
                             كلیــــة الھندســـة –جــــامعة طنـــطا                   
   قسم شئون الطالب –ادارة شئون التعلیم والطالب            

  
  سكشن                                                ٢٠١٧/٢٠١٨للعام الجامعى ) مدنى  أولي( الداخلى الصیفي التدریب نتیجة كشف                                                             

 (    )سكشن                                                                                   

١

١

         أدي ابراھیم احمد ابراھیم زیاده    ١
        أدي ابراھیم احمد محمد مصطفى  ٢
        أدي ابراھیم احمد مصطفى على البسطویسى  ٣
         أدي ابراھیم حسن ابراھیم مبروك عبدهللا  ٤
        أدي ابراھیم عبدهللا احمد سالمھ  ٥
        أدي ابراھیم عزت عبدالحمید الشاذلي  ٦
        أدي م كمال ابراھیم محمد محى الدابراھی  ٧
        أدي ابراھیم ماھر محمد فوده  ٨
        أدي ابراھیم محمد ابراھیم السید عالم  ٩

        أدي ابراھیم محمد ابراھیم العزب غانم  ١٠
        أدي ابراھیم وحید ابراھیم ابوالسید  ١١
        أدي ابوالمجد رجب ابوالمجد الجزار  ١٢
        أدي السید ابوالیزید الكنیسىابوالیزید   ١٣
        أدي ابوالیزید عبدالعزیز ابوالیزید یونس  ١٤
        أدي احمد ابراھیم عبد الرؤف الشریف  ١٥
        أدي احمد ابراھیم عبدالعزیز ابویوسف  ١٦
        أدي احمد ابراھیم كمال ابراھیم سعد  ١٧
        أدي احمد ابراھیم یحیى علوان  ١٨
        أدي لفتح عبد العلیم ابو الفاحمد ابو ا  ١٩
        أدي احمد ابو الیزید علي ابو الیزید ال  ٢٠
         لم یؤدي احمد ابوزید سعید الشویقى  ٢١
        أدي احمد احمد خلیفھ مرسى التراس  ٢٢
        أدي احمد اشرف احمد ابوحسن  ٢٣
        أدي احمد اشرف محمود النجار  ٢٤
         لم یؤدي ياحمد السید ابراھیم الغباش  ٢٥
        أدي احمد السید احمد نصر  ٢٦
        أدي احمد السید عبد المعبود یونس  ٢٧
         أدي احمد السید على السمنودى  ٢٨
        أدي احمد العبد محمد كشك  ٢٩
        أدي احمد ایھاب عبد الرفیع عفصة  ٣٠
        أدي احمد باسم السید ابراھیم  ٣١
        أدي مداحمد توفیق ریاض شیبھ الح  ٣٢
        أدي احمد ثروت محمد شتات  ٣٣
        أدي احمد جابر عبدالمنعم الصو  ٣٤
        أدي احمد جالل عبد الباقى محمد الخولى  ٣٥
         أدي احمد جمال محمد  اسماعیل الغزالى  ٣٦
        أدي احمد حاتم محمد احمد ھنداوى  ٣٧
        أدي احمد حجازي انور حجازي سعد  ٣٨
        أدي سام محمد محمود ناجىاحمد ح  ٣٩
        أدي احمد حسام نعیم محمد مأمون  ٤٠
        أدي احمد حسانین حامد غالب  ٤١
        أدي احمد حسني مجاھد شعیب  ٤٢
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         أدي احمد خالد على ابوسعد ٤٣
        أدي احمد رفعت محمد امین ٤٤
        أدي احمد زكریا عبدهللا خضر ٤٥
        أدي ود مشعلاحمد زكى محمد محم ٤٦
         أدي احمد سامح السعید نجا الدرس ٤٧
        أدي احمد سعید عبد القادر عبدالرحمن شل ٤٨
        أدي احمد سالمة محمد عویس قرنى ٤٩
        أدي احمد سمیح محمد العوضى احمد ٥٠
        أدي احمد سمیر حسن مسوده ٥١
        أدي احمد سمیر عبد الجواد اسماعیل حبیب ٥٢
        أدي احمد سمیر محمد وحید احمد الصیفى ٥٣
        أدي احمد سمیر محمود محمد النشاوى ٥٤
        أدي احمد شبانھ سرحان نقریش ٥٥
        أدي احمد صبحى فیصل محمود شمس الدین ٥٦
         لم یؤدي احمد صفوت عنتر أحمد عطیة ٥٧
         أدي احمد صالح عبدهللا الغباشي ٥٨
         أدي بدالمنعم فخرالدیناحمد طلعت ع ٥٩
        أدي احمد عادل احمد محمد الشین ٦٠
        أدي احمد عبد العزیز توفیق محمد سعد ٦١
         لم یؤدي احمد عبدالحمید الشحات عبدالحمید ص ٦٢
         أدي احمد عبدالحمید صبحى فھیم محمد ٦٣
         لم یؤدي احمد عبدالعزیز احمد فرج طلبھ ٦٤
        أدي عبدالعزیز عبدالفتاح زیان احمد ٦٥
        أدي احمد عبدالعزیز محمد عوض ٦٦
        أدي احمد عبدالكریم ابراھیم صیام ٦٧
        أدي احمد عبده صابر الشھاوى ٦٨
        أدي احمد عبده عبدالغفار األفندى ٦٩
        أدي احمد عزت فرج بكرى العزب سالم ٧٠
        أدي مد ابو احمد عالء الدین البیومى مح ٧١
        أدي احمد على ا حمد مصطفى الجندى ٧٢
        أدي احمد على السید عبد الجواد بندق ٧٣
        أدي احمد على عبد هللا على العنانى ٧٤
        أدي احمد عمادالدین السید حوام ٧٥
         لم یؤدي احمد فایز سعد السید احمد السمالوى ٧٦
        أدي سفاحمد ماھر عبدالغني یو ٧٧
        أدي احمد متولى المتولى القط ٧٨
        أدي احمد مجدى عبد الخالق عمر ٧٩
        أدي احمد مجدي عطیھ عبدالحمید ٨٠
        أدي احمد محسن محمد حسن الطحان ٨١
        أدي احمد محمد إبراھیم السیسى ٨٢



