
مكان اللجنة:ـ  داخــل قاعة (8)رقم اللجنة:ـ  119

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12001 ابراھیم محمد ابراھیم حسن الماحى 1

مقید 12002 احمد المغاورى محمد عبد القوى المقلى 2

مقید 12003 احمد حمدى بدر ابراھیم بدر 3

مقید 12004 احمد خالد علي ابراھیم العشري 4

مقید 12005 احمد خلیفھ احمد خلیفھ 5

مقید 12006 احمد سعد محمد على حوطر 6

مقید 12007 احمد سعید عبدالغنى اسماعیل قشطھ 7

مقید 12008 احمد سمیر السید الجداوى القطب 8

مقید 12009 احمد صبحى سلیمان الخولى 9

مقید 12010 احمد صبحى عبد الخالق كساب 10

مقید 12011 احمد عادل محمد علي بیبرس 11

مقید 12012 احمد عادل مرسى محمد صالح 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 القوى و االالت الكھربیة

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



مكان اللجنة:ـ  داخــل قاعة (8)رقم اللجنة:ـ  120

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12013 احمد عبد المنعم عبد الناصر عیسى 1

مقید 12014 احمد محسن عثمان على الزناتى 2

مقید 12015 احمد محمد امین طرابیھ 3

مقید 12016 احمد مصطفي علي مصطفي النجار 4

مقید 12017 احمد ھشام احمد حلمى عبد العزیز  ب 5

مقید 12018 احمد ولید عبد المنعم صبرى عباس حس 6

مقید 12019 احمد یسرى عبد الوھاب الدقاق 7

مقید 12020 اسراء رجب رجب مشالي 8

مقید 12021 اسراء مصطفى عبد هللا حامد ابو الح 9

مقید 12022 اسالم جوده امام السید جمعھ 10

مقید 12023 اسالم محمد عبد المقصود الزقیطى 11

مقید 12024 الراعى سعد الراعى العتربى 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 القوى و االالت الكھربیة

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



مكان اللجنة:ـ  قاعة 4رقم اللجنة:ـ  121

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12025 السید عالء السید سیداحمد السطوحى 1

مقید 12026 ایمن سامى البندارى سالم حراز 2

مقید 12027 ایھ عمر عبدالفتاح محمد سالم 3

مقید 12028 باھر محمد السید سیداحمد رمضان 4

مقید 12029 جالل محمد یسرى عبدالفتاح النبراوى 5

مقید 12030 حلمى عبدهللا إبراھیم محمد الفقى 6

مقید 12031 خالد محمد رجب سالم فلیفل 7

مقید 12032 خالد محمد عبد العظیم احمد عطیھ ال 8

مقید 12033 خلود مدحت حسن حسن عبدالجواد 9

مقید 12034 راندا حسني محمود الغرباوي 10

مقید 12035 راھى فكرى غریب بسیونى 11

مقید 12036 روان محمد عبد الحمید النحراوى 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 القوى و االالت الكھربیة

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



مكان اللجنة:ـ  قاعة (2)رقم اللجنة:ـ  122

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12037 ساره احمد محمد الحناوى 1

مقید 12038 ساره عبد العاطى احمد عبدالعاطى عف 2

مقید 12039 سمر عطیھ رشوان عبد الستار 3

مقید 12040 صبحى الشحات محمود ابراھیم الكنفان 4

مقید 12041 عاصم عزت سعد حامد صحصاح 5

مقید 12042 عبد الرحمن رفعت العدوى الشرملسى 6

مقید 12043 عبد الرحمن محمود محمود احمد مھنا 7

مقید 12044 عبد السالم ناجى عبد السالم ناجي 8

مقید 12045 عبد هللا خالد محمد صبره 9

مقید 12046 عبد هللا محمود محمد احمد السید 10

مقید 12047 عبد الھادى اسماعیل عبد الھادى نوار 11

مقید 12048 عز الدین مصطفى ابراھیم صقر 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 القوى و االالت الكھربیة

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



مكان اللجنة:ـ  قاعة (10) بجوار معمل الحاسب االلىرقم اللجنة:ـ  123

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12049 على المرسى البندارى خلیل 1

