالمجيد الصالحىمستجد1513

شيرى حسن فؤاد الجيارمستجد1514

شيرين السيد ربيع عبدالنبى عنبهمستجد 1515

شيرين جابر اسماعيل جميزمستجد1516

شيرين مرسى شعبان الطوخىمستجد1517

شيماء ابراهيم عبدالحليم عبداللطيفمستجد1518

شيماء ابراهيم متولى برزانمستجد1519

شيماء اشرف عبيد شرفمستجد1520
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شيماء السعيد المهدي المغازي الغفلولمستجد1521

شيماء السيد السيد عبده عجوهمستجد1522

شيماء انور عقيله رياضمستجد1523

شيماء جالل محمد علي سالممستجد1524

شيماء حسين عبدالفتاح حسين سيف الدينمستجد1525

شيماء حنفى محمود فهمى حسنمستجد محول من انتساب1526

شيماء رجب اسماعيل على جرابيعمستجد1527

شيماء رضا محمد احمد عبدالغنيمستجد1528

شيماء سعيد زين محمد علىمستجد1529

شيماء شريف عباس السيد زيادهمستجد1530

شيماء صالح محمد زكىمستجد محول من انتساب1531

شيماء عادل احمد عبدالحميد العسالمستجد1532

شيماء عاشور رزق على النحاسمستجد 1533

شيماء عاطف سعد محمود منصور سليممستجد1534

شيماء عبدالناصر حسب ابراهيم حسبمستجد1535

شيماء عصام االمام ابراهيممستجد1536

شيماء عطيه محمد على عثمانمستجد محول من انتساب1537

شيماء عطيه محمود غازى سالمهمستجد محول من انتساب1538

شيماء على محمد ابراهيممستجد1539

شيماء على محمد على منصورمستجد1540
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شيماء عيد رمضان حسن عمارمستجد محول من انتساب1541

شيماء مبروك عبدالفتاح سيد احمدمستجد 1542

شيماء محمد احمد محمود المليجىمستجد1543

شيماء محمد السيد البيومي بحيرىمستجد1544

شيماء محمد على سليمانمستجد1545

شيماء محمود حامد ابو العزم المنوفىمستجد1546

شيماء محمود هاشم ابراهيم حسانينمستجد1547

شيماء ياسر شوقى سعد يوسفمستجد1548

صابر رزق صابر رزق محمد زقزوقمستجد1549

صابرين شحاته ابراهيم حسن مبروكمستجد1550

صابرين عبدالعظيم مصطفى عبدالعظيم العباسىمستجد1551

صابرين محمد السيد خميسمستجد 1552

صالح السيد صالح السيد حسنينمستجد1553

صباح اشرف سامي حسن هماممستجد1554

صباح خالد عزت احمد عبدالواحدمستجد1555

صباح رمضان عبدالعزيز متولى موسى النجارمستجد1556

صباح يوسف حسن مصباح جمال الدينمستجد1557

صبحى شبل صبحى جاب هللامستجد محول من انتساب1558

صبرى احمد صبرى عودهمستجد1559

صدام شلبى بسيونى شلبى مبروكمستجد محول من انتساب1560
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صفا ابراهيم سعد ابراهيممستجد1561

صفاء على محمد امام احمدمستجد1562

صفيه جمعه فوده احمد فودهمستجد1563

صفيه سعيد عبده السيد عبدالعالمستجد1564

صالح احمد محروس على ديغممستجد1565

صالح سالم يوسف عبدالعاطي ابوفاطمهمستجد محول من انتساب1566

صالح محمد عبدالمحسن فرحاتمستجد1567

صموئيل موسيس اوبورامستجد وافد سودانى1568

ضحى بدر محمد محمد البلتاجىمستجد1569

ضحى رضا محمد يوسف نافعمستجد1570

ضحى عطيه عبدالوهاب حسنين حسنمستجد محول من انتساب1571

1572
-مستجدبعذر عن مادتين

ضحى محمد المتولى جزافتدريبات-احكام

ضحى محمود عبدالحميد عبداللطيفمستجد1573

ضى اسماعيل السعيد االختيارمستجد1574

هذا الرقم ليس الي طالبمستجد محول من انتساب1575

ضياء مصطفى محمد احمد الكفراوىمستجد محول من انتساب1576

طارق احمد صالح الدين قطب العنانىمستجد1577

طارق رضا صبحى عبدالسالممستجد1578

طارق شريف محمد محمد حماممستجد1579

طارق طارق سعد ابراهيم محمدمستجد1580
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طارق عطيه محمد عطيه عيدمستجد 1581

طارق محمد ابراهيم محمد محمداالشمونىمستجد1582

طارق محمد رمضان نبوىمستجد محول من انتساب1583

طارق مصطفى غيث احمد قاسممستجد1584

طارق وليد محمد فريد البقليمستجد1585

طاهر قطب محمد احمد العفيفىمستجد1586

طلعت ابراهيم عبدالسميع شرفمستجد1587

طلعت اسامه ابراهيم  محمود جمعهمستجد1588

طه محمود طه عزال ابويوسفمستجد 1589

عابد سعد فرج عبدهللا شيخ روحهمستجد1590

عادل خليل مينا حبشىمستجد1591

عادل سامح عبدالفتاح محمد ربيعمستجد1592

عادل عابد محمود على الزندمستجد1593

عادل محمد احمد ابوالسعودمستجد1594

عادل محمد مصطفى عبداللطيف المصرىمستجد1595

عاصم ابراهيم عبدالعزيز عثمان عامرمستجد1596

عاصم ايمن عبدالنبى على عجوهمستجد1597

عاصم شاكر فؤاد المنشاوى عبدالقادرمستجد1598

عاصم شريف ابراهيم عقلمستجد1599

عاصم قطب محمود قطب عسلمستجد1600
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عاصم محمد انور حامد رسالنمستجد1601

عايده رضا رزق عبدهللامستجد1602

عبدالجواد محمد عبدالجواد محمد النهطاوىمستجد1603

عبدالحكيم محمود عبدالحكيم المداحمستجد1604

عبدالحليم حاتم عبدالحليم السيد  سليمانمستجد1605

عبدالحليم رمضان عبدالحليم احمد امينمستجد1606

عبدالحميد ابراهيم على ابراهيم المنسىمستجد1607

عبدالحميد حمدى احمد ابويوسفمستجد1608

عبدالحميد سامح عبدالحميد ابراهيم الحصاوىمستجد1609

عبدالحميد على عبدالحميد محمد خليفهمستجد1610

عبدالحميد فتحى عبدالحميد الزهيرىمستجد1611

عبدالحى شاهين مصطفى عبدالحى شاهينمستجد1612

عبدالحى وائل عبدالحى محمد علىمستجد1613

عبدالرازق كارم عبدالرازق ابوالمجد الفخرانىمستجد1614

عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن محمد ناصفمستجد1615

عبدالرحمن احمد اسماعيل بدوىمستجد محول من انتساب1616

عبدالرحمن احمد السيد محمد سيد احمدمستجد1617

عبدالرحمن احمد ربيع الخولىمستجد1618

عبدالرحمن احمد عبدالرحيم صالحمستجد1619

عبدالرحمن احمد فؤاد رياض الحومستجد1620
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عبدالرحمن السيد احمد احمد خالدمستجد1621

عبدالرحمن السيد جوده عطيه عبدالفتاحمستجد 1622

عبدالرحمن السيد حسونه عبدالحميد الطنطاوىمستجد1623

عبدالرحمن السيد عبدالرشيد الشرشابىمستجد1624

عبدالرحمن السيد عبدالعزيز محمد المنصورىمستجد1625

عبدالرحمن الشوادفى فتوح الشوادفىمستجد1626

عبدالرحمن جابر بسيونى حسن دياشمستجد1627

عبدالرحمن جمال احمد ابوالخيرمستجد1628

عبدالرحمن جمال سيد احمد شلبىمستجد1629

عبدالرحمن حازم شوقى سالمه الحفناوىمستجد1630

عبدالرحمن حامد عبدالغفار سليمان الجرجمستجد1631

عبدالرحمن حامد موسى الجنجيهىمستجد1632

عبدالرحمن حسام عبدالرحمن احمد عبدهمستجد1633

عبدالرحمن حسن عبدالرحمن حسن العيصمستجد1634

عبدالرحمن خالد صادق عبيد محمدمستجد1635

عبدالرحمن رباح محمد السيد محمد ابواحمدمستجد1636

عبدالرحمن زغلول عبدالسالم محمد قنديلمستجد1637

عبدالرحمن سالمه نظيف سالمهمستجد1638

عبدالرحمن شفيق جالل الششتاوىمستجد1639

عبدالرحمن طنطاوى فنجرى طنطاوى عبدالرحمنمستجد1640
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عبدالرحمن عبدالمنجى عبدالمنعم عبده جنيدىمستجد1641

عبدالرحمن عصام سعد على  عمرانمستجد1642

عبدالرحمن عصام طلحه السباعى عبدالسميعمستجد محول من انتساب1643

عبدالرحمن عالء جابر البلشاشىمستجد1644

عبدالرحمن على عبدالرحمن محمد السراجمستجد1645

عبدالرحمن فوزى محمد عيدمستجد1646

عبدالرحمن مجدى حسن الجندىمستجد1647

عبدالرحمن مجدى فهمى عبدالعزيز المقدممستجد1648

عبدالرحمن محمد باسم صبحي عادل احمد حبلصمستجد1649

عبدالرحمن محمد جالل محمد اللقانىمستجد1650

عبدالرحمن محمد رمضان المصرىمستجد1651

عبدالرحمن محمد سيد احمد عبدالاله شاهينمستجد محول من انتساب1652

عبدالرحمن محمد على رضوان الجملمستجد محول من انتساب1653

عبدالرحمن محمد على زكىمستجد1654

عبدالرحمن محمد فتحى عبدالرحمن السمالوىمستجد1655

عبدالرحمن محمد محمد محمود الجاويشمستجد1656

عبدالرحمن محمد مصباح طهمستجد1657

عبدالرحمن محمد مؤمن محمدمستجد1658

عبدالرحمن محمد هشام محمود الطحانمستجد1659

عبدالرحمن محمود محمد الغولمستجد1660
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عبدالرحمن محمود محيى محمود الشرقاوىمستجد1661

عبدالرحمن نبيل فتح هللا سليمانمستجد1662

عبدالرحمن نصر على ابراهيم الجبسطىمستجد1663

عبدالرحمن هانى محمد عبدالرحمن حافظ عبيدمستجد1664

عبدالرحمن ياسر اسعد عبدالواحدمستجد1665

عبدالرحيم مجدى عبدالرحيم السيد حبيبمستجد1666

عبدالرؤف محمد عبدالوهاب ابراهيم جاهينمستجد1667

عبدالستار مصطفى عبدالستار عبدهللا ابو الهنامستجد1668

عبدالسالم رشاد بدير حرحيرهمستجد1669

عبدالسالم هشام عبدالسالم احمد سليممستجد1670

عبدالعزيز الرفاعى عبدالعزيز الحسنينمستجد1671

عبدالعزيز السيد عبدالعزيز زيدان عبدالقادرمستجد1672

عبدالعزيز رزق عبدالعزيز عبدالعال الحنفىمستجد1673

عبدالعزيز كمال الدين عبدالعزيز محمد ابو نجلهمستجد1674

عبدالعظيم رمضان عبدالعظيم راشدمستجد1675

عبدالعليم محمد عبدالعليم احمد الطحمودىمستجد محول1676

عبدالغفار محمد عبدالغفار منسىمستجد1677

عبدالفضيل عالء عبدالفضيل احمد قطقاطمستجد محول من انتساب1678

عبدالقوى فوزى عبدالقوى مندور الشايبمستجد1679

عبدالاله محمد عبدالاله عبدالحافظمستجد1680
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عبداللطيف محمد عبداللطيف الحنطورمستجد1681

عبداللطيف محمد عبداللطيف غلوشمستجد1682

عبدهللا ابراهيم غريب محمد عبدالسالممستجد1683

عبدهللا احمد ابراهيم ابو زهرهمستجد1684

عبدهللا احمد عبدالمطلع عبدالحميدمستجد1685

عبدهللا الدمنكى عبدالشافى احمد الدمنكىمستجد1686

عبدهللا السعيد فتوح رزقمستجد1687

عبدهللا السيد محمد محمد سنجقمستجد1688

عبدهللا ايمن احمد فريد حسن الصنفاوىمستجد1689

عبدهللا خالد عبدالباسط محمود الريسمستجد1690

عبدهللا خالد فتح الخطيبمستجد1691

عبدهللا خالد محمد محمد الحبشىمستجد1692

عبدهللا خليل مخلوف محمد خليل حمادهمستجد1693

عبدهللا رمضان عبدهللا السيد شاهينمستجد1694

عبدهللا سعيد محمد على عرفهمستجد1695

عبدهللا صبحى حسن عبدالمنعم مرعىمستجد1696

عبدهللا عادل فتحى سليمان الزغرتيمستجد1697

عبدهللا عزالدين عبدالقادر الشحاتمستجد1698

عبدهللا غازى صبرى غازى زايدمستجد1699

عبدهللا فايز عبدالجليل فرومستجد1700
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عبدهللا فتح هللا يوسف الجمالمستجد1701

عبدهللا فراج متولى ابوالمعاطىمستجد1702

عبدهللا فرحات هندى احمد ابوعلفهمستجد1703

عبدهللا محسن محمد محمد رمضانمستجد 1704

عبدهللا محمد السيد ذكىمستجد1705

عبدهللا محمد امين مسلم نعيممستجد 1706

عبدهللا محمد عبدالعزيز فتح هللامستجد1707

عبدهللا محمد علي الوكيلمستجد1708

عبدهللا محمد محمد قطب الطيرىمستجد1709

عبدهللا محمد محمد محمود جلفهمستجد1710

عبدهللا محمدى السيد ابراهيم عبدالالهمستجد1711

عبدهللا مسعود السعيد البشبيشىمستجد1712

عبدهللا وجدى رشاد شعبانمستجد محول من انتساب1713

عبدالمجيد صافى عبدالمجيد عبدالسميع لطيفمستجد1714

عبدالمجيد مكرم عبدالمجيد محمدالخباطىمستجد محول من انتساب1715

عبدالمجيد هاشم عبدالمجيد طهمستجد وافد1716

عبدالمحسن جمال عبدالسالم عوض شحاتهمستجد محول من انتساب1717

عبدالمنعم جالل البادى محمد االتربىمستجد1718

عبدالمنعم عزت عبدالمنعم عبدالمنعم عبدالمجيدمستجد1719

عبدالمنعم عمر عبدالمنعم محمد يونسمستجد 1720
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام
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عبدالمنعم كمال طه درويشمستجد1721

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم صوانمستجد1722

عبدالونيس عارف عبدالونيس اسماعيل صقرمستجد1723

عبدالوهاب سعيد عبدالوهاب حسن الشبينىمستجد1724

عبده مجدى عبده عبدالدايممستجد1725

عبده محمد عبده عبدالمجيد محمد المتينيمستجد1726

عبير ابراهيم المرسى ابو غطفهمستجد1727

عبير رشاد عبدالفتاح عبوده حسانينمستجد1728

عبير شاهين عطيه عبدالمقصودمستجد1729

عبير شحاته محمد سالم قرطاممستجد1730

عبير عبدالفتاح على الشيوىمستجد1731

عبير محمود عبدالوهاب محمدمستجد 1732

عبير مدحت محمد محمد مهيامستجد محول من انتساب1733

عبير يوسف محمد عطيه يوسفمستجد1734

عرفه الصاوى عبدالعزيز احمد غازىمستجد محول من انتساب1735

عز الدين محمد سعد سالمهمستجد1736

عزالدين الحسينى ممدوح عبدالمجيد مصطفىمستجد1737

عزالدين محمد عزالدين عبدالكريم راضىمستجد1738

عزت حمدى محمد عزت هيكلمستجد1739

عزت محمد عزت عبدالنبى عبدالجوادمستجد1740
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عزت محمد محمد حسن ديابمستجد1741

عزت محمدى محمد نجيب البدراوىمستجدبعذر عن مادة احكام1742

عزه جمعه عبدالوحيد عبدالرؤف صدقهمستجد1743

عزه محمود السعيد رمضان هنيدمستجد1744

عزيز عبدهللا رزق عبدهللا غطاسمستجد1745

عزيزه احمد عبدالخالق غباشى المزينمستجد1746

عزيزه اسامه عبدالستار ناصر شهاوىمستجد1747

1748
-مستجدبعذر عن عقوبات

عزيزه رضا ابراهيم محمد سيدتدريبات

عصام مجدى حسن الجملمستجد1749

عفاف ابوزيد فتحى ابراهيم جاويشمستجد1750

عال احمد مرسى السيدمستجد1751

عال السيد سعيد ابو المعاطى الجيارمستجد1752

عال عالء حسون سعد بدرمستجد1753

عال كمال احمد عويضهمستجد1754

عال محمود طلب الجالى عبدالسالممستجد1755

عال ممدوح ابراهيم الدسوقي ايوبمستجد 1756

عالء ابراهيم محمد ابراهيم الفتيانىمستجد1757

عالء احمد ابراهيم االدهممستجد1758

عالء اشرف احمد علي السيد منصورمستجد محول من انتساب1759

عالء اشرف فؤاد  احمد منصور ابوالعنينمستجد1760
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عالء بسيونى محى الدين على ابوخشبهمستجد1761