                             كلیــــة الھندســـة –جــــامعة طنـــطا                   
   قسم شئون الطالب –ادارة شئون التعلیم والطالب            

  
  سكشن                                                ٢٠١٧/٢٠١٨للعام الجامعى ) مدنى  أولي( الداخلى الصیفي التدریب نتیجة كشف                                                             

 (    )سكشن                                                                                   

٣

٣

 
        أدي احمد محمد احمد تركى ٨٣
        أدي الدیناحمد محمد االحمدى شرف  ٨٤
        أدي احمد محمد بركات الیمانى التركاوي ٨٥
         لم یؤدي احمد محمد حسن الوكیل ٨٦
        أدي احمد محمد شعبان محمد ٨٧
        أدي احمد محمد عبد الفتاح منتصر ٨٨
        أدي احمد محمد عبدهللا ابراھیم طایل ٨٩
        أدي احمد محمد عرفان عبدهللا سلیمان ٩٠
         لم یؤدي احمد محمد كامل جسرھا ٩١
        أدي احمد محمد متولى الفقى ٩٢
        أدي احمد محمود عبد الغفار احمد ٩٣
        أدي احمد مخلوف سعد ابوالعال ابو النصر ٩٤
         أدي احمد مسعد احمد عباس ٩٥
        أدي احمد ناصر على مصطفى الصیفى ٩٦
        أدي ابولیمواحمد نبیل سعید عبد المجید  ٩٧
        أدي احمد وائل احمد حول ٩٨
        أدي احمد ولید رمضان احمد عبدالمقصود ٩٩