مقید 12050 عمر فوزى نبیھ الصعیدى 2

مقید 12051 عمرو إبراھیم البنداري عالم 3

مقید 12052 عمرو حسن على ابو شنب 4

مقید 12053 عمرو عالءالدین سعید محمد 5

مقید 12054 كریم عبدالفتاح على سالم سویلم 6

مقید 12055 كریم محمد علي السید الحصاوي 7

مقید 12056 كیرلس نبیل شوقى سالم 8

مقید 12057 محمد ابراھیم السید بركات 9

مقید 12058 محمد احمد ابراھیم الشرقاوى 10

مقید 12059 محمد احمد احمد  احمد عامر 11

مقید 12060 محمد الشافعى موسى عطیھ مھنا 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 القوى و االالت الكھربیة

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



مكان اللجنة:ـ  قاعة (10) بجوار معمل الحاسب االلىرقم اللجنة:ـ  124

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12061 محمد حسین مختار حسین رشدى 1

مقید 12062 محمد راضى عبد العزیز طلبة 2

مقید 12063 محمد زیدان احمد الشریف 3

مقید 12064 محمد صالح الدین محمد احمد میبر 4

مقید 12065 محمد طارق عبد المنصف محمد ناصف 5

مقید 12066 محمد طلعت عیسي فیشار 6

مقید 12067 محمد عبده علي عبده  السید درویش 7

مقید 12068 محمد على الشحات مراد 8

مقید 12069 محمد محمود العزب محمود حسین 9

مقید 12070 محمد محمود على محمود بدر 10

مقید 12071 محمد محمود فھمى عبدالمجید القصبى 11

مقید 12072 محمد مختار عبد العال ھدیة 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 القوى و االالت الكھربیة

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



مكان اللجنة:ـ  صالة رسم (5) الدور الرابع بالورشرقم اللجنة:ـ  125

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12073 محمد مدحت السحیمى مسعود 1

مقید 12074 محمد مھدي مھدي حسن دریع 2

مقید 12075 محمد یاسر محمد ابو حسن 3

مقید 12076 محمود الرافعى عبد الفتاح حسین 4

مقید 12077 محمود حامد عبدالحمید ابوجبل 5

مقید 12078 محمود خالد محمد عبد الحلیم شاھین 6

مقید 12079 محمود عبد الرحمن محمد حسن 7

مقید 12080 محمود على احمد على شعالن 8

مقید 12081 محمود محمد بھاء شوقى عامر 9

مقید 12082 مصطفى صبحى عبد الخالق كساب 10

مقید 12083 مصطفي محمد مصطفي احمد عطیة 11

مقید 12084 مھا الشحات سالم سعید خلیل 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 القوى و االالت الكھربیة

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



مكان اللجنة:ـ  صالة رسم (5) الدور الرابع بالورشرقم اللجنة:ـ  126

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12085 ھانى طھ عبد الباسط طھ ناصف 1

مقید 12086 یاسر مصطفى السید مصطفى عید 2

مقید 12087 یاسمین مرزوق ابوالیزید محمد ابوزي 3

مقید 12088 یوسف حاتم یوسف عبدالرحمن ایوب 4

مقید 12089 احمد السید احمد محمود عبدالعال 5

مقید 12090 احمد فؤاد السعید ابوحلیمھ 6

مقید 12091 السید رفعت عبدالحمید غنیم 7

مقید 12092 ساره نصر محمد ھند 8

مقید 12093 دینا على عبد الفتاح عید 9

مقید 12094 على رافت سعد على عالم 10

مقید 12095 محمد رمضان فرج جابر 11

مقید 12096 احمد محمد عبد المقصود حماده 12

مكان اللجنة:ـ  صالة رسم (5) الدور الرابع بالورشرقم اللجنة:ـ  127

حالة القید  رقم الجلوس اسم الطالب م

مقید 12097 احمد مصطفى اسامھ احمد ابراھیم الشیمى 1

مقید 12098 سعید ابراھیم عبدالحمید سعد كراویھ 2

مقید 12099 محمود السید على السباخى 3

مقید 12100 اسامھ سمیر محمود مشالى 4

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 القوى و االالت الكھربیة

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