عالء صالح فؤاد عبدالفتاح حجاجمستجدبعذر عن مادة شريعه1762

عالء عادل عبدالحميد الجندىمستجد1763

عالء عاشور عبدالستار عطيه امانمستجد1764

عالء عاطف السيد محمدمستجد1765

عالء عبدالخالق عبدالستار سعدمستجد1766

عالء عصام الدين محمد زعيترمستجد1767

عالء محمد ابراهيم المسيرىمستجد1768

عالء محمد صابر حسنمستجد1769

عالء ياسر حسن ابراهيم شعبانمستجد1770

على ابراهيم احمد ابراهيم الشريفمستجد1771

على احمد احمد اللقانىمستجد1772

على السيد على عبدهمستجد محول من انتساب1773

على ايمن على عثمانمستجد محول من انتساب1774

على توفيق السيد عبدالقادرغازى عبدالرؤفمستجد1775

على جابر محمد محمد الطورمستجد1776

على حسام على الحرفهمستجد1777

على حسن على حسن عوضمستجد محول1778

على ذكى محمد عبدالقادرفضلىمستجد محول من انتساب1779

على رجب عبدالعاطى حسنمستجد محول من انتساب1780
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام
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على رمضان الششتاوى حتاتهمستجد1781

على سعيد على على عقدةمستجد1782

على سعيد على مرسى الصعيدىمستجد1783

على سمير محمود على المزينمستجد1784

على طالل فريد على عبدالمعطىمستجد1785

على عبدالعزيز عبدالعاطى علىمستجد1786

على عبدالقادر محمد محمد فهيممستجد1787

على عبدالوهاب محمد صقرمستجد1788

على عالء الدين ابراهيم محمد عبدالغفارمستجد1789

على عالء السيد شكرمستجد1790

على فتحى رسمى متولي عبدالنبىمستجد1791

على مجدى احمد عبدالجليلمستجد1792

على محمد حامد عبدالغنى ابوالعنينمستجد1793

على محمد على دويدارمستجد1794

على محمد على عبدالسالم الطوخىمستجد1795

على مصطفى على على ابواالسعادمستجد1796

على نصر علي حسن موسىمستجد محول من انتساب1797

علياء عبدالحميد محمد علي ابوعمرمستجد1798

علياء عبدالفتاح السيد زكى السيدمستجد1799

علياء عرفان صديق ابراهيم العشريمستجد محول من انتساب1800
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام
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علياء عزت محمد عيدمستجد1801

علياء هانى محمد فواد مبروك الدفراوىمستجد محول من انتساب1802

عماد الدين مصطفى عبداللطيف ابراهيم نصيرمستجد محول من انتساب1803

عماد حمدى السيد ابوبكرمستجد1804

عماد حمدى محمد عبدالغنى الزياتمستجد محول من انتساب1805

عماد رافت عبدالفتاح عبدالمقصود الندافمستجد1806

عماد شكرى فضل بيومى محمدمستجد1807

عماد ماهر فهمى عبدالمجيد نصيرمستجد1808

عمار احمد رمضان على القوىمستجد1809

عمار عاطف ابراهيم سيد احمد عفيفىمستجد1810

عمار عزت محمد محمود عامرمستجد1811

عمار نشات رمضان محمد عيسىمستجد1812

عمر احمد سعيد عبدالفتاح خليلمستجد1813

عمر احمد عبدالعزيز حسنى جابرمستجد1814

عمر احمد محمد سافوحمستجد1815

عمر اسامه السيد عبدالحليممستجد1816

عمر السيد خميس بيومىمستجد1817

عمر حسن محمد كامل عبدالحميدمستجد1818

عمر خالد حسين عبداللطيف ابوالخيرمستجد1819

عمر سالم محمد سالممستجد محول من انتساب1820
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عمر شريف عوض بطيشهمستجد1821

عمر شوقى احمد محمد شريفمستجد1822

عمر صبحى عبدالمجيد عبدهللا موسىمستجد محول من انتساب1823

عمر عادل احمد عيد المناخلىمستجد1824

عمر عاطف جالل عبدالعزيزمستجد 1825

عمر عبدالحميد عبدالمنعم حسن معروفمستجد1826

عمر عبدالرحيم توفيق ديابمستجد1827

عمر عبدالسالم صبرى عبدالسالم نعيممستجد1828

عمر عصام الدين على على حمدمستجد1829

عمر عصام ايهاب على المصرىمستجد1830

عمر عصام سيد احمد اسماعيلمستجد1831

عمر عصام محمد موسى عمارهمستجد1832

عمر على عمر على البستاوىمستجد1833

عمر محمد ابراهيم عمرمستجد1834

عمر محمد عبداللطيف  مبروك القونىمستجد1835

عمر محمد فتحى يونس الفقىمستجد1836

عمر محمد محمد ابراهيم يونسمستجد1837

عمر محمد محمد حافظ رضوانمستجد 1838

عمر محمود محمد العبدمستجد1839

عمر محى الدين عبدالرحيم الغمرينىمستجد1840

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

93لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

عمر مصطفى محمد احمد الشورىمستجد1841

عمرو احمد الششتاوى ابراهيم محمدمستجد1842

عمرو احمد عبدالمعطى الغمرينىمستجد1843

عمرو اشرف احمد السيد ابراهيممستجد1844

عـمرو اشرف حمدى محمد زلطمستجد1845

عمرو السيد عبدالرزاق عبدالرؤف الليثىمستجد1846

عمرو ايهاب بدر فتح هللا ابو خيارمستجد1847

عمرو حمزه حمزه عبدالمغنى خالدمستجد1848

عمرو عادل ابوطالب بهنسىمستجد1849

عمرو عمادالدين على احمد عيدمستجد1850

عمرو عوض جمعه مصطفى حواطمستجد1851

عمرو محمد السيد حسن حسونهمستجد1852

عمرو محمد سعد عبدالحميد زغلولمستجد محول من انتساب1853

عمرو محمد طلبه احمد العنتبلىمستجد1854

عمرو محمد على محمد على اسماعيلمستجد1855

عمرو محمد مراد محمدمستجد1856

عمرو مصطفى السعيد خليلمستجد1857

عمرو وجيه فؤاد مصطفى برجلمستجدبعذر عن مادة ادارى1858

عنان رضا توفيق ابوقرنمستجد1859

عنايات سمير احمد فرجمستجد محول من انتساب1860
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عواطف بدر عبدالبارى محمد اسماعيلمستجد محول من انتساب1861

عوض زينهم عطا متولىمستجد محول من انتساب1862

عوض عبدالعاطى عوض صالح عبدالمولىمستجد محول من انتساب1863

عوض محمد عوض احمد سليممستجد محول من انتساب1864

غاده ابراهيم محمود احمد شهاوىمستجد1865

غاده ابو الفتوح ابو الفتوح فرج عبدالمجيدمستجد1866

غاده احمد الدياسطى الصاوىمستجد محول من انتساب1867

غاده السعيد عبدالحميد هواشمستجد1868

غاده جمال حلمى عبدهللا عبدالعالمستجد1869

غاده جمال زكى سليمان محمودمستجد1870

غاده حسن محمود محمد السودانىمستجد1871

غاده حماده عبدالنبى محمد يونسمستجد1872

غاده ربيع نعيم حسن قطبمستجد1873

غاده رجب عبدالسالم وهبهمستجد1874

غاده رجب عبده اسماعيل حسب النبىمستجد 1875

غزال عبدالحميد شاكر محمدمستجد1876

غيداء حسن علي حسن الدسوقيمستجد محول من انتساب1877

فاتن السيد عبدالفتاح الكيالنىمستجد1878

فاخر سامى ابراهيم  خليفهمستجد1879

فاديه احمد محمد عطوه الطنطاوىمستجد محول من انتساب1880
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فارس ابراهيم سيد احمد الهيتمىمستجد محول من انتساب1881

فارس السيد أحمد محمد السيدمستجد1882

فارس حامد حامد عجميهمستجد1883

فارس عادل احمد عيد المناخلىمستجد1884

فارس عبدالسميع خيرهللا عبدالسميع المغربىمستجد1885

فارس عالء الدين عبدالفتاح محمود صابرمستجد1886

فارس عمادالدين ابواليزيد جحامستجد1887

فارس فاروق عبدالمجيد الصباغمستجد1888

فارس محمد عبدالبديع عبدالمتجلىمستجد1889

فارس والء ابوالمعاطى  القصاصمستجد 1890

فاروق عبدالفتاح فاروق عبدالفتاح الغناممستجد1891

فاضل عبدالغفار عبدالغفار محمد حمادمستجد محول من انتساب1892

فاطمه ابراهيم احمد محمدمستجد محول من انتساب1893

فاطمه احمد احمد عبدالرحمن ابوراشدمستجد1894

فاطمه احمد عبدهللا عبدهللا الدرسمستجد1895

فاطمه احمد فرحات البرلسيمستجد1896

فاطمه احمد محمد عبدالعزيز الننىمستجد1897

فاطمه الزهراء احمد محمد محمد فرحاتمستجد محول من انتساب1898

فاطمه الزهراء عادل محمد محمد الخولىمستجد1899

فاطمه الزهراء مجدى فتوح الشرقاوىمستجد محول من انتساب1900
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فاطمه الزهراء محمد مصطفى مؤمنمستجد 1901

فاطمه الزهراء مسعد عبدالحميد الجندىمستجد محول من انتساب1902

فاطمه الزهراء مصطفى احمد سالم الوكيلمستجد محول من انتساب1903

فاطمه السيد محمود عبدالجواد المدبولىمستجد1904

فاطمه المعتز رفعت محمد والىمستجد1905

فاطمه حامد احمد جوده الفخرانىمستجد 1906

فاطمه خالد محمد بغاغومستجد1907

فاطمه رسمى المرسى عبدالوديع المرسىمستجد1908

فاطمه رمزى عبداللطيف اسماعيل ابو جامعمستجد محول من انتساب1909

فاطمه شعبان هوارى هوارى الشامىمستجد محول من انتساب1910

فاطمه صابر محمد محمد مصطفىمستجد1911

فاطمه صبرى احمد فتوحمستجد محول من انتساب1912

فاطمه صبرى محمد ربيعمستجد1913

فاطمه صالح محمد الشيخمستجد1914

فاطمه عادل محمد انور سلطانمستجد1915

فاطمه عبدالرحمن عبيد عبدالرحمن الشاذلىمستجد محول من انتساب1916

فاطمه عبدالعزيز احمد فوده حبيبمستجد محول من انتساب1917

فاطمه عبدهللا محمود سالمه شاهينمستجد1918

فاطمه عرفه اسماعيل عشماويمستجد محول من انتساب1919

فاطمه عصام السيد موسى ابوالديارمستجد 1920
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فاطمه محفوظ محمد محفوظ محمدمستجد1921

فاطمه محمد ابراهيم احمد حشيشمستجد محول من انتساب1922

فاطمه محمد ابراهيم محمد خلفمستجد محول من انتساب1923

فاطمه محمد رضا محمود السيد الجوهرىمستجد1924

فاطمه محمد عبدالعال محمود معبدمستجد1925

فاطمه محمد عبدالعظيم علي سليمان البحراوىمستجد محول من انتساب1926

فاطمه محمد عبدالعليم يوسف غرباويمستجد محول من انتساب1927

فاطمه محمد فتحى ابوالمعاطىمستجد 1928

فاطمه محمد محمد فهمى فتح هللا القشالنمستجد1929

فاطمه محمود محمود محمد نصرمستجد1930

فاطمه محمود يوسف محمود عليانمستجد محول من انتساب1931

فاطمه هانى عبدالعظيم عوض هللا الجناينىمستجد1932

فايز حاتم فايز السيد البدوىمستجد1933

فايزه ابراهيم على ابراهيم علىمستجد1934

فايزه احمد عبدالمجيد اسماعيل ناصرمستجد1935

فايزه توفيق مسلم قنديلمستجد محول من انتساب1936

فتحى ابوالمجد السيد الطبىمستجد1937

فتحى سيداحمد فتحى السنبوكمستجد 1938

فتحى عبدالفتاح فتحى سعدمستجد1939

فتحى محمد محمد محمد  ابوشاهينمستجد1940
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فتحى مسعد حسين حسين عبيدىمستجد 1941

فتوح على فتوح ذكى االلفىمستجد1942

فرح احمد محمد السيد المهرمستجد1943

فرح اشرف السيد عفيفيمستجد محول من انتساب1944

فرح ايمن محمد البسومىمستجد1945

فرح رافت فهيم الشيشىمستجد1946

فرح عماد محمد جمال الدين المسينىمستجد1947

فرح محمد يوسف ابراهيم الديارمستجد1948

فرح وليد بحيرى الشوربجى الجحشمستجد1949

فرحه السيد محمد المتولى فايدمستجد1950

فرحه رضا كمال حجاجمستجد1951

فرحه رمضان محمد على البنامستجد1952

فرحه عبدربه محمد موسىمستجد1953

فرحه عبده عوض شلبىمستجد1954

فرحه محمد عبدالقادر مبروك خضيرمستجد1955

فرحه هشام جمال عامر دومهمستجد1956

فريد محمد عبدالعزيز السيد سالم سنجافمستجد1957

1958
مستجد وافد كويتى بعذر عن 

فهد عبدهللا حمود مصلح الرشيدى2021/2020العام الجامعى

فهمى رضا فهمى مسعودمستجد1959

فهمى محمد فهمى عبدالرحمن احمدمستجد1960
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فوزيه عبدالحميد عبداللطيف طه عشماوىمستجد1961

فؤاد احمد شاكر السيد علىمستجد1962

فؤاد خيرى فؤاد القاضىمستجد1963

فؤاد محمد فؤاد إسماعيلمستجد1964

فؤاد مشير مخيمر ابراهيممستجد1965

فيصل محمد محمد السيد عابدمستجد1966

فيفى اشرف ابراهيم يوسف امانمستجد 1967

قصى قوت عبدالعال شبلمستجد1968

قمر ايمن فتحى محمد المليجىمستجد محول من انتساب1969

قوت القلوب السيد على حجازىمستجد1970

كامل محمد كامل الزياتمستجد1971

كامليا حسن محمد حسنمستجد1972

كاميليا صبحى محمد محمود شلبىمستجد1973

كرلس سعيد رزق صليب سعدمستجد1974

كريم ابراهيم محمد يوسف يوسفمستجد1975

كريم احمد رجب حسين محمدمستجد1976

كريم احمد ياسين العبدالسراجىمستجد1977

كريم اسعد رزق موافىمستجد1978

كريم اشرف عبدالحليم خليفه النجارمستجد1979

كريم ايمن صبحى مصطفى صالحمستجد1980
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كريم ايهاب فؤاد اللقانيمستجد1981

كريم ايهاب محمد انور المنسىمستجد1982

كريم جمال عبدالسالم عبدالوهاب سليمامستجد1983

كريم حسين يوسف ابوجنيدىمستجد1984

كريم خالد حافظ على الدرفمستجد1985

كريم خالد عبداللطيف بسيونىمستجد محول من انتساب1986

كريم خالد محمد محمود الدرعهمستجد1987

كريم خميس عبدالمقصود الشندويلىمستجد1988

كريم دياب احمد محمود العبادىمستجد1989

كريم رضا عيسى عبدالعزيزعسلمستجد1990

كريم رضا محمد اليمانى قشطهمستجد محول من انتساب1991

كريم سامى عبدالمنعم محمد زعيترمستجد محول من انتساب1992

كريم سعيد عبدالرازق محمد فتح هللامستجد1993

كريم سعيد محمود الحلومستجد1994

كريم سليمان سليمان النفراوىمستجد 1995

كريم سليمان عرفه ابراهيممستجد1996

كريم سمير عبدالمنصف عبدالعزيز جوهرمستجد1997

كريم شريف اسماعيل عبدالعاطى الحدادمستجد1998

كريم عبدالهادى السعيد الشويمىمستجد1999

كريم عبده محمد صديقمستجد2000
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كريم عالء الدين عطيه علي زهرانمستجد2001

كريم على السيد عطامستجد2002

كريم عماد سعد علىمستجد2003

كريم غالى سعيد ابراهيممستجد محول من انتساب2004

كريم فكرى السيد محمد القرضاوىمستجد2005

كريم محمد احمد محمد الناعممستجد2006

كريم محمد عبدالرحمن المغربىمستجد2007

كريم محمد محمد عبدالغنى عرفهمستجد2008

كريم مسعود محمد احمد الحناوىمستجد2009

كريم نبيل بديع ابو الفتوح الزلبانىمستجد محول من انتساب2010

كريم نبيه عبدالعزيز محمد الكيالنىمستجد2011

كمال ابراهيم كمال محمد الشيالمستجد2012

كمال حسان عبدالعليم محمد المغازىمستجد2013

كمال خالد كمال السيد عبدهللامستجد2014

كمال عادل كمال محمد حسين قنديلمستجد2015

كمال فرج السيد عبدالحفيظ ابراهيممستجد2016

كمال مصطفى كمال محمد متولىمستجد2017

هذا الرقم ليس الي طالبمستجد2018

كيرلس هانى انيس موسىمستجد2019

النا عوض عبدالمطلب عوضمستجد2020
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لجين حسام سعد مصطفى البلقدارمستجد2021