        أدي احمد یاسر ابراھیم احمد جاد هللا ١٠٠
        أدي اسامھ رضا یوسف عبدالحمید عجوه ١٠١
        أدي اسامھ محمد ابوزید احمد ١٠٢
        أدي اسراء عیسى احمد مبروك المحالوى ١٠٣
        أدي اسالم ابراھیم حسین فتح هللا عیسى ١٠٤
        أدي اسالم ابوالحسن احمد عبدالمتجلى ١٠٥
        أدي اسالم رضا ابراھیم الشریف ١٠٦
        أدي اسالم رضا محمد على مصطفى ١٠٧
        أدي اسالم محمد عبد الرؤوف یونس سعفان ١٠٨
        أدي اسالم محمد عطیة عبد الرحمن فیشار ١٠٩
         لم یؤدي سالم مصطفى عبد المنعم النویھىا ١١٠
        أدي اسالم وائل عبدالرحیم عبدالحمید ١١١
        أدي اسماء زین العابدین على على جعیطر ١١٢
        أدي اسماعیل اشرف اسماعیل شبانھ ١١٣
        أدي اسماعیل محمد اسماعیل السید امین ١١٤
          أدي اشرف ابراھیم شبل اغا ١١٥
        أدي ف حسنى سالمھ ابوالجوداشر ١١٦
        أدي اشرف خالد ابراھیم عراقیب ١١٧
        أدي اشرف محمود احمد محمد شعبان ١١٨
        أدي اكرم جالل العشري محمود المسیري ١١٩
        أدي االء محمد عبدهللا أبوالیزید عماره ١٢٠
        أدي االء ولید مصطفي ابو ھاشم ١٢١
        أدي العزیزسلیماناالء یحیى محمود عبد  ١٢٢
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         أدي السید رضا محمود الفقى ١٢٣
         أدي السید علي محمد عبدالقادر الفقي ١٢٤
        أدي السید كامل السید مصطفي النویھى ١٢٥
        أدي السید محمد السید محمد ١٢٦
        أدي السید مسعد محمد محمد خضر ١٢٧
        أدي الفاروق ابو العال عبد النبى ابو ا ١٢٨
        أدي امانى ربیع شبل ربیع محمد ١٢٩
         لم یؤدي امنیھ محمد محمد ابراھیم ١٣٠
         أدي امین عادل عبدالعاطى حسین ١٣١
         أدي انس البدراوى طھ عبدالجواد العطار ١٣٢
         لم یؤدي انطونى اشرف اسعد حنا ١٣٣
         أدي ایمن السعید المتولى عبده الطیبانى ١٣٤
         لم یؤدي من محمد حسنى مصطفى خیر الدینای ١٣٥
        أدي ایناس عوض عبد السمیع السامولى ١٣٦
        أدي ایھاب عاطف عبدالمنعم عید ١٣٧
        أدي باھر محمود سلیمان عبد هللا ١٣٨
        أدي بسنت محمود سید إسماعیل محمد ١٣٩
         لم یؤدي بالل احمد محمد احمد عیسوي ١٤٠
        أدي مسعد رزق بوال ماھر ١٤١
        أدي بیشوى ماجد رزق هللا عبده حبش ١٤٢
        أدي تقى اسماعیل رجب محمد حسن ١٤٣
        أدي جمعھ محمود طلبھ محمود واصل ١٤٤
        أدي حازم احمد علي عبد الوھاب محمد ١٤٥
         لم یؤدي حازم خالد مصطفى عبد الرحمن لبن ١٤٦
        أدي ایمحازم رجب عبد المالك عبدالد ١٤٧
        أدي حازم محمد عبد المحسن الشحرى ١٤٨
        أدي حسام الدین مجدى محمد أحمد جمعة ١٤٩
        أدي حسام قناوى محمد القناوى ١٥٠
