
مكان اللجنة:ـ  مدخل مدرج 1 من الخارجرقم اللجنة:ـ  101

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12301 ابراھیم احمد عبدالحمید دحروج 1

مقید 12302 ابراھیم محمد على محمد عبدالعال 2

مقید 12303 ابراھیم محمد محمود الحسنین سید اح 3

مقید 12304 احمد احسان سعد احمد عوض 4

مقید 12305 احمد النبوى عبدالمعطى برده 5

مقید 12306 احمد حسام سامى محرز 6

مقید 12307 احمد رمزى حلمى عبدالشافى بالل 7

مقید 12308 احمد شوقى ابومسلم ابراھیم السید 8

مقید 12309 احمد عالء ابوالحسن محمد مجاھد 9

مقید 12310 احمد عالء الدین عبد الفتاح سمك 10

مقید 12311 احمد عوفھ مصطفى حلمى البھنسى 11

مقید 12312 احمد محمد ابراھیم ابراھیم االسكندرانى 12

صفحة 1من 8تاریخ الطباعة 2020/06/11

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الھندسة جامعة  طنطا

نظام الكنترول

دور االمتحان:ـ  العام األكادیمى:ـ  2020-2019

كشف توزیع الطالب على اللجان  جامعة  طنطا/كلیة الھندسة/الھندسة الكھربیة/ھندسة االلكترونیات و االتصاالت الكھربیة

اسم الكنترول:ـ  الفصل الدراسى الثانى الفرقة الرابعة 2019 - 2020



مكان اللجنة:ـ  مدرج(1) الجھة الیمنىرقم اللجنة:ـ  102

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12313 احمد محمد سالمھ محمد سالمھ 1

مقید 12314 احمد مشھور محمد المرشدى 2

مقید 12315 ادھم السید عبده جابر 3

مقید 12316 اسامھ عارف المغورى ابوالمجد 4

مقید 12317 اسراء ممدوح عبد السالم السنھورى 5

مقید 12318 اسماء رمزى شعبان عبد العظیم محمد 6

مقید 12319 اسماء طارق محمد ممدوح 7

مقید 12320 اسماء عبد الحمید محمد الشال 8

مقید 12321 اكرام حماده ابراھیم الشرقاوى 9

مقید 12322 الھام حسن جوده تمام 10

مقید 12323 الھام محمد احمد السباعى حمده 11

مقید 12324 انس سعید بسیونى محمود سالم الھباب 12

صفحة 2من 8تاریخ الطباعة 2020/06/11

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الھندسة جامعة  طنطا

نظام الكنترول

دور االمتحان:ـ  العام األكادیمى:ـ  2020-2019

كشف توزیع الطالب على اللجان  جامعة  طنطا/كلیة الھندسة/الھندسة الكھربیة/ھندسة االلكترونیات و االتصاالت الكھربیة

اسم الكنترول:ـ  الفصل الدراسى الثانى الفرقة الرابعة 2019 - 2020



مكان اللجنة:ـ  وسط مدرج ( 1 )رقم اللجنة:ـ  103

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12325 ایمان عبدالعزیز عبدالرافع مصطفى 1

مقید 12326 ایمان محمود محمد اسماعیل 2

مقید 12327 باھى عادل محمد باھى 3

مقید 12328 بیتر جورج نابلیون اسكندر 4

مقید 12329 خالد حمدى محمد سند الشرقاوى 5

مقید 12330 خالد سلیم محمد البرلسى 6

مقید 12331 دعاء عاشور احمد البوشي 7

مقید 12332 دنیا محمد عبد المنعم احمد 8

مقید 12333 دینا على لطفى محمد سالم 9

مقید 12334 شیماء محمد السید المراكبي 10

مقید 12335 عامر سامى عامر شریف 11

مقید 12336 عبد الرحمن محمد نبیل محمد انور ال 12

صفحة 3من 8تاریخ الطباعة 2020/06/11

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الھندسة جامعة  طنطا

نظام الكنترول

دور االمتحان:ـ  العام األكادیمى:ـ  2020-2019

كشف توزیع الطالب على اللجان  جامعة  طنطا/كلیة الھندسة/الھندسة الكھربیة/ھندسة االلكترونیات و االتصاالت الكھربیة