لطفى سامى ربيع حميده رمضانمستجد2022

لطيفه رباح رزق محمود سعيدمستجد2023

لقاء وائل احمد الحسينى الغبارىمستجد2024

لمياء شعبان بهنسى عبدالقوى الجهادىمستجد2025

لمياء محمد بركات احمد منصورمستجد2026

ليلى خالد يوسف احمد الشيخمستجد2027

لينه جمال اسماعيل نمر سليممستجد محول من انتساب2028

ماجد السيد السيد عبدالمجيد ابوالنجامستجد2029

ماجده السعيد احمد ابراهيم هبيلهمستجد2030

ماجده رشاد صالح ابو زاملمستجد2031

مادونا اشرف نصحى فريد جرجسمستجد2032

مادونا غالى بشرى غالى العشمستجد2033

مارتينا فرج لطفى فرجمستجد2034

مارتينا ناصر صبحى بطرسمستجد2035

مارى عاطف حكيم فهيممستجد2036

ماريان ظريف نجيب يسى بشاىمستجد محول من انتساب2037

مارينا االمير شوقى ابراهيم عبدالمسيحمستجد2038

مارينا طارق بخيت شنوده نسيممستجد محول من انتساب2039

مارينا مسيحه صاموئيل حنا مسيحهمستجد محول من انتساب2040
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مازن ايمن رفعت ابراهيممستجد2041

مازن شكرى محمد عبدالمجيد عيسىمستجد محول من انتساب2042

مازن كمال صالح الدين احمد درازمستجد2043

مازن محمد فتحى سليمان ابراهيممستجد2044

ماهيتاب احمد سامى عباس عبدالوهاب الشينمستجد2045

ماهيتاب محمد فتح هللا زغلولمستجد محول من انتساب2046

ماهيتاب محمد محروس عبده الترمسانىمستجد2047

مبروك عبيد عبداللطيف رجب عمرمستجد2048

مجدى فتحى سعد محمد ابو نوايهمستجد2049

محمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم ابوالزينمستجد2050

محمد ابراهيم ابوالنصر محمد عثمانمستجد2051

محمد ابراهيم احمد شلبىمستجد2052

محمد ابراهيم احمد محمد خضرمستجد2053

محمد ابراهيم الدسوقى ابراهيم الطبالمستجد2054

محمد ابراهيم امين سليمانمستجد محول من انتساب2055

محمد ابراهيم حنفى سعد المالحمستجد2056

محمد ابراهيم عبدالرؤف ابو العنين غازىمستجد2057

محمد ابراهيم عطيه احمدعطيهمستجد2058

محمد ابراهيم على عبدالواحدمستجد2059

محمد ابراهيم محمد الششتاوىمستجد2060
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بالفرقة الثالثة انتظام
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      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمد ابراهيم محمد شوقى القللىمستجد2061

محمد ابراهيم محمد عبدالحميد مرعىمستجد2062

محمد ابراهيم محمد عبدالرحمن العزبمستجد2063

محمد ابراهيم محمد غنيم مرسىمستجد2064

محمد ابراهيم محمود احمد عضيمهمستجد2065

محمد ابوبكر محمد ابوبكرمستجد محول من انتساب2066

محمد ابوسيف عبيده ابو سيفمستجد محول من انتساب2067

محمد احمد ابراهيم سعيد احمدمستجد 2068

محمد احمد ابراهيم محمد بكرمستجد 2069

محمد احمد ابراهيم يوسف سعدهمستجد محول من انتساب2070

محمد احمد ابوالسعود البربرىمستجد محول من انتساب2071

محمد احمد احمد ابراهيم رمضانمستجد2072

محمد احمد السعيد محمد االعرجمستجد2073

محمد احمد السعيد محمد طاليع2021/2020مستجد بعذر عن العام الجامعى2074

محمد احمد باسم بسيوني اسماعيلمستجد2075

محمد احمد توفيق عامر البنامستجد2076

محمد احمد حامد حامد ابو الخيرمستجد محول من انتساب2077

محمد احمد ذكى عبدالقادرمستجد2078

محمد احمد رفعت عبدالعظيم شريفمستجد2079

محمد احمد سعيد احمد مندورمستجد2080
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محمد احمد عباس عفيفى عبدالفتاحمستجد2081

محمد احمد عبدالحفيظ عبدالالهمستجد2082

محمد احمد عبدالعزيز موسى ابوعيطهمستجد محول من انتساب2083

محمد احمد عبدالفتاح محمد حسنمستجد2084

محمد احمد عبدهللا موسى عمارمستجد محول من انتساب2085

محمد احمد عبدالمعطى الجنادىمستجد2086

محمد احمد عبدالمقصود محمدمستجد2087

محمد احمد عبدالمنعم ابراهيممستجد محول من انتساب2088

محمد احمد عبدالمهيمن عبدالسالم المداحمستجد2089

محمد احمد عبدالنور سيد احمد زلطمستجد2090

محمد احمد عبدربه عبدالقادر الشورىمستجد2091

محمد احمد عزت عبدالحميد الشافعىمستجد2092

محمد احمد على عبدهللا راشدمستجد2093

محمد احمد غانم محمد ابراهيممستجد2094

محمد احمد فوزى سعيدمستجد2095

محمد احمد محمد البطاطمستجد 2096

محمد احمد محمد جميعىمستجد2097

محمد احمد محمد حامدمستجد2098

محمد احمد محمد زكى ابو ليلهمستجد2099

محمد احمد محمد سالممستجد 2100
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بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 
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محمد احمد محمد عبدالمجيد عبدالعالمستجد2101

محمد احمد محمد عالممستجد2102

محمد احمد محمد على مصطفيمستجد2103

محمد احمد محمد محمد ابراهيم ابو منصورمستجد2104

محمد احمد مصطفى محمودمستجد2105

محمد احمد ممدوح الهوارىمستجد2106

محمد احمد منصور احمد عوضمستجد2107

محمد اسامه ابراهيم عبدهللا شعيرهمستجد2108

محمد اسامه انور محمد سليمانمستجد2109

محمد اسامه جمعه عبدالرحمن مطرمستجد2110

محمد اسماعيل اسماعيل حمادهمستجد2111

محمد اسماعيل حمدى اسماعيل يوسفمستجد2112

محمد اسماعيل طلبه محمد بحرمستجد2113

محمد اسماعيل محمد اسماعيل داغرمستجد2114

محمد اشرف محمد السيد سلطانمستجد2115

محمد اشرف محمد الصنممستجد محول من انتساب2116

محمد اشرف محمد حسن ابو احمدمستجد2117

محمد اشرف محمد حلمي ابوالسعيدمستجد2118

محمد اشرف محمد محمد غزالنمستجد2119

محمد اشرف محمد هاشممستجد2120
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محمد اشرف يوسف فراويلهمستجد2121

محمد الحبشى حسين مرسى غربالمستجد2122

مستجد2123
يفرض)محمد الروينى عبدالرازق محمد ايوب  

(تربية اسالمية

محمد السعيد عبدالمجيد محمدمستجد 2124

محمد السيد حصافى فتحىمستجد2125

محمد السيد حماد السيد زهرهمستجد2126

محمد السيد حميده ابراهيممستجد2127

محمد السيد عبدالسالم محمد ابوعلومستجد2128

محمد السيد عبدالسالم محمود الحدادمستجد2129

محمد السيد فكرى منشاوى الحناوىمستجد محول من انتساب2130

محمد السيد محمد السيد بدوىمستجد2131

محمد السيد محمد السيد حجازىمستجدبعذر عن مادة احوال2132

محمد السيد محمد الشاعرمستجد2133

محمد السيد محمد الشرقاوىمستجد2134

محمد السيد محمد تركمستجد2135

محمد السيد محمد حسنمستجد2136

محمد السيد محمد عبدالعزيز راضيمستجد2137

محمد السيد محمد عنتر ندامستجد2138

محمد السيد محمد محمود محمدمستجد2139

محمد الشامخ عنتر الشامخمستجد 2140
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محمد الشحات احمد محمدمستجد 2141

محمد الشربينى السيد الشربينى السيدمستجد2142

محمد الصاوى احمد صوارمستجد2143

محمد الصاوى محمد الصاوي الصيرفىمستجد محول من انتساب2144

محمد اليمنى احمد عبدالجليلمستجد2145

محمد امير عبدالنبى شعبان شاهينمستجد2146

محمد امين احمد محمد امينمستجد2147

محمد انور سعيد ممدوح النجارمستجد2148

محمد انور محمد خليل سليمانمستجد2149

محمد ايمن حمدى احمد عبدالمولىمستجد2150

محمد ايمن شوقى السيد غازىمستجد2151

محمد ايمن عبدالمجيد عبدالوهاب عبدالالمستجد2152

محمد ايمن عبدالمولى شحاته قنديلمستجد محول من انتساب2153

محمد ايمن فتحى محمد عطامستجد2154

محمد ايمن محمد موسى عبدالدايممستجد2155

محمد بدر عبدالمولي محمد عليمستجد محول من انتساب2156

محمد بدوى قطب محمد محمدمستجد2157

محمد بدير بهيج محمد الزناتىمستجد2158

محمد بركات السعيد سيد احمد جادهللامستجد2159

محمد برهام ابراهيم وريدهمستجد2160
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      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمد بسطويسى الشحات شلتوتمستجد2161

محمد بسيونى عبدالرازق عبدهللا زايدمستجد2162

محمد بشير اسماعيل محمد ملكهمستجد محول من انتساب2163

محمد بهاء الدين محمد ادممستجد محول من انتساب2164

محمد بهجت سالم الرخاوىمستجد2165

محمد بهجت عبدالحميد ابراهيممستجد2166

محمد تقى الدين الحمادى تقى الدين سليمانمستجد2167

محمد توفيق احمد احمد رزقمستجد2168

محمد جابر على اسماعيل الخولىمستجد محول من انتساب2169

محمد جالل السيد علىمستجد محول من انتساب2170

محمد جمال بدران العزونىمستجد2171

محمد جمال بكر يوسف الديبمستجد2172

محمد جمال ربيع شلبى النجارمستجد2173

محمد جمال كمال السيد شعبانمستجد2174

محمد جمال محمد علي عمارمستجد2175

محمد جمال محمد عميرمستجد2176

محمد جمعه السيد الحربىمستجد2177

محمد جمعه سعد عبدالمقصود لطيفمستجد2178

محمد جميل عبدالنبى منيسيمستجد2179

محمد جهاد عبدالقادر اسماعيل شيشهمستجد2180
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محمد حاتم السعيد احمد دهيممستجد 2181

محمد حازم عباس عباس الفطاطرىمستجد2182

محمد حامد حامد عبدهللا محمدمستجد2183

محمد حجازى السيد حميده النجارمستجد2184

محمد حسام احمد علي الجبانمستجد محول من انتساب2185

محمد حسان بسيونى ابراهيم هبيلهمستجد 2186

محمد حسانين محمد سالمهمستجد2187

محمد حسن خميس محمد عبدالعاطى رضوانمستجد2188

محمد حسن عبدالجواد سعد هيبهمستجد محول من انتساب2189

محمد حسن عبيدى عبيدى الهنداوىمستجد2190

محمد حسن محمد ابراهيم عطيهمستجد محول من انتساب2191

محمد حسن محمد ابو وافىمستجد2192

محمد حسن محمد الصاوىمستجد2193

محمد حسن محمد سعد هندمستجد2194

محمد حسين حلمى سعد ابو حسينمستجد2195

محمد حسين راشد احمد االحولمستجد محول من انتساب2196

محمد حلمى حسني محمد بربرمستجد2197

محمد حلمى محمد عبيد عراقيمستجد محول من انتساب2198

محمد حليم محمد يوسفمستجد2199

محمد حماده محمد عبده محمدمستجد محول من انتساب2200
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

111لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمد حمدى فتحى محمد عبدالمنعممستجد2201

محمد حمدى محمد المصطفى بسيونىمستجد2202

 محمد حمدى محمد عفيفىمستجد 2203

محمد حمدى محمد على هاشم الزقممستجد2204

محمد حموده محمد التومىمستجد2205

محمد حيدر طلعت السيد غازىمستجد2206

محمد خالد السعيد على بغاغومستجد2207

محمد خالد حسن نصرمستجد2208

محمد خالد شحاته خليفةمستجد محول من انتساب2209

محمد خالد عبدهللا النواوىمستجد2210

محمد خالد على راغب على السنهورىمستجدبعذرعن مادة ادارى2211

محمد خالد على محمد حسينمستجد2212

محمد خالد محمد ابراهيم قاسممستجد محول من انتساب2213

محمد خالد محمد مصرىمستجد2214

محمد خليل شحاته عبدهللا احمدمستجد2215

محمد خميس الشافعى النكالوى نصيرمستجد2216

محمد خميس محمد شعبان العدوىمستجد2217

محمد راضى سيداحمد محمد نصيرمستجد محول من انتساب2218

محمد راضى عبدالحميد محمد ابووافيهمستجد2219

محمد رافت شحاته الفقىمستجد2220
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: غــيـاب  
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112لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمد رافت عبدالخالق عبدهللا عقلمستجد محول من انتساب2221

محمد رافت عبدالهادى عبدالقادر زغلولمستجدبعذر عن مادة اللغه2222

محمد ربيع عبدالستار عبدالقوي محمودمستجد2223

محمد ربيع عبدالسالم سويدمستجد2224

محمد رجب ابراهيم فهيممستجد2225

محمد رجب المحمدى مرعىمستجد محول من انتساب2226

محمد رجب انور شحاته السمديسمستجد2227

محمد رجب عبدالحى شمس الدين مخيمرمستجد2228

محمد رجب فهيم اسماعيلمستجد2229

محمد رجب فؤاد رجبمستجد2230

محمد رجب محمد محمود هيبهمستجد محول من انتساب2231

محمد رشاد فتحى سعدالحدادمستجد محول2232

محمد رشدى عبدالعظيم سعد محمدمستجد2233

محمد رشدى عبدالعظيم فرج عميرهمستجد2234

محمد رضا ابراهيم محمد القيممستجد2235

محمد رضا امين محمود ابو حمرمستجد2236

محمد رضا سعيد عبدالخالق عمرمستجد2237

محمد رضا طلحه منصور محمدمستجد2238

محمد رضا عبدالحميد ابوالعنين طاحونمستجد2239

محمد رضا عبدالواحد عبدالعزيز النجارمستجد2240
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمد رضا عيد محمد لطفى عيدمستجد2241

محمد رضا محمد ابوزيدمستجد2242

محمد رضا محمد احمد عالممستجد2243

محمد رضا محمد حسانمستجد2244

محمد رضا محمد قاسممستجد2245

محمد رضا محمد محمد المنيسىمستجد2246

محمد رضا مصطفى الجناينىمستجد2247

محمد رفيق محمود محمودمستجد2248

محمد رمزى حسن خليل ابوشوممستجد محول من انتساب2249

محمد رمضان حسان بسيونى مصطفىمستجد2250

محمد رمضان حسين عبدربهمستجد محول من انتساب2251

محمد رمضان سعد اسماعيل احمدمستجد2252

محمد رمضان عبدالعاطى مصطفى ساسمستجد2253

محمد رمضان عبدالعزيز مصطفى عمارهمستجد2254

محمد رمضان على محمد حلوهمستجد2255

محمد رمضان محمود حموده شاهينمستجد2256

محمد رمضان مرسى عطيه مرسىمستجد2257

محمد سامح محى الدين سعد بدرمستجد محول من انتساب2258

محمد سامى احمد حامدمستجد2259

محمد سامى رفاعى علي عمرومستجد2260
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمد سامى عبدالغنى جاب هللا الغنيمىمستجد2261

محمد سامى محمد بكيرمستجد2262

محمد سعد البيلى عبدالفتاح النقيبمستجد2263

محمد سعد السيد السيد ابوتركيهمستجد2264

محمد سعد جمعه سعد محمود مرعىمستجد محول من انتساب2265

محمد سعد جميل عبدالباقى عبدهللامستجد2266

محمد سعد صالح محمد غناممستجد2267

محمد سعد عبدالرازق سيد احمدمستجد2268

محمد سعد فاروق حامد برغوثمستجد2269

محمد سعـيد ابراهيم عـلى القصاصمستجد2270

محمد سعيد جابر صالح محمدمستجد2271

محمد سعيد جالل توفيق االشمونىمستجد2272

محمد سعيد حامد محمد ابراهيم عبدالعالمستجد2273

محمد سعيد شعبان ابراهيم كميشهمستجد2274

محمد سعيد محمد الشافعىمستجد2275

محمد سعيد محمد على محمدمستجد2276

محمد سعيد محمد قطب شكرمستجد2277

محمد سليمان السيد ابراهيم الرفاعيمستجد محول من انتساب2278

محمد سمير صبحى محمد حسينمستجد2279

محمد سمير عبدالغنى يوسف منصورمستجد2280
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمد سمير على محمد حسن الجندىمستجد2281

محمد سمير فتحى عبدالحميد االحولمستجد2282

محمد سمير محمد زورهمستجد2283

محمد سمير مرشدى محمود النجارمستجد2284

محمد سيد احمد سيد احمد ناصفمستجد2285

محمد سيد محمود عبدالرازقمستجد2286

محمد شاكر محمد ماهر كشكولمستجد وافد2287

محمد شحاته عبدالعظيم الداعرمستجد محول من انتساب2288

محمد شريف محمد السيد كسابمستجد2289

محمد شريف وائل حمزهمستجد2290

محمد شعبان ابراهيم ابوالعالمستجد2291

محمد شعبان السيد قطب الجرفمستجد2292

محمد شعبان عبدالحميد عبدالقادرمستجد2293

محمد شعبان عبدالرحمن محمد عميشمستجد2294

محمد شعـبان مرسى ابو المجد صديقمستجد2295

محمد شفيق غيث خالدمستجد2296

محمد شكرى عنتر عبدالحميد غيثمستجد2297

محمد شهاوى سعيد عبدالباعثمستجد2298

محمد شوقى عبدالعزيز عبدالسالم سيد احمدمستجد محول من انتساب2299

محمد صالح احمد كمال احمد بنارجمستجد2300
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمد صالح سنوسى عيسى سعدمستجد محول من انتساب2301