        أدي حسن رضا حسن درویش ١٥١
        أدي حسن رضا حسن مراد ١٥٢
        أدي حسن عبد القادر متولي برج ١٥٣
        أدي يحسناء عاطف عطیھ محمود مرع ١٥٤
        أدي حسناء على ابراھیم على الجمال ١٥٥
        أدي حسین على ابراھیم سید احمد ١٥٦
        أدي حسین مجدى حسین الشبینى ١٥٧
        أدي حسین محمد محمد عفان ١٥٨
        أدي حمدي حامد حمد ى عماره ١٥٩
        أدي خالد السعید عبد المقتدر البطاوى ١٦٠
         لم یؤدي اليخالد زكي فوزي الجب ١٦١
         أدي خالد مسعد عبدالمنعم السقعان ١٦٢
        أدي خیرى سعد أحمد أبو الیزید فاید ١٦٣
        أدي دیانا عبد الحمید محمد على خمیس ١٦٤
        أدي رائد سمیر المغاورى المنشاوى ١٦٥
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         لم یؤدي راجي جون شوقي جرجس ١٦٦
        أدي رأفت احمد حسن خفاجى ١٦٧
        أدي انیا محى الدین محمد جودهر ١٦٨
        أدي رباب جابر فوزى عبدالخالق اسماعیل ١٦٩
        أدي ربیع حسن احمد محمد الفقي ١٧٠
        أدي رزق رضا ابوزید مبروك عماره ١٧١
        أدي رزق محمد رزق وھبھ ١٧٢
         لم یؤدي رشاد رضا رشاد محمد ھندى ١٧٣
        أدي رضا العربى رضا ابراھیم سعده ١٧٤
        أدي رنا ماھر سعید الشنوانى ١٧٥
        أدي رویدا محمود محمد حسن ١٧٦
        أدي ریم مسعد احمد عراقیب ١٧٧
         لم یؤدي ساره محمد عبد السالم عوض هللا ١٧٨
         أدي سامر حاتم سامى عبد هللا سالم ١٧٩
         لم یؤدي سلمى محمد حسین مصطفى كشك ١٨٠
        أدي د عبدالمجید أبوعزامسماح صالح السی ١٨١
        أدي سمر ابراھیم امین محمد بیومى ١٨٢
        أدي سمیر جابر محمد شیبوب ١٨٣
        أدي سمیر صبرى عبد هللا صالح ١٨٤
         لم یؤدي شادى علي السعید الشربینى عوض ١٨٥
         لم یؤدي شروق قدرى أحمد الحمرة ١٨٦
         أدي شریف فرج عبدالحلیم عبده ١٨٧
         أدي شریف محمد حسین حسن التالوى ١٨٨
        أدي شعبان جمال محمد علوفة ١٨٩
        أدي شھاب مجدى احمد عبد المقصود العدس ١٩٠
        أدي شیماء عادل رشاد عبد العال ١٩١
        أدي ضحى محمد ابوالفتوح محمود الزغ ١٩٢
        أدي طارق خمیس السید عبد المعطي البواب ١٩٣
        أدي یاسر فتحى محمود الرجبى طارق ١٩٤
        أدي عادل توفیق ابراھیم شعبان ١٩٥
        أدي عادل رافت معوض ابراھیم عمران ١٩٦
         لم یؤدي عادل عبد العزیز عبد العزیز حامد ١٩٧
         أدي عامر محمد عامر محمد عامر ١٩٨
         لم یؤدي عبد الرحمن احمد موسى محمد ابوشاھین ١٩٩
        أدي الرحمن اشرف صالح الرفاعي النمعبد  ٢٠٠
        أدي عبد الرحمن السید السید الجیار ٢٠١
        أدي عبد الرحمن طالل حمدي المشد ٢٠٢
        أدي عبد الرحمن محمد عبد العزیز عبد ال ٢٠٣