اسم الكنترول:ـ  الفصل الدراسى الثانى الفرقة الرابعة 2019 - 2020



مكان اللجنة:ـ  مدرج (1) من الجھة الیسرىرقم اللجنة:ـ  104

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12337 عبداللـھ السید عبدالحكیم محمد 1

مقید 12338 عبیر حسني راشد عثمان 2

مقید 12339 عزت قدرى صبحى محمد أبونازل 3

مقید 12340 على فتوح على محمد البردعى 4

مقید 12341 عمر فاروق جالل ابراھیم 5

مقید 12342 عمرو عبدالھادى عبداللطیف عبدالھادى 6

مقید 12343 عمرو مجدى محمد عباس 7

مقید 12344 غاده حامد مصطفى حامد الراعى 8

مقید 12345 فاطمھ مصطفى محمود السواح 9

مقید 12346 فرحة كمال محمد عمر 10

مقید 12347 كریم محمد السید حموده 11

مقید 12348 كیرلس عادل كمال جبران 12

صفحة 4من 8تاریخ الطباعة 2020/06/11

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الھندسة جامعة  طنطا

نظام الكنترول

دور االمتحان:ـ  العام األكادیمى:ـ  2020-2019

كشف توزیع الطالب على اللجان  جامعة  طنطا/كلیة الھندسة/الھندسة الكھربیة/ھندسة االلكترونیات و االتصاالت الكھربیة

اسم الكنترول:ـ  الفصل الدراسى الثانى الفرقة الرابعة 2019 - 2020



مكان اللجنة:ـ  مدخل مدرج ( 2 ) من الخارجرقم اللجنة:ـ  105

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12349 مایكل عوض هللا صبحى عوض هللا 1

مقید 12350 محسن محمد عبد الصمد السید القلبة 2

مقید 12351 محمد احمد المراعى احمد التالوى 3

مقید 12352 محمد اشرف عبدالعزیز أحمد كریمھ 4

مقید 12353 محمد سعید عبد الراضى مغربى 5

مقید 12354 محمد عبدالحمید محمود عطیة 6

مقید 12355 محمد علي علي علي المنسي 7

مقید 12356 محمد فرید احمد احمد داود 8

مقید 12357 محمد فؤاد احمد عطیھ 9

مقید 12358 محمد كمال السید ابراھیم البلتاجى 10

مقید 12359 محمد محمود سعد محمد طعیمة 11

مقید 12360 محمد مدحت محمد ابراھیم 12

صفحة 5من 8تاریخ الطباعة 2020/06/11

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الھندسة جامعة  طنطا

نظام الكنترول

دور االمتحان:ـ  العام األكادیمى:ـ  2020-2019

كشف توزیع الطالب على اللجان  جامعة  طنطا/كلیة الھندسة/الھندسة الكھربیة/ھندسة االلكترونیات و االتصاالت الكھربیة

اسم الكنترول:ـ  الفصل الدراسى الثانى الفرقة الرابعة 2019 - 2020



مكان اللجنة:ـ  مدرج(2) الجھة الیمنىرقم اللجنة:ـ  106

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12361 محمد ممدوح محمد وجدى ابراھیم 1