محمد صبحى ابراهيم عبداللطيف ماجدمستجد2302

محمد صبحى عبدالجليل محمد القبالوىمستجد2303

محمد صبحى عبدالقادر حميدهمستجد2304

محمد صبحى محمود عبدالهادى زايدمستجد2305

محمد صبرى عبدالستار محمد صبرهمستجد2306

محمد صفوت حسن عبدالغنىمستجد2307

محمد صالح عبدالمولى محمد ابوزينهمستجد2308

محمد صالح محمد محمود البرماوىمستجد 2309

محمد ضياء عريف شباطمستجد2310

محمد طارق ابراهيم البيومىمستجد2311

محمد طارق عبدالعزيز محمود المرسىمستجد2312

محمد طارق عبدالمعطي سليمان شلوفمستجد2313

محمد طارق محمود رمضان فرج الخبيرىمستجد2314

محمد طارئ سليمان الشوربجىمستجد 2315

محمد طه عبدالرحمن معوض زهيرمستجد2316

محمد عادل الشحات بسيط سويلممستجد محول من انتساب2317

محمد عادل العقاد الننيمستجد2318

محمد عادل سعد محمد سيداحمدمستجد2319

محمد عادل ضيف عبدالمقصود خليفهمستجد2320
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمد عادل عبدالرازق عبدالفتاح الديباوىمستجد2321

محمد عادل عبدالواحد على الطنطاوىمستجد2322

محمد عاصم عبدالعال عطيهمستجد2323

محمد عاطف سليمان مكيمستجد2324

محمد عاطف شبل محمد االشقرمستجد2325

محمد عاطف محمد الطنانىمستجد2326

محمد عاطف محمود حمادهمستجد2327

محمد عباس حلمى يوسف ابو سليممستجد2328

محمد عبدالباسط عبدهللا عبده ابوخشبهمستجد محول من انتساب2329

محمد عبدالحميد عباس عبدالحميد الزقممستجد2330

محمد عبدالحميد قطب النمرمستجد 2331

محمد عبدالحى عبدالغني محمد ابوسالممستجد2332

محمد عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن طايلمستجد2333

محمد عبدالرحمن عبدالسميع السيد عبدهمستجد2334

محمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم السيدمستجد2335

محمد عبدالرؤف احمد عبدالرؤف موسىمستجد 2336

محمد عبدالرؤف عبدالغفار عزمستجد2337

محمد عبدالستار عاطف كامل مجاهدمستجد2338

محمد عبدالسالم عيد عبدالسالم شحاته خليلمستجد2339

محمد عبدالصمد محمود السيد قنصوهمستجد2340
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمد عبدالعزيز عبدالغني محمد فضلمستجد2341

محمد عبدالعزيز عبدالهادى عبداللطيفمستجد2342

محمد عبدالفتاح عبدالمجيد على احمدمستجد2343

محمد عبدالفتاح محمد عبده عرفهمستجد2344

محمد عبدالفتاح محمد عمر ياسينمستجد2345

محمد عبدالفتاح محمود جاد هللامستجد2346

محمد عبدالقادر عبدالحفيظ الحوفىمستجد2347

محمد عبدهللا عبدالجواد عبدالسيدمستجد بعذر عن مادة دولى2348

محمد عبدهللا عبدالرحمن حسن سيداحمدمستجد2349

محمد عبدهللا عبدالقوى حمادمستجد2350

محمد عبدهللا محمد عبدهللا العلقامىمستجد2351

محمد عبدهللا محمود حسوبمستجد بعذر عن مادة ادارى2352

محمد عبدالمجيد عبدالمهيمن الشافعيمستجد2353

محمد عبدالمعطى فتحى عيسوى ابراهيممستجد2354

مستجد2355
 محمد عبدالمقصود عبدالمقصود عبدالسالم

الحاجرى

محمد عبدالمنعم السيد عبدالمنعم العدلىمستجد2356

محمد عبدالمنعم حسن نملهمستجد2357

محمد عبدالمنعم راتب بساطمستجد 2358

محمد عبدالمنعم عبدالغفار الزياتمستجد2359

محمد عبدالمنعم عبدالوارث السيد عبدالقادرمستجد2360

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

119لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمد عبدالمنعم محمد عشيبهمستجد2361

محمد عبدالناصر عبدالعظيم شدادمستجد2362

محمد عبدالنبى ابراهيم بسيونىمستجد2363

محمد عبدالنبى محمد على البسطويسىمستجد2364

محمد عبدالوهاب ابراهيم رجبمستجد2365

محمد عبدالوهاب عبدالوهاب السمنودىمستجد2366

محمد عبدالوهاب فاروق سعيد عبدالوهابمستجد2367

محمد عبدالوهاب منصور عبدربه ابراهيممستجد2368

محمد عبدربه كمال بكرمستجد2369

محمد عبده عبدالسالم خضرمستجد2370

محمد عزت جامع يوسف مرعىمستجد2371

محمد عصام الدين احمد البيومى سالممستجد2372

محمد عصام عبدالفتاح مرسى السيدمستجد2373

محمد عصمت فهيم زكريامستجد2374

محمد عطيه محمد علىمستجد 2375

محمد عالء الدين الهندى ابوحليمهمستجد2376

محمد عالء عبدالخالق عبدالحميد مبروكمستجد2377

محمد على ابراهيم وهبهمستجد محول من انتساب2378

محمد على جاد هللا بساطمستجد2379

محمد على حمدين فريج ابوعمرمستجد2380

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

120لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمد على شلبى على العيارىمستجد2381

محمد على شهاب الدين على شهاب الدينمستجد 2382

محمد على عبدالسميع على رمضانمستجد2383

محمد على محمد سالممستجد2384

محمد على محمد صالح الدينمستجد2385

محمد على محمد عزت على ناصفمستجد2386

محمد على محمد غريبمستجد2387

محمد عماد الدين عبدالوهاب عبد السالم عيسىمستجد2388

محمد عماد عبدالحميد احمد شيبهمستجد2389

محمد عماد على عطيهمستجد2390

محمد عماد محمد ابراهيممستجد2391

محمد عماد محمد عوض السيدمستجد 2392

محمد عمر ابراهيم عمرمستجد2393

محمد عمر على محمد عمرمستجد2394

محمد عمر محمد الدمرداش منصورمستجد2395

محمد عونى محمود المجاعصمستجد2396

محمد عيد بيومى حسين مرسالمستجد2397

محمد فايز عجيل عوضمستجد2398

محمد فايز محمد ابراهيم صابرمستجد2399

محمد فايز نجاح زهرهمستجد2400

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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121لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمد فتح هللا توفيق بطورمستجد2401

محمد فتحى احمد جاب هللا شحاتهمستجد2402

محمد فتحى محمد ابراهيم اسماعيلمستجد2403

محمد فرج راضى محمد خميسمستجد2404

محمد فرحات فتحى محمدمستجد2405

محمد فريد محمد شوقى القللىمستجد2406

محمد فزاع زين مصطفىمستجد2407

محمد فوزى امجد الموافىمستجد2408

محمد فيصل رضا عبدالمجيد توكلمستجد2409

محمد قاسم صبيح قاسم محاربمستجد2410

محمد كحيل عبدالعزيز شبل عطيهمستجد2411

محمد كرم عبدالنبى احمد احمدمستجد2412

محمد كرم مصطفى مبروك المغربىمستجد2413

محمد كريم محمود ابواليزيد الحلوانىمستجد2414

محمد كمال ابراهيم عبدالغفارمستجد2415

محمد كمال عبدالحميد يوسف درويشمستجد2416

محمد لطفى خفاجى احمد مصطفىمستجد2417

محمد لطفى عبدالسالم عبدالغفار سالممستجد2418

محمد لطفى مصطفى الشناوىمستجد2419

محمد ماهر جمال الشريفمستجد2420

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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122لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمد ماهر حامد الدياسطىمستجد2421

محمد ماهر محمد عبدالسالم الفقىمستجد2422

محمد ماهر محمد مصطفى السبكىمستجد2423

محمد مبروك عوض دشيشهمستجد2424

محمد مبروك فهمى مطاوعمستجد2425

محمد متولى محمد متولى البربرىمستجد2426

محمد مجدى ابراهيم قطب عثمانمستجد2427

محمد مجدى حسن مباركمستجد2428

محمد مجدى محمد ابوالعالمستجد2429

محمد مجدى محمد حافظمستجد2430

محمد مجدى محمد عبدالحميد ربيعمستجد2431

محمد محمد ابراهيم الديبهمستجد2432

محمد محمد ابراهيم حسن النمرمستجد2433

محمد محمد ابواليزيد احمد موسىمستجد2434

محمد محمد احمد السيد محمد2021/2020مستجد بعذر عن العام الجامعى 2435

محمد محمد حسن البرىمستجد2436

محمد محمد حلمى السعيد شقلمستجد2437

محمد محمد حمام سالمهمستجد2438

محمد محمد سمير عبدالمنعم الجندىمستجد2439

محمد محمد عامر الديبمستجد2440

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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123لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمد محمد عبدالباسط زيدانمستجد2441

محمد محمد محمد احمد عنترمستجد2442

محمد محمد محمد جادهللامستجد2443

محمد محمد محمد حامد خليلمستجد2444

محمد محمد محمد محمد غازىمستجد2445

محمد محمد مصطفى محمد عبدربهمستجد2446

محمد محمود ابراهيم احمد هاشممستجد2447

محمد محمود احمد التطاوىمستجد2448

محمد محمود زكريا محمود عبدالوهابمستجد2449

محمد محمود صابر محمود المالحمستجد2450

محمد محمود عبدالحميد عمارهمستجد2451

محمد محمود عبدالسالم محمد السيويمستجد2452

محمد محمود عبدالمنعم محمد سعدمستجد2453

محمد محمود فوزى طه احمد ابوزيدمستجد2454

محمد محمود محمد عبدالستار العنوسىمستجد2455

محمد محمود محمد محمد العادليمستجد 2456

محمد محمود موسى محمد ابوموسىمستجد2457

محمد محمود ياسين قنديلمستجد2458

محمد مختار عبدالعزيز موسى ابوعيطهمستجد2459

محمد مرزوق على بهى نجممستجد 2460

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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124لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمد مرسى صيام السيد مرسىمستجد2461

محمد مسعد ابراهيم عبدالحميد زعيترمستجد2462

محمد مصطفى حسين عبدالباريمستجد2463

محمد مصطفى طلحه عبدالقوي منازعمستجد2464

محمد مصطفى محمد عبدالمجيدمستجد2465

محمد مصطفى محمود احمد الشاذلىمستجد2466

محمد منصور الشحات منصورمستجد2467

محمد منصور عبدالسالم عماشهمستجد2468

محمد منير مختار محمد جمعهمستجد2469

محمد مؤمن عبدالصمد ابراهيم خليفهمستجد2470

محمد ناصر عبدالمحسن سليمان عبدهللامستجد2471

محمد نبيل على احمد الصعيدىمستجد2472

محمد نبيل على احمد حسنينمستجد2473

محمد نبيل على على نورمستجد2474

محمد نصر محمد احمدمستجد2475

محمد هانى عبدالحليم امين الفقىمستجد2476

محمد هانى لطفى مصطفى البيطارمستجد2477

محمد هانى مسعد احمد الكيرهمستجد2478

محمد هشام عبدالسالم فودهمستجد2479

محمد هشام مسعود على ابوطاحونمستجد2480

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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125لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمد هليل عبدالرازق سعد محمدمستجد محول من انتساب2481

محمد وائل رزق شلبىمستجد2482

محمد وحيد عزت حامد الحليسىمستجد2483

محمد وحيد محمد محمد عبدالرحمنمستجد2484

محمد وسيم عبدالحكيم جميلمستجد2485

محمد وليد مصلحيى محمد يونسمستجد2486

محمد ياسر السيد عبدالقدوسمستجد2487

محمد ياسر عبدالعزيز فتح هللا العجمىمستجد2488

محمد ياسر عماد الدين فتح هللامستجد2489

محمد ياسر مظلوم درهانمستجد محول من انتساب2490

محمد يحى اسماعيل توفيقمستجد2491

محمد يحيى زكريا عبدالحميد حمدمستجد2492

محمد يسرى محمد عبدالرحيم الشناويمستجد2493

محمد يسرى محمد غريب احمد عبدالمنعممستجد2494

محمد يوسف صالح زيادهمستجد2495

محمد يوسف عبدالرافع منقولهمستجد2496

محمد يوسف محمد عبدالحميد الجبالىمستجد2497

محمود ابراهيم حسنى نصر محمدمستجد2498

محمود ابراهيم شلبى ابو طالبمستجد2499

محمود ابراهيم عبدالفتاح ابراهيممستجد2500

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  
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126لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمود ابراهيم محمد احمد دويدارمستجد2501

محمود ابراهيم محمود عبدالفتاح النكالوىمستجد2502

محمود ابواليزيد مخلوف ابو عصافيرمستجد2503

محمود احمد ابراهيم سالم ابراهيممستجد2504

محمود احمد ابو العزم محمد صقرمستجد2505

محمود احمد الجبالى ابراهيم اغامستجد2506

محمود احمد السيد الحشاشمستجد2507

محمود احمد سامى محمد الجزارمستجد2508

محمود احمد عباس عفيفىمستجد2509

محمود احمد عبدالمنعم الحليسىمستجد2510

محمود احمد محمود ابراهيم حميدمستجد2511

محمود احمد محمود علي القنجهمستجد2512

محمود اسالم شمس الدين عطيهمستجد2513

محمود اشرف ابراهيم عوض ريف هللامستجد2514

محمود اشرف عبدالمنعم محمود قرقاشمستجد2515

محمود اشرف محمود محمد جودهمستجد2516

محمود السعـيد حسن الباجورىمستجد2517

محمود السيد محمود ابو الحسنمستجد2518

محمود الشحات محمود محمدمستجد2519

محمود ايمن عطيه زعفانمستجد2520

كنترول               مالحظ
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: غــيـاب  
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127لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمود بدر السيد اليمانى محمدمستجد2521

محمود بركات محمود بركات عالء الدينمستجد محول من انتساب2522

محمود بكر سعد قطب بكرمستجدبعذر عن مادة لغه2523

محمود جابر السيد حسن والىمستجد 2524

محمود جالل محمود عبدالحميد غانممستجد2525

محمود جمال صالح عبدالفتاح فتح هللامستجد محول من انتساب2526

محمود جمعه محمد وهيدىمستجد2527

محمود حسن محمود محمد على البنامستجد2528

محمود خالد احمد عبدالباقىمستجد2529

محمود خالد سعد احمد خير هللامستجد2530

محمود رجب ابوالعزم قطب االجرودمستجد2531

محمود رشاد احمد عبدالعزيز احمدمستجد2532

محمود رضا محمد عبدالاله المهدىمستجد2533

محمود رمضان احمد احمد ندامستجد 2534

محمود رمضان السعداوى ابراهيم السعداوىمستجد2535

محمود رمضان على احمد عليمستجد2536

محمود زغلول حسين محمدعبدالحميدمستجد2537

محمود سامى اسماعيل السيد داودمستجد2538

محمود سامى حسان علي ابراهيممستجد2539

محمود سامى عبدالباقى  ابراهيم الصفتىمستجد2540

كنترول               مالحظ
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: غــيـاب  
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128لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمود سعد اسماعيل احمد الحجارمستجد2541

محمود سعد عماره حجاجمستجد2542

محمود سعيد عبدالحميد احمدمستجد2543

محمود سلطان محمد سعيد المالحمستجد2544

محمود سمير محمد عبدالعزيز السيدمستجد2545

محمود سمير محمود محمد محمد هيبهمستجد2546

محمود شعبان السيد حامد ابو طيبهمستجد2547

محمود صالح محمود علي صالحمستجد2548

محمود صالح محمود محمد القصاصمستجد2549

محمود صبحى طه الصقعانمستجد2550

محمود صالح عبدالحميد جادهللا قويدرمستجد2551

محمود صالح عبدالحى ابراهيممستجد2552

محمود طارق حافظ رزقمستجد2553

محمود عبدالجواد عباس عبدالجواد درازمستجد2554

محمود عبدالرحمن محمد الذهبىمستجد2555

محمود عبدالسالم عبد الواحد محمد سعدمستجد محول2556

محمود عبدالعزيز محمود لبيب الفيومىمستجد2557

محمود عبدالكريم محمد حميده سيد احمدمستجد2558

محمود عبدهللا عبدالرازق محمدمستجد2559

محمود عبدالمقصود عبدالمقصود حبيبمستجد2560

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  
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129لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمود عبدالمنعم على الشهاليمستجد2561

محمود عبدالمنعم محمد حجاجمستجد2562

محمود عبدالمنعم مصطفى ابراهيم الجزارمستجد2563

محمود عبده محمود عبدالنبى الخولىمستجد2564

محمود عدلى محمد عبدالدايم منصورمستجد2565

محمود عزت محمد عبدالمنعم محمد العزبيمستجد2566

محمود على على عويضه محمدمستجد2567

محمود غازى خليل مجاهدمستجد2568

محمود كارم الدين محمود اسماعيل ابوركبهمستجد2569

محمود كامل محمود كامل بدرمستجد 2570

محمود كرم عبداللطيف فصادمستجد2571

محمود كمال محمد رضوانمستجد2572

محمود مجدى السيد على كسابمستجد2573

محمود محروس عبدالجيد فرج الدبسىمستجد2574

محمود محمد ابراهيم ابوالمجد االبسمستجد2575

محمود محمد احمد النجارمستجد2576

محمود محمد احمد عبدالجوادمستجد محول من انتساب2577

محمود محمد السعيد ابراهيم نصرمستجد 2578

محمود محمد بدير يوسف المسيرىمستجد2579

محمود محمد جالل عبدالعزيز عبدالعاطىمستجد 2580
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: غــيـاب  
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمود محمد رمضان حبليزهمستجد2581