٢٠٤ 
 عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن محمود

  الطوخى
        أدي

         لم یؤدي سونعبد الكریم سلیمان سلیمان ابراھیم ح ٢٠٥
         أدي عبد هللا الصیاد محمود الحوشى ٢٠٦
         لم یؤدي عبد هللا علي عبد العاطي مصطفى شلت ٢٠٧
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         لم یؤدي عبد هللا عوض على كامل ٢٠٨
         أدي عبد هللا محمد محمد محمد العجورى ٢٠٩
        أدي عبد هللا مختار محمد حماد ابراھیم  ٢١٠
        أدي محمد عبدالحمید سالم شكر عبدالحمید ٢١١
        أدي عبدالظاھر عبدالعلیم عبدالظاھر عبد ٢١٢
        أدي عبدالعظیم یوسف محمد عبدالعظیم محم ٢١٣
        أدي عبدالفتاح طلعت عبدالفتاح عبدالرحمن ٢١٤
        أدي عبدالـلھ عبدالغنى عبدالوھاب ابوغنامیھ ٢١٥
        يأد عبدهللا محمود محمد السودانى ٢١٦
         لم یؤدي عز الدین محمد صادق طھ احمد ٢١٧
        أدي عالء شعبان عراقى رمضان عید ٢١٨
        أدي عالء محمد یحي السید شكر ٢١٩
        أدي على أشرف محمد الدسوقي ٢٢٠
        أدي على حسن السید الملیجى ٢٢١
        أدي علي صابر عبدالمحسن محمد ھالل ٢٢٢
        أدي اللطیفعلى عطیھ موسى عبد ٢٢٣
        أدي على محمد احمد عبدالفتاح شاھین ٢٢٤
        أدي على محمد عبد المقصود خلیل ٢٢٥
         أدي علي محمد علي صقر ٢٢٦
         أدي علیاء احمد فؤاد رشاد سید احمد الف ٢٢٧
         لم یؤدي عمار وجدى فتحى العشرى ٢٢٨
         أدي عمر امجد كمال غرابھ ٢٢٩
         لم یؤدي یم الكیالنىعمر انس ابراھ ٢٣٠
        أدي عمر سامي المحمدى ضبیش ٢٣١
        أدي عمر عاطف جوده موسى ابو العنین ٢٣٢
        أدي عمر عبد الحكیم حسن على جابر ٢٣٣
        أدي عمر عبدالعزیز عاطف ھاشم ٢٣٤
        أدي عمر عبداللطیف محمد فرید  صقر ٢٣٥
        أدي عمر ماھر شعبان على على ٢٣٦
        أدي مر محمد احمد حسین الفحلع ٢٣٧
        أدي عمر ھشام محمد البطش ٢٣٨
        أدي عمرو انور طایل راضى ٢٣٩
        أدي عمرو خالد عبدالفتاح شعلة ٢٤٠
        أدي عمرو رجب احمد جاد ٢٤١
        أدي عمرو عماد ضیف هللا محرز ٢٤٢
        أدي عمرو محمد عبد الوھاب ابراھیم ٢٤٣
        أدي ى على ایوبعمرو مھدى عل ٢٤٤
        أدي عمرو موسى موسى الصفطاوى ٢٤٥
        أدي عید السید محمد خفاجى ٢٤٦
        أدي فاضل السید عبدالھادى ابراھیم شاھي ٢٤٧
        أدي فاطمھ طاھر مصطفى مصطفى بوریك ٢٤٨
        أدي فتحى حمودة فتحى ھبیلھ ٢٤٩
        أدي فتوح فؤاد أبو الفتوح حسین أبو طھ ٢٥٠
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        أدي فلوباتیر فرج شكرى فرج میخائیل ٢٥١
        أدي كریم امام فرحات فرحات عبدالرسول ٢٥٢
        أدي كریم حسام محمد جعیصھ ٢٥٣
        أدي كریم عبد الناصر سید احمد ابراھیم  ٢٥٤
        أدي كریم محمد عبد هللا شبكھ ٢٥٥
        أدي كریم یاسر عبد الرحیم محمد ٢٥٦
        أدي د كمال الشبراوىكمال اكرم محم ٢٥٧
        أدي كمال محمد رمضان محمد منفي حسین ٢٥٨
        أدي كوكب ماجد عبد الحمید عمار ٢٥٩
        أدي ماجد عبداللـھ عبدالعزیز السوداني ٢٦٠
        أدي مازن مصطفى محمد نصر الدین مصطفى ٢٦١
        أدي ماھر فكرى عبدهللا مجاھد ابراھیم ٢٦٢
        أدي ى جرجس حبشىمایكل مجدى صبح ٢٦٣
        أدي مایكل مجدى وجیة عطیة سلیمان ٢٦٤
        أدي محسن شكرى مصطفى ابو النصر ٢٦٥
        أدي محمد ابراھیم ابو الفتوح ابراھیم ا ٢٦٦
        أدي محمد ابراھیم محمد ناصف ٢٦٧
        أدي محمد احمد احمد ندا ٢٦٨
        أدي محمد احمد السعید احمد المسدى ٢٦٩
        أدي حمد احمد رمضان الشرشابىم ٢٧٠