مقید 12362 محمد موسى عنتر عبد هللا جلیلة 2

مقید 12363 محمد نجاح محمد سیداحمد زیادة 3

مقید 12364 محمود سامى حامد قابیل 4

مقید 12365 محمود عزب عبدالحمید الجمل 5

مقید 12366 محمود قدرى السید حامد بالل 6

مقید 12367 محمود مختار محمد سلمان 7

مقید 12368 محمود ناصر محمد عبد السید مشالى 8

مقید 12369 مصطفى رأفت ابراھیم شلبى 9

مقید 12370 مصطفى صابر السید متولى شرباش 10

مقید 12371 مكرم عبید عابد رزق هللا 11

مقید 12372 منال الھامى إبراھیم محمد سبح اللـھ 12

صفحة 6من 8تاریخ الطباعة 2020/06/11

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الھندسة جامعة  طنطا

نظام الكنترول

دور االمتحان:ـ  العام األكادیمى:ـ  2020-2019

كشف توزیع الطالب على اللجان  جامعة  طنطا/كلیة الھندسة/الھندسة الكھربیة/ھندسة االلكترونیات و االتصاالت الكھربیة

اسم الكنترول:ـ  الفصل الدراسى الثانى الفرقة الرابعة 2019 - 2020



مكان اللجنة:ـ  وسط مدرج ( 2 )رقم اللجنة:ـ  107

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12373 مھا جمال عبدالفتاح فتوح رمضان 1

مقید 12374 مھا محمد فؤاد على شیحة 2

مقید 12375 مھاب طاھر عبد الحلیم احمد مصطفى ا 3

مقید 12376 میرنا حسام نعیم اسعد 4

مقید 12377 مینا فرید شوقى فؤاد 5

مقید 12378 نادیھ خیرى محمود عبدالرحمن الراعى 6

مقید 12379 ندا لملوم فھیم النھر 7

مقید 12380 ندي سامي ابراھیم مصطفي 8

مقید 12381 نرمین عبدالفتاح زكریا القاضي 9

مقید 12382 نصر عبدالرحیم نصر اللبیدى 10

مقید 12383 نورا رمضان خلیل السعید رباح 11

مقید 12384 نیروز محمد احمد عبدالعزیز عالم 12

صفحة 7من 8تاریخ الطباعة 2020/06/11

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الھندسة جامعة  طنطا

نظام الكنترول

دور االمتحان:ـ  العام األكادیمى:ـ  2020-2019

كشف توزیع الطالب على اللجان  جامعة  طنطا/كلیة الھندسة/الھندسة الكھربیة/ھندسة االلكترونیات و االتصاالت الكھربیة

اسم الكنترول:ـ  الفصل الدراسى الثانى الفرقة الرابعة 2019 - 2020



مكان اللجنة:ـ  مدرج(2) الجھة الشمالرقم اللجنة:ـ  108

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12385 ھانى رجب عبدالمنعم عبدالكریم 1

مقید 12386 ولید ھاشم عبدالعظیم  عبدالفتاح عبدالحمید 2

مقید 12387 یاسر عباس سعد الدین عباس 3

مقید 12388 یسري سامي محمد جمال الدین 4

مقید 12389 یمنى شحاتھ فتوح النواجى 5

مقید 12390 سعاد شمس الدین السید الشاذلى 6

مقید 12392 محمد عبدالصمد محمد نعیم 7

مقید 12393 محمد محمد السعید ابو غربیھ 8

مقید 12394 محمود محمد محمد عبدالرحیم المنوفى 9

مقید 12395 مصطفى السید مصطفى احمد درویش 10

مقید 12396 مصطفى احمد عبد اللطیف ابراھیم 11

مقید 12397 مصطفى یسرى قطب قطب الملیجى 12

صفحة 8من 8تاریخ الطباعة 2020/06/11

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

كلیة الھندسة جامعة  طنطا

نظام الكنترول

دور االمتحان:ـ  العام األكادیمى:ـ  2020-2019

كشف توزیع الطالب على اللجان  جامعة  طنطا/كلیة الھندسة/الھندسة الكھربیة/ھندسة االلكترونیات و االتصاالت الكھربیة

اسم الكنترول:ـ  الفصل الدراسى الثانى الفرقة الرابعة 2019 - 2020