محمود محمد زاكى وهيبمستجد2582

محمود محمد زكريا ابراهيم محمد فراجمستجد2583

محمود محمد سليمان محمد زيدانمستجد2584

محمود محمد شحاته اسماعيل جعدورمستجد2585

محمود محمد عبدالسالم الكالوى مسلممستجد2586

محمود محمد عربي محمدمستجد 2587

محمود محمد كمال قطب الجملمستجد2588

محمود محمد محمد البطاطمستجد2589

محمود محمد محمد سالم ابوعامرمستجد2590

محمود محمد محمود الروينيمستجد2591

محمود محمد مختار على احمدمستجد2592

محمود مدحت محمد بحيرىمستجد2593

محمود مسعد امين السودانيمستجد2594

محمود مسعود ابراهيم منصور الدنشاليمستجدبعذر عن مادة مصادر2595

محمود مصطفى فاروق محمد شلبىمستجد2596

محمود مصطفى مصطفى حسانين الشاذلىمستجد2597

محمود نصر محمود عبدالمقصود الصيرفىمستجد2598

محمود هانى محمد محمد الشافعىمستجد2599

محمود هالل حامد الدوانسىمستجد محول من انتساب2600

كنترول               مالحظ
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: غــيـاب  
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

محمود وحيد عبدالفتاح غريبمستجد2601

محمود ياسر السيد الفقىمستجد2602

محمود ياسر رمضان محمد العطارمستجد2603

محمود ياسر محمد الجزارمستجد2604

محى محمد جابر محمد شورهمستجد2605

مختار عطا عبدالسالم نصرالدين السخاوىمستجد2606

مرام سعيد السيد قطب قنديلمستجد2607

مرسى جالل المرسى سيداحمد طعيمهمستجد2608

مروان السيد محب مصطفى عبدهللامستجد2609

مروان فتحى نجيب عبدالحليم الغايشمستجد2610

مروان محمد ابراهيم احمد عرابىمستجد2611

مروه حسن متولى السيد متوليمستجد2612

مروه حمدى ربيع غيث حسن السالمونىمستجد محول من انتساب2613

مروه عادل جمعه السيد كريممستجد2614

مروه عصام رزق رزق سليمانمستجد محول من انتساب2615

مروه مرشدى متولى يوسف نديرمستجد محول من انتساب2616

مروه مصطفى محمد محمد المالكىمستجد محول من انتساب2617

مروه نعيم عبدالعزيز احمد راشدمستجد2618

مروه هشام خيرهللا حسينمستجد2619

مريم ابراهيم الشوادفى ابراهيممستجد محول من انتساب2620
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: غــيـاب  
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

مريم احمد عبدالجواد ناجى فودهمستجد2621

مريم اسامه السعيد حجازىمستجد2622

مريم اسامه محمد قطب الدبيسىمستجد محول من انتساب2623

مريم اسماعيل محمد عبدالحميد الشنديدىمستجد2624

مريم ايمن ذكى ابراهيم حسانمستجد2625

مريم ايهاب السيد السيسىمستجد2626

مريم ايهاب عيد على الصوافمستجد2627

مريم جمال رمضان البطاوىمستجد2628

مريم جمال عبدالفتاح عبدالعال عفيفىمستجد2629

مريم حامد محمد على ابوالمجد طهمستجد محول من انتساب2630

مريم رشاد حسن عيدمستجد2631

مريم صالح الدسوقى الدسوقى على الدينمستجد2632

مريم صالح عمر الجمالمستجد محول من انتساب2633

مريم صالح محمد شلوفمستجد محول من انتساب2634

مريم طارق حسن عبدالرحمن النجارمستجد محول من انتساب2635

مريم طه محمد السيد الشافعىمستجد2636

مريم عبدالحليم حافظ محمد مدكورمستجد2637

مريم عبدالحى يوسف جهجهمستجد2638

مريم عبدالستار ابوالعنين سالم حبيبمستجد2639

مريم قطب بسيونى محمد علىمستجد2640

كنترول               مالحظ
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: غــيـاب  
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

مريم ماهر فؤاد واصفمستجد2641

مريم محمد الدسوقى ابراهيم عينرمستجد2642

مريم محمد السيد محمد مساعد بلبعمستجد2643

مريم محمد عبدهللا احمد الرفاعىمستجد محول من انتساب2644

مريم محمد عبدالمحسن محمد جمعهمستجد2645

مريم محمد ناصر محمد عبدالعزيزمستجد 2646

مريم محمود السيد محمد ابو زيدمستجد2647

مريم محمود عبدالسالم احمد بدرهمستجد محول من انتساب2648

مريم محمود محمد شوشانمستجدبعذرمادة دولى2649

مريم مدحت فاروق صالح شبانهمستجد2650

مريم مصطفى عبدهللا عبدهللا عمارمستجد2651

مريم مفرح عبدالخالق على البغدادىمستجد محول من انتساب2652

مريم ممدوح مصباح البرعىمستجد2653

مسعد عبدالمعطي مسعد السعيدمستجد2654

مسعود شعبان مسعود حمد هللا الغرابمستجد2655

مصطفى ابراهيم رضوان محمدمستجد2656

مصطفى ابراهيم عبدالغنى محمدمستجد2657

مصطفى ابراهيم محمد سليمان سالممستجد2658

مصطفى احمد السيد الحشاشمستجد2659

مصطفى احمد حسين احمد عيسىمستجد2660

كنترول               مالحظ
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: غــيـاب  
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

مصطفى احمد محمد حلمى احمد عالممستجد2661

مصطفى احمد مصطفى محمد السالمونىمستجد2662

مصطفى اسامه محمد محمدمستجد2663

مصطفى السعيد محمد احمد حنيشمستجد2664

مصطفى السعيد محمد عبدالغنى ابراهيممستجد2665

مصطفى السعيد محمد مصطفى زويلمستجد2666

مصطفى السيد شحاته الخوالقهمستجد2667

مصطفى النبوى النبوى محمد تركىمستجد2668

مصطفى جمال المغاورى عبدالجوادمستجد2669

مصطفى جمال محمد نجممستجد2670

مصطفى جمال مصطفى محمدمستجد2671

مصطفى جمال منصور الحمادىمستجد2672

مصطفى حسين حسن حسين ابو سنهمستجد2673

مصطفى حسين محمد يوسف البياعهمستجد2674

مصطفى حمدى صالح محمد غانممستجد2675

مصطفى رضا سند عبدالظاهرمستجد محول من انتساب2676

مصطفى سالم عرفه ابراهيم بركاتمستجد2677

مصطفى شمس الدين عبدالفتاح النشرتىمستجد2678

مصطفى صبحى على محرممستجد2679

مصطفى صبحى محمد عبدالغنى فايدمستجد2680
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: غــيـاب  
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

مصطفى صبرى بدير عبده اماممستجد2681

مصطفى عادل محمد عمر ابو بكرمستجد2682

مصطفى عبدالحكيم السيد عبدالقادر ناجىمستجد2683

مصطفى عبدالحميد السيد عبدهللا تعلبمستجد2684

مصطفى عبدالحى محمد محمد الرشيدىمستجد2685

مصطفى عبدالخالق اسماعيل غنيممستجد2686

مصطفى عبدالعزيز العزب عبدالعزيز خضرهمستجد2687

مصطفى عبدالعظيم مصطفى عبدالعظيممستجد2688

مصطفى عبدالعظيم مصطفى محمد ابو الوفامستجد2689

مصطفى عبدهللا احمد تعلبمستجد2690

مصطفى عبده محمد العشماوى محمدمستجد2691

مصطفى عصام عبدالعظيم ابراهيم درويشمستجد2692

مصطفى عصام محمد كمال الدين عبدالفتاحمستجد2693

مصطفى على سكران على غنيممستجد2694

مصطفى فايز بسيونى محمد الديبمستجد2695

مصطفى فرج عبدالمهيمن السروجىمستجد2696

مصطفى كمال الدين زكريا عمرمستجد2697

مصطفى محمد ابراهيم فرج ابوسعدهمستجد2698

مصطفى محمد ابوالفتوح محمود احمد ندامستجد2699

مصطفى محمد السعيد كامل عبدالجوادمستجد2700
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مصطفى محمد السيد محمود الزواوىمستجد2701

مصطفى محمد الصديق احمدمستجد2702

مصطفى محمد عبدالرحمن الذهبىمستجد2703

مصطفى محمد عبدالفتاح ابو النجامستجد2704

مصطفى محمد على شعبانمستجد2705

مصطفى محمد مجدى المحلى محمد عبدهللامستجد2706

مصطفى محمد محمد السيد حبشىمستجد محول من انتساب2707

مصطفى محمد مصطفى افندى عبدالخالقمستجد2708

مصطفى محمد منصور بسيونى فراولومستجد2709

مصطفى محمد يحى زكريا حجازىمستجد2710

مصطفى محمود ابراهيم الجندىمستجد2711

مصطفى محمود السيد احمد عالممستجد2712

مصطفى محمود عبدالرحمن محمدمستجد2713

مصطفى محمود مبروك عبدالقوى الكالوىمستجد2714

مصطفى منصور محمد عبدالمالك ابراهيممستجد2715

مصطفى نبيل الشحات محمود رزقمستجد2716

مصطفى وائل المغاورى عبدالهادىمستجد2717

مصطفى وائل خليفه علوانىمستجد2718

مصطفى وجيه محروس معروف عمارهمستجد2719

مصطفى ياسر عبدالغفار محمد القبوجيمستجد2720
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2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 
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مصطفى يسرى حسن دويدارمستجد 2721

مصعب حازم منصور عبدالمجيد رجبمستجد2722

معتز محمد ابوالنصر محمد2021/2020مستجد بعذر عن دور يناير2723

معتز محمد السيد السعيد حسن التحفهمستجد2724

معتز نبيل احمد محمد محروسمستجد2725

ممدوح سعد محروس عبدالواحدمستجد2726

ممدوح مدحت محمد شلتوتمستجد2727

ممدوح ممدوح حسن عبدالنبى البنامستجد2728

منار احمد عبدالرؤف القبانىمستجد محول من انتساب2729

منار احمد محمد احمد السرحهمستجد2730

منار احمد محمود عبدهللا محمدمستجد2731

منار اشرف لطفى السيد المسلمانىمستجد محول من انتساب2732

منار جبريل ربيع جادهللا مطراوىمستجد2733

منار جمال محمد ابراهيم ابوعرايسمستجد2734

منار حامد احمد محمد الشينمستجد 2735

منار حسام محمد عبدالعظيم  رمضانمستجد2736

منار حمدى عبدالوهاب سليمان محمودمستجد2737

منار سامى عبداللطيف الغرابلىمستجد2738

منار عادل يوسف الدالىمستجد محول من انتساب2739

منار عبدالغنى يس الحدادمستجد2740
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بالفرقة الثالثة انتظام
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منار عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاحمستجد2741

منار عصام عبدالستار مكاوى الحناوىمستجد2742

منار عطيه محمد خليلمستجد2743

منار مبارك محمد عبدالعزيز عاشورمستجد2744

منار محمد ابو الفتح يوسف يحىمستجد2745

منار محمد حامد محمود حامدمستجد محول من انتساب2746

منار محمد رضا محمد داودمستجد2747

منار محمد سعيد محمد السرسيمستجد محول من انتساب2748

منار محمد سمير فرجمستجد 2749

منار محمد عبدهللا محمد جودهمستجد2750

منار محمد عبدالمنعم عيدمستجد2751

منار محمد عطيه محمود الصيرفىمستجد2752

منار محمود على عبدالحميد متولىمستجد2753

منار محمود عمر رجب مرسى زينمستجد2754

منار محمود ماهر محمود خضرمستجد2755

منار منصور على محمد عاشورمستجد2756

منار ياسر محمد ابراهيم الفرجانىمستجد2757

منال السيد جمعه احمد اسماعيلمستجد2758

منال بهاء محمد فايز محمد النمرمستجد2759

منةهللا احمد حسين حسن سعودىمستجد2760
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منةهللا احمد سعد عبدالحميد ابو زيدمستجد2761

منةهللا السيد محمدى على البنامستجد2762

منةهللا العربى زكي محمد عبدهللامستجد2763

منةهللا جمال محمود احمد الشيمىمستجد 2764

منةهللا سمير محمود عبدالغنى عوفمستجدبعذر عن مادة دولى2765

منةهللا شوقى راغب محمد خليلمستجد2766

منةهللا طلبه عبدربه حسن ديابمستجد2767

منةهللا عادل احمد عبدالمنعم شحاتهمستجد2768

منةهللا عزت ابراهيم محمد غازىمستجد2769

منةهللا محمد شعبان عبدالستارمستجد2770

منةهللا محمود عبدالعزيز طمانمستجد محول من انتساب2771

منةهللا مرسى عبدالحفيظ مرسىمستجد2772

منةهللا نبيل محمد االشمونىمستجد 2773

منةهللا ياسر بدوى محمدمستجد2774

منصور خالد محمد رضوانمستجد2775

منصور محمد محمد ذكى سالمهمستجد2776

منعم اسامه سالم شكلمستجد2777

منه عزت محمد حماده الفقىمستجد2778

منه محمد صالح ابوالعنين حمودمستجد2779

منه محمود قاسم ابوزيدمستجد2780
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منى اكرم عاطف عبدالحفيظ محمود بدوىمستجد2781

منى حسن محمد السعيد عمرمستجد2782

منى حلمى نصر الدين خالف احمدمستجد2783

منى خالد ابراهيم على قمرمستجد2784

منى رمضان على السودانىمستجد2785

منى عطية عبده محمد شرارهمستجد محول من انتساب2786

منى عطيه طلعت عطيهمستجد2787

منى فهمى محمد فايدمستجد محول من انتساب2788

منى محمد احمد عامرمستجد2789

منى محمد عزب محمد جيهمستجد محول من انتساب2790

منى محمد محمد احمد العباسىمستجد2791

منى ناصر كمال كامل احمدمستجد2792

منى وائل احمد عبدهللا علىمستجد2793

مها توفيق محمد منصورمستجد2794

مها صبرى محمد غنيممستجد 2795

مهاب ابوشادى راغب علي محمدمستجد2796

مهاب الدين علي محمد الليثيمستجد2797

مهاده عبدالحميد احمد حمودهمستجد2798

مهند حاتم محمد على القططىمستجد2799

مهند عبدالتواب احمد البجالتيمستجد محول من انتساب2800
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مهند عبدالحليم عبدالرؤف السباعىمستجد 2801

مهند عالء عبدالمحسن سيد احمد  المنياوىمستجد2802

مهند مجدى احمد على محمدمستجد2803

مهند مصطفي الشحات النعمانيمستجد2804

مى ابراهيم محمد ابراهيم داودمستجد 2805

مى احمد عبدهللا احمد الغنيمىمستجد2806

مى ايمن مفرح ابوزيد الفرهمستجد2807

مى جمال احمد موسىمستجد2808

مى خالد سعد عويضهمستجد محول من انتساب2809

مى خالد محمود محمد حلمىمستجد محول من انتساب2810

مى طارق عبدالوهاب عبدالعال عمرمستجد2811

مى فكيه سعيد عبدالحميد الجميعىمستجد محول من انتساب2812

مى متولى مختار ديابمستجد2813

مى محمد عبدرب النبى عبدالسالم شبكهمستجد2814

مى محمد محمد خضيريمستجد محول من انتساب2815

مى مدحت محمد محمد خفاجىمستجد2816

مى ناصر عبدالمنعم السعدنيمستجد2817

مى يوسف نصر محمد الحماقىمستجد2818

ميار حسن احمد محمدمستجد2819

ميار سعد مصطفى محمد محمد محسنمستجد2820
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ميار عالء الدين زكريا عبدالقادر عبدالغنىمستجد2821

ميار محمد محمد ابو االسعادمستجد2822

ميان صالح محمد الصفطىمستجد2823

ميران محمد صبرى سعد ربعهمستجد2824

ميرفت عبدالمنصف حسن حسن عمرمستجد2825

ميرنا السيد سعد محمد متولىمستجد2826

ميرنا السيد عبدالكريم عبدالفتاح البنامستجد2827

ميرنا شحات فرج هللا فرجمستجد 2828

ميرنا كامل خليل مجدهللا بطرسمستجد محول من انتساب2829

ميرنا ماهر زكريا عطيه الصنفاوىمستجد2830

ميرنا وليد محمد السيد مشعلمستجد2831

ميرنا وليد محمد حسن سليمانمستجد2832

ميره وائل عبدالمعطى على صفيانمستجد2833

مينا امير يوسف نقوال ندامستجد2834

ناجى صبرى ناجى زيادهمستجد 2835

نادر احمد صبحي محمد حجازيمستجد2836

نادر السيد احمد بسيوني فوازمستجد محول من انتساب2837

نادر عبدالمنعم محمد اسماعيل عبدربهمستجد محول من انتساب2838

نادر عصام عبدالخالق ابراهيم ابوطبيخمستجد2839

نادر عمرو حسن عبدالسالم بدرمستجد2840
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نادر مجدى عبدالجواد السايسمستجد 2841

