
مكان اللجنة:ـ  صالة رســـم (1)رقم اللجنة:ـ  110

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12601 احمد ابراھیم الششتاوى الجندى 1

مقید 12602 احمد ابراھیم على الشوبرى 2

مقید 12603 احمد السید احمد نصار 3

مقید 12604 احمد حامد الصابر ابراھیم مبارك 4

مقید 12605 احمد رضا سلیمان محمد العریان 5

مقید 12606 احمد سمیر عبدالستار مبارك 6

مقید 12607 احمد عنتر عنتر ابو الفتوح رمضان 7

مقید 12608 احمد محمد حمدى المتولى الجبالى 8

مقید 12609 احمد محمد عبدالعزیز السنصار 9

مقید 12610 احمد محمد على ابراھیم ابوسیف 10

مقید 12611 احمد محمد محمد عبد الوھاب شیحھ 11

مقید 12612 احمد وجیھ مسعد وافى 12

صفحة 1من 8تاریخ الطباعة 2020/06/10

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 الحاسبات والتحكم اآللى

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



مكان اللجنة:ـ  صالة رســـم (1)رقم اللجنة:ـ  111

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12613 اسامھ على میھوب الملیجي الشیخ 1

مقید 12614 اسراء احمد علي محمد حموده 2

مقید 12615 اسراء رشاد عبدالعزیز صقر 3

مقید 12616 اسالم احمد حسن احمد السلخ 4

مقید 12617 اسالم ناصف عبدالرؤف احمد الشویمى 5

مقید 12618 اسماء اشرف مختار فوده 6

مقید 12619 اسماء عثمان محمد احمد الوجیھ 7

مقید 12620 اسماء محمد عبد هللا على غدیھ 8

مقید 12621 االء سعید ابوالفتوح محمد المرحومى 9

مقید 12622 االء محمد فتح هللا احمد معوض 10

مقید 12623 االء مصطفي ابراھیم علي ابو الخیر 11

مقید 12624 السید احمد السید احمد اللیثى 12

صفحة 2من 8تاریخ الطباعة 2020/06/10

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 الحاسبات والتحكم اآللى

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



مكان اللجنة:ـ  صالة رسم 4 بجوار قسم انتاجرقم اللجنة:ـ  112

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12625 السید عبد الستار السید عمیش 1

مقید 12626 اندرو ھانئ میشیل باقى 2

مقید 12627 ایھ رشاد منیر محمد جادهللا 3

مقید 12628 باھى محمد عبدالمھدى الجوھرى الجند 4

مقید 12629 بردیس ماھر خمیس سالم 5

مقید 12630 بالل محمد محمد سعید محمد موسى 6

مقید 12631 بوال فھمى رمزى فھمي جرجس 7

مقید 12632 تقى اشرف احمد حالوة 8

مقید 12633 تقى كامل عاطف الجندى 9

مقید 12634 جالل السید عطیھ السید جمعھ 10

مقید 12635 جوزیف فھمي یوسف الطوخى 11

مقید 12636 حازم ابراھیم یوسف خلیل 12

صفحة 3من 8تاریخ الطباعة 2020/06/10

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 الحاسبات والتحكم اآللى

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



مكان اللجنة:ـ  صالة رسم 4 بجوار قسم انتاجرقم اللجنة:ـ  113

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12637 حازم احمد ابراھیم سید احمد عمرو 1

مقید 12638 دالیا رشدى السید عبدالسالم بدیوى 2

مقید 12639 رائد المغاورى المغاورى سراج 3

مقید 12640 رقیھ مجدي محمد الشعراوي 4

مقید 12641 ساره طارق فھمى غنیم 5

مقید 12642 سمیھ مصطفى محمد البرادعى 6

مقید 12643 شاكر عبدالمجید شاكر عبدالمجید جاد 7

مقید 12644 طھ ماھر محمد عبد العال شعیر 8

مقید 12645 عبد الرحمن احمد مختارحسین خاطر 9

مقید 12646 عبد الرحمن سامى محمد شھاب الدین 10

مقید 12647 عبد الرحمن عادل مصطفى احمد شكر 11

مقید 12648 عبد الرحمن عبد الواحد شبل عبد الد 12

صفحة 4من 8تاریخ الطباعة 2020/06/10

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 الحاسبات والتحكم اآللى

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



مكان اللجنة:ـ  صالة رسم 4 بجوار قسم انتاجرقم اللجنة:ـ  114

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12649 عبد الرحمن فوزى عبد الرحمن  احمد  1