نادر محمد عبدالعزيز محمد احمدمستجد2842

نادر هانى صبحى رسالنمستجد2843

ناديه احمد عبدالحميد محمد العبدمستجد2844

ناديه خالد محمد احمد مطاوعمستجد2845

ناديه شريف سعد محمد ابو شريفمستجد2846

ناديه عبدالمحسن مختار عيدمستجد2847

ناديه عبده عبدالحميد مصطفى حجازيمستجد2848

ناديه محمد حمدى علي ابو الراياتمستجد2849

ناديه هانى محمد عبدالوهاب حنورهمستجد2850

ناريمان احمد ابراهيم احمد الشيخمستجد 2851

ناريمان انور محمد حسانين عباسمستجد2852

نانسى محمد عبداللطيف متولى الجارحىمستجد2853

نانسى مرجان لمعى نصيفمستجد محول من انتساب2854

نبيله محمد عبدالسالم عبدالهادى احمدمستجد2855

نجالء خالد محمد على عرفهمستجد محول من انتساب2856

نجالء شعبان عبدالحميد محمد سيد احمدمستجد2857

نجالء عبدالفتاح ابراهيم عامرمستجد2858

نجوى حمزه عزام عليمستجد2859

نجوى محمد عبدالغنى محمد  عبدالعظيممستجد2860
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نجيه محمد مجاهد بيومى ابوجاموسمستجد2861

ندا ابراهيم ابراهيم الديبمستجد2862

ندا احمد محمد عبدالمجيد البرلسىمستجد2863

ندا ايمن فاروق عبدالمجيد مرزوقمستجد2864

ندا طارق طه شاهينمستجد2865

ندا عبدالعزيز احمد عليانمستجد2866

ندا عالء رجب عبدالمحسن السروجىمستجد2867

ندا على سعد اسماعيل الشهاوىمستجد2868

ندا على محمد السيد ابو دهبمستجد2869

ندا محمد عبدالحى على ابراهيممستجد2870

ندا ممدوح ابراهيم حسن عليانمستجد2871

ندا منصور شعبان عبدالغنىمستجد2872

ندا منصور على محمد زعترمستجد محول من انتساب2873

نداء احمد محمود محمد عصرمستجد محول من انتساب2874

ندى ابراهيم عبد لحليم احمد فؤدهمستجد2875

ندى ابوالمجد محمد ابراهيم المغربلمستجد محول من انتساب2876

ندى احمد فتحى احمد منامستجد2877

ندى احمد يحيى احمد بدهمستجد2878

ندى اسامه سعد محمد البرنسمستجد2879

ندى اشرف جمال الدين محمد فتح هللامستجد2880

كنترول               مالحظ
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: غــيـاب  
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145لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

ندى اشرف عبدهللا شحاته مطرمستجد2881

ندى السعيد احمد خليفهمستجد2882

ندى السيد محروس عبدالعظيم خلفمستجد محول من انتساب2883

ندى بهاء حسن على المغربىمستجد2884

ندى ثروت عبدالعزيز مصطفى الجعبيرىمستجد2885

ندى جمال عوض الفضالىمستجد2886

ندى حسام احمد جاد الدمراوىمستجد2887

ندى حسن سامى محمد حسن ابويوسفمستجد2888

ندى خالد سعيد على زهرانمستجد2889

ندى خالد عبدالعزيز حسن عيادمستجد2890

ندى راجح احمد راميهمستجد2891

ندى سمير محمد سليمان هزعمستجد محول من انتساب2892

ندى صبرى السيد علي عامرمستجد2893

ندى صالح حلمى كامل داودمستجد2894

ندى طارق احمد السيد سالممستجد2895

ندى طارق احمد محمود يقطينمستجد2896

ندى طارق سعيد مصطفى احمد الجنيدىمستجد2897

ندى طالل ابراهيم ندا اسماعيلمستجد2898

ندى عادل ابراهيم على ابراهيممستجد محول من انتساب2899

ندى عباس المرسى حسن صوانمستجد2900
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: غــيـاب  
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146لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

ندى عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شحاتهمستجد2901

ندى عبدالعزيز على الشناوىمستجد2902

ندى عبدالونيس سالمه خالفمستجد2903

ندى عصام السيد حامد السيد المغربىمستجد محول من انتساب2904

ندى على عبدالفتاح على البلتاجىمستجد محول من انتساب2905

ندى على محمد عاشورمستجد محول من انتساب2906

ندى عماد محمود احمد قابيلمستجد2907

ندى مجدى عبده السيد ابوهيبهمستجد2908

ندى محروس حسين الحلوجىمستجد2909

ندى محمد احمد مختار محمد اسماعيلمستجد2910

ندى محمد البلتاجى غنيممستجد2911

ندى محمد السيد عبدالخالق متولىمستجد 2912

ندى محمد سعد برغشمستجد محول من انتساب2913

ندى محمد على موسى سعيدمستجد2914

ندى محمود عبدالرحمن الشافعىمستجد2915

ندى محمود محمد عمرمستجد2916

ندى مصطفى ابراهيم العدوىمستجد2917

ندى مصطفى ابراهيم المرسىمستجد محول من انتساب2918

ندى نبيل احمد مسلممستجد2919

ندى نبيل صالح محمد سعدمستجد2920
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

ندى ياسر رشدى عبدالستار العبدمستجد محول من انتساب2921

ندى يسرى محمد غزالهمستجد2922

نديم عبدهللا عبدهللا ابو سليمانمستجد2923

نرمين ابو زيد عبدالجواد كامل حوطرمستجد2924

نرمين احمد محمد الفقىمستجد محول من انتساب2925

نرمين السيد امين محمد دحدوحمستجد2926

نرمين الشاملى عبدالعزيز عطيه سليممستجد2927

نرمين ايمن عبدالحميد عبدهللا الحيصمستجد محول من انتساب2928

نرمين بدير بدران عبدالعزيز عتلممستجد2929

نرمين حسن عبدالعزيز مرسىمستجد2930

نرمين صالح احمد عمارهمستجد2931

نرمين عبدالعليم ابراهيم عبدالعليم راضيمستجد2932

نرمين محمد رضا محمود غنيممستجد2933

نرمين محمود حماد عبدالعزيز جودهمستجد2934

نرمين يحى محمد عبدالرحيم احمد السيدمستجد2935

نسرين اشرف محمد ابراهيم محمدمستجد2936

نسرين عزالدين السيد اسماعيل االسيوطىمستجد2937

نصر الدين سامى محمد المزينمستجد2938

نصر محمد سيف النصر محمد درهابمستجد2939

نعمه يسرى ابراهيم ضيف هللامستجد 2940
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: غــيـاب  
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

نعيمه السيد محمد عاشور الصعيدىمستجد2941

نغم سعد عبدالرحمن محمد سالممستجد2942

نغم محمد حامد عبدالحميد منيسىمستجد2943

نها عصام مصطفى قمعرمستجد2944

نهاد السيد محمد السيد السديمىمستجد محول من انتساب2945

نهاد فتحى السعيد محمدمستجد2946

نهال اسامه ابراهيم احمد الشريفمستجد 2947

نهال درويش صابر درويش عاشورمستجد محول من انتساب2948

نهله على عبدالحكيم معوض سحيلمستجد2949

نهله محمد عبده محمد الشرقاوىمستجد محول من انتساب2950

نهى سامى سعد الجزايرىمستجد2951

نهي حماده رمضان زعيرمستجد محول من انتساب2952

نوار محمد محمد محمود نوارمستجد2953

نوال شاكر محمد محمودمستجد2954

نوال طه شفيق الشاذلىمستجد2955

نور خالد محمد رمضان ابوسليمانمستجد2956

نور رافت فهمى عبدالسالم محمدمستجد2957

نور عدلى عبدالصمد منشاوىمستجد2958

نور فتحى السعيد ابوطالب براغيثمستجد2959

نور محمد ابراهيم احمد المصرىمستجد2960
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: غــيـاب  
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149لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

نور محمد علي بيومىمستجد2961

نورا ابو الرجال محمد الصعيدىمستجد2962

نورا احمد محروس حسن ابوالمجدمستجد2963

نورا اسامه محمد ابراهيم شيحهمستجد2964

نورا السعيد محمد حسن عتريسمستجد2965

نورا حسام صبحى احمدمستجد2966

نورا صبحى غازى موسى غازىمستجد2967

نورا عالء الدين محمد التهامى شلبيمستجد محول من انتساب2968

نورا عالء أحمد إبراهيم المسلمانيمستجد2969

نورا مصطفى السيد خضيرمستجد2970

نورا مصطفى عبدالرؤوف ابراهيممستجد2971

نورا يوسف يوسف السيد رضوانمستجد2972

نورالدين صبحى فرج ابراهيم الشريفمستجد2973

نورالدين طارق عبدالمنعم محمد الشينمستجد2974

نورالدين محمد جمال محمد القاضىمستجد2975

نورالدين محمد شهاب ابراهيم السقامستجد2976

مستجد2977
 نورالهدى عبدالعزيز عبدالغفور عبدالعزيز

الطنطاوى

نوران احمد سامى عباس عبدالوهاب الشينمستجد2978

نوران حسنى احمد عبدالعاطى حجرمستجد2979

نوران خالد عبدالستار الحمراويمستجد محول من انتساب2980

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

نوران طارق بدر الدين مرزوق سالممستجد2981

نوران عيد سالم سالم ابو محمدمستجد2982

نوران محمد سعد محمد النجارمستجد محول من انتساب2983

نوران محمد عطيه حسن عامرمستجد2984

نوران هانى احمد صادق حسنىمستجد2985

نوران يوسف البسيونى يوسف البسيونىمستجد2986

نوره بدير السعيد يوسف احمدمستجد2987

نورهان ابراهيم ابراهيم عمرمستجد2988

نورهان ابو العطا احمد متولي ابوالعطامستجد2989

نورهان اسامه مصطفي احمد حسينمستجد2990

نورهان اشرف زكى محمود قنديلمستجد2991

نورهان السيد عبدالمنعم عبدالعالمستجد2992

نورهان حسن مصطفى ربيعمستجد2993

نورهان حسين عبدهللا حسينمستجد2994

نورهان حمدى محمد محمد مهدىمستجد2995

نورهان خضر محمد حمصمستجد2996

نورهان رشاد عبدالقادر رشاد امينمستجد2997

نورهان رضا حسن عبدالمجيد محمدمستجد2998

نورهان رمضان عيد يوسف شتاتمستجد2999

نورهان شريف فريج مغيزلمستجد محول من انتساب3000
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: غــيـاب  
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

نورهان صابر صابر مجاهد النبراوىمستجد3001

نورهان طارق عبدالمرضى عبدالباسط فرجمستجد3002

نورهان عادل اسعد ابراهيم الزفتاويمستجد3003

نورهان عادل عبدالباسط محمد حسنينمستجد3004

نورهان عبدالسالم احمد الشرقاوىمستجد محول من انتساب3005

نورهان عبدالفتاح عبدالعزيز حامدمستجد3006

نورهان عبدالمحسن محروس شيبهمستجد3007

نورهان عبدالمنعم على عطيهمستجد محول من انتساب3008

نورهان عالء سيد احمد الرامىمستجد3009

نورهان على محمد الزفتاوىمستجد3010

نورهان مجاهد محمود الضوىمستجد3011

نورهان محمد السعيد سعد عبدالرازقمستجد3012

نورهان محمد خليل السيد ندامستجد3013

نورهان محمد عبدالمجيد مصطفىمستجد3014

نورهان مختار عزت محمد عجوهمستجد محول من انتساب3015

نورهان منير فتوح الشيخمستجد محول من انتساب3016

نورهان نادر محمد توفيق على االسيوطىمستجد3017

نورهان نجيب انور عبدهللامستجد3018

نورهان وحيد عبدالحميد ابوسعدمستجد3019

نورهان ياسر يونس عبده ابوتفالمستجد3020
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      جامعة طنطا        
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نيرمين ايمن حسين محمد مؤنسمستجد3021

نيرمين فهيم ميخائيل اسكندرمستجد محول من انتساب3022

نيره سمير عبدالعاطى االشرممستجد3023

نيره طه احمد محمد النجارمستجد3024

نيره عبدهللا شعبان محمود الطباخمستجد محول من انتساب3025

نيره عوض عبدالمنعم القصبىمستجد3026

نيره عون فؤاد عبدالغنى البستاوىمستجد3027

نيره محمد احمد عبدالمطلبمستجد 3028

نيره محمد صابر محمدعمارهمستجد3029

نيره محمد على الشرقاوىمستجد محول من انتساب3030

نيره محمود سعيد ابراهيم عامرمستجد3031

نيفين مدحت محمد عبدالحميد عطيهمستجد3032

نيفين ناصر السيد ابوالخيرمستجد3033

هاجر ابراهيم السيد سليمانمستجد3034

هاجر احمد احمد البيلىمستجد 3035

هاجر اشرف محمد عتمانمستجد3036

هاجر ايمن محمد السباعى الزياتمستجد3037

هاجر جمال البشير هيبه محمدمستجد محول من انتساب3038

هاجر حاتم محمود جابرعبدالحى ابوندامستجد محول من انتساب3039

هاجر رجب احمد رمضانمستجد3040

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

153لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 
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هاجر صالح على محمد البدهلىمستجد3041

هاجر عادل يوسف الفتيانىمستجد3042

هاجر عبدالباسط محمود داودمستجد3043

هاجر عبداللطيف محمد بسيونىمستجد3044

هاجر عماد ابراهيم المرسى عبدالدايممستجد3045

هاجر ماهر عزت عبدالمعطى يوسفمستجد3046

هاجر متولى متولى شكرمستجد3047

هاجر محمد احمد محمد عيدمستجد3048

هاجر محمد عبدالحميد الجوهرىمستجد3049

هاجر محمد عبدالفتاح محمد عبدالالمستجد محول من انتساب3050

هاجر مصطفى صادق محمود رضوانمستجد3051

هاجر مهدى زكريا الشناوى رمضانمستجد3052

هادى ابوالمجد ابوالمجد الششتاوى راشدمستجد3053

هادى سعد محمد على عبدالهادىمستجد3054

هادى عالء السعيد الرفاعى غرابهمستجد3055

هادى محمد الششتاوى داود الجوهرىمستجدبعذر عن مادة ادارى3056

هادى محمود عبدالعزيز حسينمستجد3057

3058
-مستجدبعذرعن مادتين

هاله عبدالحميد محمد محمد رمضانتاريخ قانون-اقتصاد

هاله مصطفى خليل محمد خليلمستجد محول من انتساب3059

هاله نبيل السيد السيد ابو سعدهمستجد 3060
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هاميس محمد ابراهيم عبدالفتاح البوهىمستجد3061

هانم عبدالشافى عبدالشافى حسينمستجد3062

هانى سامح عبدالسالم الشربينى عبدالسالممستجد3063

هانى محمد احمد محمد سعدمستجد3064

هانى محمد عبدالروف محمد على بركاتمستجد 3065

هانى محمود ابراهيم شفيق عمارهمستجد3066

هايدى السيد السيد حسين ابو ليلهمستجد3067

هايدى حسن على احمد الشريفمستجد محول من انتساب3068

هايدى سامى عطا داودمستجد3069

هايدى سعيد محمد على سعداوىمستجد 3070

هايدى عبدالستار السيد صالح الدين طهمستجد3071

هايدى عبدالهادى محمد عبدالهادىمستجد3072

هايدى عيد عبدالمولى عبدالسالممستجد3073

هايدى موسى سعيد عبدالعزيز عبدالنبىمستجد3074

هايدى وليد محمد قصد منصورمستجد3075

هبة هللا بالل متولى محمد عوضمستجد 3076

هبةهللا خليل عبدهللا سليمان طايلمستجد محول من انتساب3077

هبةهللا شحاته حجازى المزينمستجد3078

هبةهللا عبدالغنى محمد عبدالغنى عطيهمستجد3079

هبةهللا محمد حسن السيد جمعهمستجد محول من انتساب3080
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هبه حسن ابراهيم البطاوىمستجد3081

هبه طارق الدسوقى عثمانمستجد3082

هبه محمد حسن سالم السمالوىمستجدبعذرعن مادة مصادر3083

هدى احمد طه سيد احمد زناطيرمستجدبعذرعن مادة اقتصاد3084

هدى السيد عبدالعال محمدمستجد3085

هدى ايهاب محمد محمود فرجمستجد3086

هدى جمعه علوانى عبدالحفيظمستجد3087

هدى حسين زين العابدين احمد عبدالرحمنمستجد3088

هدى خالد ابراهيم بندقمستجد 3089

هدى عبدالستار على كامل على النجارمستجد3090

هدى كمال عبدالباسط بدرمستجد3091

هديات صبرى صبحي ناجى حجاجمستجد3092

هدير ابراهيم محمود موسىمستجد3093

هدير احمد اسماعيل ابراهيم عثمانمستجد3094

هدير احمد محمد عبدالقوى النحالمستجد3095

هدير السيد محمد حمدانمستجد محول من انتساب3096

هدير سامى عبدالوهاب محمد ابوطاقهمستجد3097

هدير عبدالحميد على النواوىمستجد3098

هدير عبدالعاطى فتحى عبدالجواد السبعمستجد3099

هدير عصام شعبان الصممستجد3100
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هدير محمد ابراهيم اسماعيل عبدالحميد زعترمستجد3101

هدير محمد بلتاجى محمد خطاب الشعراوىمستجد3102

هدير محمد عبدالسالم القمحاوىمستجد3103

هشام ابراهيم احمد محمد صالحمستجد3104

هشام احمد صالح العربىمستجد3105

هشام احمد محمد عبدالرحمن محمدمستجد3106

هشام امين زكى جاد ابوالنصرمستجد3107

هشام حسن محمد علىمستجد 3108

هشام سليم السيد احمد الصباغمستجد3109

هشام على سالم محمد مطرمستجد3110

هشام محمود سعيد على شحاتهمستجد3111

هشام مصطفى سليمان سيداحمد فياضمستجد3112

هناء حسنى الشناوى ابو سمكمستجد محول من انتساب3113

هناء عبدهللا محمد صالح بشيرمستجد3114

هناء محمد عبدالسميع عبدالدايم الحيوىمستجد3115

هناء محمد محمد جمال ابو ليلهمستجد محول من انتساب3116

هناء محمود لطفى على شعالنمستجد3117

هناء نسيم على ابراهيم علىمستجد3118

هند صبحى صبحى محمد خضرمستجد3119

هند طه رزق المغازى الغفلولمستجد محول من انتساب3120
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هند عادل ميهوب عسرانمستجد3121

هند محمد صادق مراد2021/2020مستجد بعذرعن العام الجامعى3122

هند مصطفى ابراهيم فارس فارسمستجد3123

هنداوى مجدى هنداوى السيدمستجد3124

هيام دياب عبدالمقتدرالسيد عيسىمستجد محول من انتساب3125

هيام عبدالمعبود محمد عبدالغفارمستجد3126

هيام فوزى حسن على الحوفىمستجد3127

هيثم عزمى السيد محمد الشريفمستجد3128

هيثم مدحت السيد خميس الشونىمستجد 3129

 وائل سمير احمد عبدالسالممستجد 3130

وجدى جمال حسن حامد البحيرىمستجد محول من انتساب3131

وحيد جمال مصطفى عيسىمستجد3132

وحيد حسنى عليوه السيدمستجد3133

ورده احمد محمد الصاوىمستجد3134

وسام رمضان على محمد بركهمستجد محول من انتساب3135

وسام سلطان حسن زكريا الزاهىمستجد3136

وسام صفوت نصر فرحات خليلمستجد3137

وسام عيد عبدالمجيد حسن ابو سالممستجد محول من انتساب3138

وسام فتحى ابراهيم سليمان حمادمستجد3139

وسام ياسر محمد ابو حاج سيدمستجد3140
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وفاء باهى على عبدالعزيز سعدمستجد3141

وفاء خالد محمود على السلكاوىمستجد3142

وفاء عبدالحليم عبدهللا العزالىمستجد3143

وفاء يوسف محمد حسين حسنينمستجد محول من انتساب3144

والء ابراهيم عيد سعيد محمدمستجد3145

والء احمد فوزى الفارمستجد محول من انتساب3146

والء حسن زكريا حسن الغرابليمستجد3147

والء رشدى عوض شعبان صديقمستجد3148

والء سامى رفعت عبدالرؤف موسىمستجد محول من انتساب3149

والء عصام الدين محمد بلتاجي بنهمستجد3150

والء فرج محمد احمد ابوحجازىمستجدبعذرعن مادة احوال3151

والء فوزى محمد على نصيرمستجد محول من انتساب3152

والء لطفى ابراهيم عامرمستجد3153

والء محمد بسيونى محمود الحارونمستجد محول من انتساب3154

والء محمد شبل فرحانهمستجد3155

والء محمود عيد عبدهللا عبدالرحيم الزقممستجد3156

وليد حمدى السيد فودهمستجد3157

وليد رضا مصباح القطب حمدانمستجد3158

وليد صالح عبدالحفيظ يوسفمستجد3159

وليد عادل سعد طه النجارمستجد3160
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وليد عزت عزت السيد بيومىمستجد3161

وليد وحيد عبدالعزيز محمدمستجد3162

يارا جمعه اسماعيل جمعه بريك صميدهمستجد محول من انتساب3163

يارا حاتم على عبدالحميد ادريسمستجد محول من انتساب3164

يارا سامى فهمى احمد خطابمستجد3165

يارا طارق حامد حامد محجوبمستجد3166

يارا عبدالفتاح رميح ابراهيم عطيهمستجد3167

يارا عصام محمود شلبي كندزمستجد محول من انتساب3168

يارا على ايوب على العربىمستجد محول من انتساب3169

يارا محمد عبدهللا ابراهيم سليمانمستجد3170

يارا مسعد ابراهيم محمد ابوالريشمستجد3171

يارا مسعود عبدالحق حمادمستجد محول من انتساب3172

يارا وليد ابراهيم محمد ابوالمجدمستجد3173

يارا ياسر بشير ابوزيدمستجد3174

يارا يسرى متولى على عبدالسالممستجد3175

ياسر فاضل على فاضل الصغيرمستجد3176

ياسر محمد ابراهيم احمد خليلمستجد3177

ياسر محمود نبيل محمود رزقمستجد3178

ياسمين احمد احمد السيد عالممستجد محول من انتساب3179

ياسمين احمد رمضان حسن البنامستجد 3180

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

160لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

ياسمين احمد عبدالباقى رمضان حجىمستجد3181

ياسمين احمد محمد رمضانمستجد3182

ياسمين اسامه السيد رجبمستجد3183

ياسمين اسماعيل خلف اسماعيل خلفمستجد 3184

ياسمين اشرف محمد اسماعيل ابو سندمستجد محول من انتساب3185

ياسمين ايمن مصطفى كمال الدين محمدمستجد محول من انتساب3186

ياسمين بدوى ابو اليزيد عطيهمستجد محول من انتساب3187

ياسمين بهاء الدين عزت علىمستجد3188

ياسمين تركى عبدالزين تركى سليمانمستجد محول من انتساب3189

ياسمين حبشى محمد عبدالجواد الخولىمستجد محول من انتساب3190

ياسمين حمدى بسيونى ابو الغيطمستجد محول من انتساب3191

ياسمين رضا عبدالصبور جودهمستجد محول من انتساب3192

ياسمين سعد عبدالفتاح عبدالظاهرمستجد3193

ياسمين سمير احمد الشرقاوىمستجد3194

ياسمين صبرى ابراهيم محمد ديغممستجد3195

ياسمين صــالح مـحـمـد الـتـلـبانـىمستجد محول من انتساب3196

ياسمين عادل فوزى السيد الخواجهمستجد3197

ياسمين عادل محمد سيد احمد ابو عفيشهمستجد3198

ياسمين عبدالفتاح عبدالرازق هواشمستجد3199

ياسمين عبدالمجيد عبدالحق عمرمستجد3200
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ياسمين عبدالمحسن رياض ابراهيممستجد 3201

ياسمين عبدالواحد توفيق عمر ناصفمستجد محول من انتساب3202

ياسمين عثمان زين العابدين صقرمستجد3203

ياسمين عماد محمود فهمى ابوغديهمستجد3204

ياسمين فكرى محمد عبدالغفارمستجد محول من انتساب3205

ياسمين محمد احمد محمد محرممستجد3206

ياسمين محمد احمد محمودمستجد3207

ياسمين محمد السيد على دعباسمستجد 3208

ياسمين محمد الصاوى ابوالخيرمستجد3209

ياسمين محمد حسن على الدرسمستجد 3210

ياسمين محمد عبيد ابوعامرمستجد محول من انتساب3211

ياسمين محمد على العسيوى رحابمستجد محول من انتساب3212

ياسمين محمد فهمى امبابىمستجد3213

ياسمين محمد محمد حسن عمارمستجد 3214

ياسمين محمد مكين عبدالواحد نصرمستجد 3215

ياسمين هشام رفعت اصالنمستجد3216

ياسمين هشام عبدالسالم مغربى محمدمستجد محول من انتساب3217

ياسمين ياسر عبده عبداللطيف المنياوىمستجد3218

ياسين محمد محمد العباسىمستجد3219

ياسين محمد مقبل عثمان الديبمستجد3220
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ياسين هانى عبدالرحيم الفرماوىمستجد3221

يحى زكريا عبدالوهاب زكريا عبدالجليلمستجد3222

يحيى حسنى زكريا ابراهيم محمد ابوزيدمستجد3223

يحيى حمدى عبدالستار خليل الخولىمستجد3224

يحيى رمضان يوسف رجبمستجد3225

يحيى صبحى لطفى عامر هاللمستجد3226

يحيى محمد محمد احمد عبدالوهابمستجد3227

يحيى ياسر يحيى محمد شحاته نوارمستجد3228

يزن كاسم المصرىمستجدوافد3229

يسرا احمد موسى احمد موسىمستجد3230

يسرا عبدهللا محمد عبدهللا جادمستجد 3231

يسرا عبدالمنعم عبدالجواد عبدالقادر موافىمستجد3232

يسرى عصام فرج الدسوقى ابراهيممستجد3233

يسن جميل احمد ابراهيم جاويشمستجد3234

يمنى احمد درويش االنصارى الجابرىمستجد3235

يمنى احمد عبدالرسول موسىمستجد3236

يمنى السيد السعيد المتولىمستجد3237

يمنى شريف عشرى البالطمستجد3238

يمنى شريف على عبدالقادر الملوانىمستجد محول من انتساب3239

يمنى عالء احمد سليمان البهلولمستجد3240
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يمنى عوض محمد عوضمستجد3241

يوسف ابراهيم اسماعيل محمد مسعودمستجد3242

يوسف احمد صالح ابراهيم خضرمستجد3243

يوسف احمد على عبدالجوادمستجد3244

يوسف احمد كمال عبدالعظيم سعدمستجد محول من انتساب3245

يوسف احمد محمد عبدالعال فرغلىمستجد3246

يوسف اسامه محمد ختعنمستجد3247

يوسف اسماعيل السيد عبدالفتاح الغربلىمستجد 3248

يوسف السعيد عبدالنبى يوسف شاهينمستجد3249

يوسف السيد السيد العشماوىمستجد3250

يوسف السيد على علىمستجد محول من انتساب3251

يوسف ايمن ابراهيم عبدالشافىمستجد3252

يوسف ايمن انصارى محمد السخاوىمستجد3253

يوسف حافظ احمد البنامستجد3254

يوسف حمدى عبدالمهدى جودهمستجد3255

يوسف خالد مصطفى محمود الفشمستجد3256

يوسف راضى يوسف احمدمستجد3257

يوسف رضا منير حنامستجد3258

يوسف رضا يوسف المرشدى عبدهللامستجد3259

يوسف رؤف يوسف يونان جرجسمستجد3260
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يوسف سامح نبيل عبدالفتاح اليمانىمستجد3261

يوسف شعبان بدير ابراهيم اللقانىمستجد3262

يوسف شعبان سعد ابراهيم يوسفمستجد3263

يوسف صابر عبدالشهيد عبدالبديع زهرهمستجد3264

يوسف عادل عبدالرحيم محمد الهيلمستجد3265

يوسف عادل محمد عبدالرسولمستجد 3266

يوسف عبدالرازق فهمى الشباسىمستجد3267

يوسف عبدالقادر محمد توفيقمستجد3268

يوسف عطيه سعيد عطيه خفاجهمستجد3269

يوسف على ابواليزيد على حامدمستجدبعذر عن مادة شريعه3270

يوسف على السعيد بغاغومستجد3271

يوسف على عبدالسالم محمد الشيخمستجد3272

يوسف لطفى يوسف جاد هللامستجد3273

يوسف محمد ابراهيم شتامستجد3274

يوسف محمد عبدالخالق هاشممستجد3275

يوسف محمد عبدالستار عبدالقوى لبدهمستجد3276

يوسف محمد عبدالعزيز محمود العزبمستجد محول من انتساب3277

يوسف محمد عفيفي سالممستجد محول من انتساب3278

يوسف محمود يوسف محمد عبدالعالمستجد3279

يوسف مصطفى فهمى عبدهللا عبدالباقىمستجد3280
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يوسف مصطفى محمد سيداحمد فضليهمستجد3281

يوسف ناصر المرسى بدرمستجد3282

يوسف هانى محمد القلشانىمستجد 3283

يوسف وجيه عبدهللا احمد سليمانمستجد3284

يوسف ياسر عزت سعدمستجد3285

يوسف ياسر يوسف كامل عالممستجد3286

ابراهيم احمد ابراهيم الدسوقى محمدباقى3287

ابراهيم صالح الدين عبدالهادى جابباقى3288

ابراهيم عاشورعبدالسميع عبدالرحيم ضوباقى3289

ابراهيم عبدالعظيم انور قريطمباقى3290

ابراهيم على محمد الغنيمىباقى3291

ابراهيم فتوح السيد حسن ابوشهبهباقى3292

ابراهيم محمد ابراهيم فرج محمودباقى3293

ابراهيم محمد بدوى ابراهيم الطيارباقى بعذر عن مادة ماليه3294

ابراهيم نصر سالم البهوارباقى3295

احمد ابراهيم على احمد الحشاشباقى3296

3297
باقى بعذر عن مادة 

احمد اسامه كامل ابواليزيد2021/2020ادارى

احمد اشرف احمد السيد عبد العالباقى3298

احمد اشرف شمس الدين عمارهباقى3299

احمد اشرف عوض شرف الدينباقى3300
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بالفرقة الثالثة انتظام
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احمد اشرف محمد بيومىباقى3301

3302
باقى بعذر عن مادة 

احمد السيد صقر ابوالعمايم2021/2020ماليه

احمد ايهاب منصور الشربينى عاصىباقى3303

احمد جمال المرسى ابراهيم ابوشعيشعباقى3304

احمد جمال طاهر محمد طاهر اسماعيلباقى3305

احمد خالد عبدالغفار خاطر سمرهباقى3306

احمد رضا احمد الجرجاوىباقى3307

احمد سعد مصطفى عبدالوهاب مصطفىباقى3308

احمد صالح عبدالغنى صالح على محمودباقى3309

احمد طارق محمد علىباقى3310

احمد على السيد اسماعيل دسوقىباقى3311

احمد على حسين مرسى شنقارباقى3312

احمد على عبدالمنعم حسن عامرباقى3313

احمد على موسى الحسينيباقى3314

احمد عمرو محمد بلبعباقى3315

احمد فوزى محمد حسن ابوشنبباقى3316

احمد ماهر محمد عبدهللا المصرىباقى3317

احمد ماهر نصر زهرهباقى3318

احمد محمد احمد حبيبباقى3319

احمد محمد احمد فهمى سالم عبدالرحمنباقى3320
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احمد محمد احمد محمد برابرباقى3321

احمد محمد السعيد قموحباقى3322

احمد محمد السيد ابراهيم مكىباقى3323

احمد محمد السيد احمد الجريدىباقى3324

احمد محمد حسين وهدانباقى3325

احمد محمد محمد الدعبوسىباقى3326

احمد محمود عيد احمد ابوزهرهباقى3327

3328
باقى بعذرعن مادة 

احمد مصطفى احمد البدراوى2021/2020تدريبات

احمد مصطفى احمد مصطفى الشيخباقى3329

احمد مصطفى محمد محمود موسى سليمباقى3330

احمد وجيه زكى البدوىباقى3331

احمد يحى زكريا سليمانباقى3332

اسامه سعد رجب محمود البيانىباقى3333

اسامه عصام حبشى سعد ابوزهرهباقى3334

اسامه محمد لبيب عبدالخالق الغمرىباقى3335

اسراء احمد ابراهيم السيد قطرىباقى3336

3337
باقى بعذر عن دور 

اسراء الحسينى على طعيمه2021/2020مايو

اسراء خالد مصطفى ابوشيخباقى3338

اسراء غريب زكى علىباقى3339

اسالم حامد عبدالواحد محمد القلفاطباقى3340
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اسالم شاكر على احمد فضلباقى3341

اسالم صبحى على رمضان علىباقى3342

اسالم طه رمضان السيد بدرانباقى3343

اسالم محمد عبدالجواد شرارهباقى3344

اسماء شهاب مؤمن حلمى الشرقاوىباقى3345

اسماء عبدالمعطى اسماعيل عبدالحميدباقى3346

اسماء محمد شعبان ابراهيم صفاباقى3347

اسماعيل كيالنى عبدالفضيل كيالنىباقى3348

اسماعيل مصطفى محمد اسماعيل حبيبباقى3349

اشرف السعيد ابراهيم خليفهباقى3350

اكرم محمد خليل احمد ترابيسباقى3351

السيد عادل محمد فهمى البرقىباقى3352

السيد محمد عبدالخالق محمد عطيهباقى3353

امال السيد على السيد المالحباقى3354

امل سامح عبدالشافى شلتوتباقى3355

امير رشدى السيد احمد هنداوىباقى3356

امير عالء الدين عبدالحميد محمد الفجالباقى3357

امير محمد امين فؤاد محمدباقى3358

اندرو ايمن نصحى فريد جرجسباقى3359

انطوان نبيل مكرم يوسف روفائيلباقى3360
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ايمان صالح حسين حسنين رزقباقى3361

3362
باقى بعذر عن مادة 

ايمن احمد هالل غانم ابو ندا2021/2020االدارى

ايمن سعداوى رجب مسعودباقى3363

ايمن محمد عبدالخالق عبدالخالق عودهباقى3364

ايه طاهر محمد عبدالحميدباقى3365

ايه على محمد عبدالعزيز محمد القادوسىباقى3366

ايه مجدى ربيع االشعلباقى3367

3368
باقى بعذر عن مادة 

ايه نبيل شحاته عمرو2021/2020العمل

بازينه احمد محمد محمود بازينهباقى3369

باسم ايمن على الحمزاوىباقى3370

بسام عرفت السعيد غنيمباقى3371

بسنت جمعه محمد المتولىباقى3372

بندر عبدالرحمن احمد عراقىباقى وافد سعودى3373

تامر سامح عبدالخالق المتولىباقى3374

تشبمى اشوانج اروب دينيونقباقى وافد جنوب السودان3375

ثروت خميس محمد على جبريلباقى3376

جرجس جمال تادرس مطر تادرسباقى3377

جمال عبدالناصر على محمد خضرباقى3378

3379
باقى وافد جنوب السودان 

جمعه لوشيانو اندريا تعبان2021/2020بعذر عن ماليه

حازم محمد خطاب حامد عبدالجوادباقى3380
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حامد شحاته حامد على الصعيدىباقى3381