مقید 12650 عبد الرحمن محمد محمد سالم 2

مقید 12651 عبد السمیع عبد السمیع حافظ اسماعیل 3

مقید 12652 عبد العزبز ابراھیم المرسي مفتاح 4

مقید 12653 عبد هللا محمد رشاد محمد الجندى 5

مقید 12654 عبد هللا محمد عبد الفتاح عبد الوارث 6

مقید 12655 عبد هللا محمود محمد عبد الوھاب ابوالعنین 7

مقید 12656 عبدهللا حمدى محمد العبد 8

مقید 12657 عبیر السید عبدالمنعم السید زینھ 9

مقید 12658 على محمد على محمد الضوینى 10

مقید 12659 عمار احمد یوسف ابوالنصر التباع 11

مقید 12660 عمر احمد احمد عطاهللا 12

صفحة 5من 8تاریخ الطباعة 2020/06/10

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 الحاسبات والتحكم اآللى

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



مكان اللجنة:ـ  صالة رسم 4 بجوار قسم انتاجرقم اللجنة:ـ  115

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12661 عمر شریف مصطفى كامل اللبودى 1

مقید 12662 عمر صالح عمر جاب هللا القاسي العر 2

مقید 12663 غریب عبد الحكیم محمد الغریب عامر 3

مقید 12664 كریم ابراھیم البندارى عالم 4

مقید 12665 كریم احمد صالح احمد صبحى 5

مقید 12666 كریم فوزى عبدالرؤف ابوالروس 6

مقید 12667 كریم كمال ناجى احمد الحصرى 7

مقید 12668 محمد ابراھیم ابراھیم الشحات منصور 8

مقید 12669 محمد السید السید محمد ابو جبل 9

مقید 12670 محمد رضا طایل إبراھیم الحبال 10

مقید 12671 محمد رفعت محمد عبدالسمیع شعبان 11

مقید 12672 محمد طارق على محمد سالم 12

صفحة 6من 8تاریخ الطباعة 2020/06/10

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 الحاسبات والتحكم اآللى

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



مكان اللجنة:ـ  صالة رسم (2)رقم اللجنة:ـ  116

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12673 محمد عبد المنعم محمود فاید 1

مقید 12674 محمد عبدالخالق حسین محمود الزواوى 2

مقید 12675 محمد عصام بسیونى على الجرادینى 3

مقید 12676 محمد محمد عبد الحكیم محمد فرغلى 4

مقید 12677 محمد محمد مصطفي یوسف جنانة 5

مقید 12678 محمد محمود محمد احمد ادم 6

مقید 12679 محمد محمود محمد على حسن 7

مقید 12680 محمد مصطفى عبد السالم 8

مقید 12681 محمد نشأت محمد عبدالمقصود فراج 9

مقید 12682 محمود احمد ابراھیم ابراھیم یوسف 10

مقید 12683 محمود احمد ابراھیم احمد ابوستھ 11

مقید 12684 محمود احمد محمد ابوالیزید رجب 12

صفحة 7من 8تاریخ الطباعة 2020/06/10

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 الحاسبات والتحكم اآللى

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



مكان اللجنة:ـ  صالة رسم (2)رقم اللجنة:ـ  117

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12685 محمود اسماعیل ابو الیزید محمد الع 1

مقید 12686 محمود اشرف محمود حلمى حسن السید ا 2

مقید 12687 محمود سامي محمد محمود 3

مقید 12688 محمود عصام الدین سعد عبد العزیز 4

مقید 12689 مصطفى اسماعیل احمد إبراھیم الدیب 5

مقید 12690 نعمات احمد عبدالنبى الغریب 6

مقید 12691 نھال خالد الشافعى الدھراوى 7

مقید 12692 ھاجر عبد اللطیف ھاشم احمد عالء ال 8

مقید 12693 ھاجر متولى محمد متولى معال 9

مقید 12694 ھالھ نصر فؤاد ذكى دراز 10

مقید 12695 یمنى عبد الجواد على النادى 11

مقید 12696 یوسف محمد عبد الحمید ابراھیم 12

مكان اللجنة:ـ  الطرقة امام صالة رسم (2)رقم اللجنة:ـ  118

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12697 محمود حمدى ابوزید المحالوى 1

مقید 12698 اشرف المتولى صادق الشیخ 2

مقید 12699 ھشام ابراھیم ابراھیم االلفى 3

مقید 12700 احمد فتحى عبدالنبى ابراھیم على 4

صفحة 8من 8تاریخ الطباعة 2020/06/10

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 الحاسبات والتحكم اآللى

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