حسام ابراهيم عبدالحميد ابراهيم الفزارىباقى3382

حسام الدين محمد عبدالعاطى عبدالحميدباقى3383

حسن ابراهيم الجوهرى ابراهيمباقى3384

حسن اسامه حسن محمود القاضىباقى3385

حنين صابر ابراهيم محمد بركاتباقى3386

خالد احمد ماهر احمد بدوى محمدباقى3387

خالد يحى محمد عبدالعزيز محمد الخظروىباقى3388

دعاء ياسر عمر عبدالعزيز نصيرباقى بعذر عن مادة التجارى3389

دينا صبحى الشحات سعد عوضباقى3390

دينا محمد عبداللطيف محمود شهابباقى3391

رامز حماده محمد كشكباقى3392

رامى محمد عبدالفتاح عمروباقى3393

رانيا محمد صالح الدين السيد احمد حسينباقى3394

رضا محمود السيد محمود سعيدباقى3395

رضوى سمير طاهر احمد الرفاعىباقى3396

رضوى محمد يحيى خفاجىباقى3397

رضوى هانى احمد مهنى2021/2020باقى بعذرعن مادة جنسيه3398

ريم اشرف احمد السيد احمدباقى3399

زنيفر بن هادى بن محمد الدوسرىباقى وافد سعودى3400
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زهره ابراهيم عبدالحميد بكرى غطاسباقى3401

زياد محيى الدين جوده عباس شاهينباقى3402

ساره حامد محمود محمد قاسمباقى3403

سامر امجد مصطفى عبدالغنى محمدباقى3404

سعاد عمادالدين ابوالوفا السيدباقى3405

سعد محمد سعد محمد الوكيلباقى3406

سعد محمد عنتر حربىباقى3407

سعد هانى محمود شعبان علىباقى3408

3409
مستجد وافد سعودىبعذر عن 

سعود بن حربى بن عشيوى الظفيرىدور يناير

سعيد عبدالنعيم احمد عبدالحميد سليم2021/2020باقى بعذرعن مادةعقوبات3410

سمر محمود ربيع يوسف عبدالعاطىباقى3411

شريف عالء شريف محمد شريف عبدهباقى3412

شيماء سالمه ابراهيم سالمهباقى3413

شيماء وهبه محمد مصطفى ابوموسيباقى3414

صالح محمد السيد محمد سعفانباقى3415

صالح محمود صالح المنسىباقى3416

صبحى ابراهيم عبدالفضيل بريكباقى3417

صقر عبدالواحد درويش ابوزيدباقى3418

ضياء الدين محمد عبدالجواد عبدالحليمباقى3419

ضياء محمد مصطفى شيبهباقى3420
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      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

عادل عيد زكى هاشم البكساوىباقى3421

عايده احمد محمد محمد فودهباقى3422

عبدالرحمن السيد محمد ابوعجور2021/2020باقى بعذرعن مادة تجارى3423

عبدالرحمن رضا عبدالمنعم ابودريعباقى3424

عبدالرحمن سامى السعيد حسن الحلوباقى3425

عبدالرحمن عادل عوض عطيه عوض هللاباقى3426

عبدالرحمن عاطف ابراهيم الجنزورىباقى3427

عبدهللا سعد محمد المطيرىباق وافد كويتى3428

عبدهللا محمد السيد البدراوىباقى3429

عبدهللا محمد عبدالحميد حسينباقى3430

عبدالهادى يوسف عبدالهادى يوسفباقى3431

عزالدين السيد عبده محمد مسامىر2021/2020باقى بعذر عن مادة مدنى3432

عصام محمود محمد محمود على راضىباقى3433

عالء رجب ابراهيم مصطفى جعفرباقى3434

عالء صفوت احمد محمد العقبىباقى3435

على بن احمد بن على الذهلىباقى وافد سلطنة عمان3436

على رمضان صالح ابراهيم عيسىباقى3437

على طه طه فودهباقى بعذر عن مادة االدارى3438

على نصر احمد عوضباقى3439

عماد عاطف عصمت امين سليمباقى3440
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عمار هانى محمد فؤاد محمد الدقشباقى3441

عمر السيد عبدالعاطى سيداحمد2021/2020باقى بعذرعن مادةالغه3442

عمر حمدى على شتاباقى3443

عمر خالد جبر دياب فرجباقى3444

عمر خالد مدبولى السيد عبدالمجيدباقى3445

عمر رافت محمود الجمالباقى3446

عمرو احمد محمود عودهباقى3447

فادى عاطف فوزى نقوالباقى3448

فادى فوزى محمد عبدالغنىباقى3449

فاروق كرم فاروق احمد الفارباقى3450

فاطمه عمادالدين طلبه ابراهيمباقى3451

فهد عبدهللا فهد الدوسرىباقى وافد سعودى3452

فوزى ممدوح فوزى عبدهللاباقى3453

كرم ادريس سالم الصاوىباقى3454

كرم سعد عبدالحليم الغزالىباقى3455

كريم سمير عبدالرحيم طه ابوحلوهباقى بعذر عن مادة اللغه3456

كريم عبدالنبى السيد حافظ حمودهباقى3457

كريم كمال محمد كمال عبدالواحدباقى3458

مارك رفعت يوسف جرجس يوسفباقى3459

ماهر محمد محمد جابرباقى3460

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

174لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 
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محفوظ الحفناوى عبدالمحسن الحفناوىباقى3461

محمد ابراهيم احمد حسن الماحىباقى3462

محمد ابراهيم محمد شرف الدينباقى3463

3464
باقى بعذر عن دور 

محمد ابوالعنين عبداللطيف محمد2021/2020مايو

محمد احمد عبدالفتاح عبدالعال محمدباقى3465

محمد احمد على عرفه عبدالهادىباقى3466

محمد اشرف عبدالمنعم محمدباقى3467

محمد اكرم يوسف حسنباقى3468

محمد السيد السعداوى ضيفباقى3469

محمد انور احمد عبدالوهابباقى3470

محمد ايمن المصلحى النقيبباقى3471

محمد رضا شاهين عبدالعاطىباقى3472

محمد رمضان حامد عبدالشافىباقى بعذرعن مادتين العقوبات ادارى3473

محمد زكى محمد عبدالقادر فضلىباقى3474

محمد عادل حسنى ابراهيم الجريدىباقى3475

محمد عادل عبدالرازق محمد ابوالنصر2021/2020باقى بعذر عن مادة تجارى3476

محمد عادل محمد صالحباقى3477

محمد عبدالحفيظ احمد عماره2021/2020باقى بعذرعن دوريناير3478

محمد عبدالحليم على عبدالحليمباقى3479

محمد عبدالعزيز محمد محمد السخطىباقى3480
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محمد عبدالغنى عبدالغنى عبدالوهاب سالمهباقى3481

محمد عبدالغنى عبيد احمد عبيدباقى3482

محمد عبدالمجيد شاهين محمد العمورىباقى3483

محمد عطيه شعبان ابوالخيرباقى3484

محمد على عبدالفتاح على رماحباقى3485

محمد على محمد دغيشباقى3486

محمد على محمد على المالحباقى3487

محمد محمد السيد عبدالرحيم الزعبالوىباقى3488

محمد محمد محمود المراكبىباقى3489

محمد محمود احمد الوسيمىباقى3490

محمد محمود السيد محمد الحدادباقى3491

محمد محمود مصطفى محمد ابوجبلباقى3492

محمد مصطفى احمد فاضل شحاتهباقى3493

محمد مصطفى بديع محمد سعيدباقى3494

محمد هانى فوزى السخاوىباقى3495

محمد ياسر المحمدى محمد الجروهباقى3496

محمود احمد فاروق احمد السنيطىباقى3497

محمود اسامه محمود مندورباقى3498

محمود اشرف محمود السعيد الجمالباقى3499

محمود جميل زغلول محمد عثمانباقى3500
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محمود صالح مصطفى عبدالرحمن الننىباقى3501

محمود طارق رفعت محمد زارعباقى3502

محمود عالء عبدهللا السيد زاهرباقى3503

محمود فتحى فوزى احمد عامرباقى3504

محمود كمال محمود ابراهيمباقى3505

محمود محمد احمد محمد الطنطاوىباقى3506

مروان عادل صفوت محمد حمادباقى3507

مروى عزت عبدالصادق المتولىباقى3508

مريم السعيد فرج اسماعيل سالمهباقى3509

مريم وليد فوزى اللقانىباقى3510

مصطفى احمد عبدالباسط المقدمباقى3511

مصطفى احمد محمد محمد عبيدباقى3512

مصطفى احمد مصطفى محمدباقى3513

مصطفى محمد عبدالغفار عبدالمنعم فايدباقى3514

مصطفى محمود فرج محمود امينباقى3515

منار عادل عطيه عبدالغفارباقى3516

منار منصور عبدالمنعم ابراهيم بهى الدين2021/2020باقى بعذر عن دور يناير3517

مهاب محمد عبدالمنعم دربالهباقى3518

مؤمن ايمن عبدالعزيز سويلمباقى3519

مياده حمدى المحمدى عبدالرحمن صالحباقى3520
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ناديه سعد احمد شعبان مسلم2021/2020باقى بعذر عن دور يناير3521

نبيل ابراهيم على غازى سعيدباقى3522

ندا وجيه عسران السباخىباقى3523

نرمين محمد عبدالرحمن محمد الفقىباقى3524

نصر ابواليزيد كمال ابواليزيدباقى3525

نعمان احمد محمد احمد زيدباقى3526

نور هانى سعد جعفرباقى3527

نورهان فتحى ابوالعزم محمد طرابيهباقى3528

هاجر حسين حسين احمد حسينباقى3529

هاجر فوزى ابراهيم محمد العليمىباقى3530

هاجر محمد الحسينى عبدهباقى3531

هادى حمدى فتح هللا شكرباقى3532

هاشم احمد يحى عطيه هاشمباقى3533

هانم كمال عبدالمجيد مصطفى حسينباقى3534

هبةهللا السيد عبدالمجيد محمد خليفهباقى3535

هبه عدنان فهيم عبد هللاباقى3536

هدير عرابى عمر عبده ابوشمهباقى3537

هشام عبدالمقصود شعبان بديرفراولوباقى3538

وائل مجدى ابراهيم ابراهيم حامدباقى3539

يارا محمد يوسف السواقباقى3540

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

178لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

ياسمين مجدى محمد فريدباقى3541

يوسف احمد محمود محمد محمودباقى3542

يوسف محمد حسن على عبدهللا الغنامباقى3543

احمد حماده ابراهيم ابوالخير1ف3544

3545
بعذرعن دور 1ف

احمد محمد لطفى زيتون2021/2020يناير

3546
 وافد كويتى بعذر 1فرصة 

احمد وليد احمد عبدهللا السندىعن مواد الغياب

تهانى ابراهيم احمد بيومى1ف3547

جمال طلبه عطيه عوض1ف3548

حسين رسمي سليمان محمد احمد1ف3549

رضا صبحى هاشم الصعيدى1ف3550

زينب جمال فتحى محمد ابوالدهب1ف3551

3552
 وافد كويتى بعذر 1فرصة 

عن مواد الترم 

2021/2020االول
سالم على سالم داود األحمد

3553
 وافد كويتى دبلوم 1فرصة 

تطبيقى بعذر عن مواد غياب 

الترم االول
شمالن مسلط جاعد غالب سلطان الديحانى

عبدالرحمن ابراهيم اسماعيل موسى1ف3554

3555
 وافد كويتى بعذرعن 1فرصة 

عبدالرحمن احمد على القالف2021/2020العام الجامعى

3556
 وافد كويتى بعذرعن 1فرصة 

عبدالرحمن فيصل فرحان الهاجرىمواد غياب الترم االول والثانى

على ابراهيم على ابو دريع1ف3557

3558
وافد كويتى دبلوم 1فرصة 

تطبيقى بعذرعن مواد 

2021/2020الغياب
غدير محسن رحيم حمد

3559
 وافد كويتى بعذرعن 1فرصة 

فهد فارس وسمى الظفيرى2021/2020العام الجامعى

3560
 وافد كويتى 1فرصة 

بعذرعنالعام 

20212020الجامعى
فهيد سالم حمدان العجمى
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كريم رضا حسن غازى الرجداوى1ف3561

كريم على رمضان بدوى1ف3562

محمد احمد محمد ناصف موسى1ف3563

محمد السيد فهمى السيد صبيحه1ف3564

3565
بعذرعن دور 1ف

محمد توتو راشد البطاح2021/2020يناير

محمد صبحى محسب كامل غنيم1ف3566

محمد عبدالعزيز شفيق عاشور1ف3567

3568
 وافد كويتى دبلوم 1فرصة 

تطبيقى بعذر عن مواد غياب 

الترم االول والثانى
محمد فايز محمد البدهاوى

محمد منير على حلمى يوسف حلمى1ف3569

3570
 وافد كويتى بعذرعن 1فرصة 

مشارى عبدالعزيز محمد الياقوت2021/2020ادوريناير

مصطفى لطفى مصطفى درويش1ف3571

3572
 وافد سعودى دبلوم 1فرصة

ناصر عبدالسالم ابراهيم الشمالىتطبيقى

هدير هانى ضيف فتحى عبد هللا رمضان1ف3573

هويدا احمد االتربى محمد1ف3574

3575
 وافد كويتى بعذر 2فرصة 

عن مواد 

2021/2020الغياب
احمد جمال احمد العوض

احمد جمال احمد مقلد2فرصة 3576

احمد على عبدالغنى هطل2فرصة 3577

احمد عمر احمد ابوعمر2فرصة 3578

احمد مجدى عبدالنبى عليوه2فرصة 3579

احمد ممدوح احمد امين احمد عبدهللا2فرصة 3580
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اسماء محمد محمد ربيع2فرصة 3581

باسم رضا السعيد السيد الشابورى2فرصة 3582

بسمه خالد محمود عرجاوى شحاته2فرصة 3583

جيهان محمد عبدالونيس هند2فرصة 3584

حمدى سعيد حمدى عبداللطيف مرزوق2فرصة 3585

حنان السيد زكريا السيد لهلوبه2فرصة 3586

خالد يحيى احمد محمد جعيصه2فرصة 3587

3588
 وافد كويتى بعذر 2فرصة 

عن مواد 

2021/2020الغياب
سعود باسم سالم المسعودى

سمر محمد احمد محمد بركه2فرصة 3589

سهير محمد عبدالرحيم عبدالمنعم2فرصة 3590

3591
 وافد كويتى بعذرعن 2فرصة 

عبدالعزيز سعد صالح الشمرى2020/2021الترم االول

3592
 وافد كويتى بعذر 2فرصة 

عن مواد 

2021/2020الغياب
عبدهللا جميل محمد يعقوب البلوشى

على محمد زغلول محمد مصباح2فرصة 3593

عمار حسانين حسانين جمعه2فرصة 3594

3595
 وافد كويتى بعذر 2فرصة 

عن مواد 

2021/2020الغياب
عيد طالب عيد مطر البذالى

لميس طارق رمضان السيد سعد2فرصة3596

محمد جالل السعيد حسن2فرصة3597

محمد شبل ايوب السيد2فرصة3598

محمد صابر عبدالسميع الوسيمى2فرصة3599

محمد محمود فتيانى الزهيرى2فرصة3600

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

181لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 
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محمود ابراهيم احمد رزق2فرصة3601

محمود عزت عبدالحميد الكحكى2فرصة3602

مصطفى حماده محمد هيكل2فرصة3603

هاشم ابراهيم محمد بكر2فرصة3604

وليد منصور سعد عبدالحميد2فرصة3605

ابتسام حسنى محمد الزغبى ابراهيم نوفل3فرصة 3606

ابراهيم عبدالفتاح عبدالرحمن السودانى3فرصة 3607

3608
عمل ايقاف قيد عن العام 3ف

هذا الرقم ليس الى طالب2021/2020

احمد مصطفى السيد مصطفى عثمان3فرصة 3609

اسالم عبدالرحيم عبدالغفار العشم3فرصة 3610

اسالم عبدالمحسن عبدالشافى فايد3فرصة 3611

3612
 بعذر عن العام 3ف

اسماء نصر حسن ابوضاهر2021/2020الجامعى

ايمن شوقى فوزى على بدر3فرصة 3613

ايه يوسف سيد احمد على الدلجمونى3فرصة 3614

3615
عمل ايقاف قيد عن العام 3ف

بيشوى وجدى نظير سناده يوسف2021/2020

3616
عمل ايقاف قيد عن العام 3ف

خلود زكى جابر محمد فرج2021/2020

سعد جمعان فالح شهيب الوسيمىوافد كويتى3ف3617

3618
بعذر عن دور يناير 3ف

سينوت سعد فهمى يوسف مسيحه2021/2020

3619
 عذرعن 3فرصة 

ضياء مصطفى محمد امين بسيسه2021/2020موادالبقاء

فتحى اشرف صادق السيد البيطار3فرصة 3620
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3621
عمل ايقاف قيد عن العام 3ف

كيرلس نزيه خله عبده2021/2020

محمد مجدى محمد عبدالحليم3فرصة 3622

مساعد عبدهللا محمد الفيلكاوىوافد كويتى3ف3623

ياسمين ممدوح يونس البسطويسى3فرصة 3624

3625
مينا مسعد اسكندر ميخائيل واخيره اعادة قيد3ف
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 

       

      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم
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      جامعة طنطا        

تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيدالجلوس رقم

كنترول               مالحظ

:حضور 

: غــيـاب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20:  اجمالى  



     

188لجنه         

كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام
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كشف بأسماء الطالب المقيدين 

بالفرقة الثالثة انتظام

2022/2021للــعام الـــجامـــعـــى 
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