        أدي محمد احمد سید احمد احمد عبد ربھ ٢٧١
        أدي محمد احمد عبد المنعم سلیمان محمد ٢٧٢
        أدي محمد احمد عبدالحمید حجازى ٢٧٣
        أدي محمد احمد فتحى السید رضوان ٢٧٤
        أدي محمد احمد محمد الخطیب ٢٧٥
        أدي محمد احمد محمد الشیخ ٢٧٦
        أدي محمد احمد مصطفى عیاد ٢٧٧
        أدي محمد أسامھ محمد الراعى ٢٧٨
        أدي محمد اشرف احمد على خلیل ٢٧٩
        أدي محمد اشرف محمد محمد افندى ٢٨٠
        أدي محمد أكمل محمد حموده ٢٨١
        أدي محمد البسیونى ابراھیم النجار ٢٨٢
         م یؤديل محمد السید احمد المعصرانى ٢٨٣
        أدي محمد السید حامد الحو ٢٨٤
        أدي محمد السید صالح السید ٢٨٥
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        أدي محمد السید محمد امین خلیل ٢٨٦
        أدي محمد ایمن حسن یونس ٢٨٧
        أدي محمد ایمن عبدالظاھر عطیھ المرسي ٢٨٨
        أدي محمد ایمن محمد الشیمي ٢٨٩
         یؤدي لم محمد جمال الصافى الحوفى ٢٩٠
        أدي محمد جمال عبدالستار محمد الذھبى ٢٩١
        أدي محمد حافظ محمد شعبان الفقى ٢٩٢
        أدي محمد حسام محمد فتحي السید ٢٩٣
        أدي محمد خالد احمد البرعي سلیمان ٢٩٤
        أدي محمد خالد السید عبدالحمید سلطان ٢٩٥
        أدي محمد رافت عبدالحلیم السعدى محمد ٢٩٦
         أدي محمد ربیع عبد الحى حافظ ٢٩٧
         أدي محمد زكریا أحمد إسماعیل ٢٩٨
         لم یؤدي محمد زكى ابراھیم عبد الفتاح ٢٩٩
        أدي محمد سامح عبدالحمید ابراھیم الموج ٣٠٠
        أدي محمد سعید السید  عباس ابو المعاطى ٣٠١
         أدي محمد سعید عبدالمقصود سالم ٣٠٢
        أدي محمد سعید مصطفى احمد حسین ٣٠٣
        أدي محمد سالمھ السید علي ٣٠٤
        أدي محمد سلمى ابو المجد رشید ٣٠٥
        أدي محمد سلیمان السباعى البحراوى ٣٠٦
        أدي محمد سمیر محمد خضر فنون ٣٠٧
        أدي محمد سید عبدالعزیز محمد احمد ٣٠٨
        أدي محمد سیفو عبدالعظیم متولى امام ٣٠٩
         لم یؤدي محمد شعبان رمضان حسن محمود ٣١٠
         أدي محمد طارق عبد الحمید محمد سید احم ٣١١
         لم یؤدي محمد طارق عبد القادر نوفل ٣١٢
         أدي محمد طارق عبد هللا عبده ٣١٣
         أدي محمد طارق فؤاد خطاب ٣١٤
        أدي محمد طلعت محمد المكاوي ٣١٥
        أدي محمود المصرىمحمد طلعت  ٣١٦
        أدي محمد طلعت معتمد النكالوى ٣١٧
        أدي محمد طلعت یوسف ابوالنجا قندیل ٣١٨
        أدي محمد عبد الحمید شدید عبدالحمید ال ٣١٩
        أدي محمد عبد الخالق محمد عبده الجمل ٣٢٠
        أدي محمد عبد العزیز فتحى فوده ٣٢١
         لم یؤدي یز عباس جمحمد عبد الفتاح عبد العز ٣٢٢
        أدي محمد عبد الكریم السید العزب نصیر ٣٢٣
        أدي محمد عبد هللا السید راجح ٣٢٤
        أدي محمد عبد المنعم المتولى الغرباوى ٣٢٥
         أدي محمد عبدالعظیم محمود احمد الحشاش ٣٢٦
         أدي محمد عبداللطیف محمد عبداللطیف یحى ٣٢٧
         لم یؤدي عبدالقادر احمد الغريمحمد عزالدین  ٣٢٨
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        أدي محمد عصام محمد محمود زكى مشعل ٣٢٩
        أدي محمد على راغب ابوزید ٣٣٠
        أدي محمد على شبل على الشامى ٣٣١
        أدي محمد على عبد الرازق على قطب ٣٣٢
        أدي محمد على عبد القادر ابوالعزم الشین ٣٣٣
        أدي لمجید المعداوىمحمد عماد محمد عبد ا ٣٣٤
        أدي محمد عماد محمد فوزى عبدالحمید ٣٣٥
        أدي محمد عید فوزي محمد عبیده ٣٣٦
        أدي محمد فتحى حسن جمعة محمد ٣٣٧
         أدي محمد ماجد عبد الفتاح نعمة هللا ٣٣٨
        أدي محمد ماھر محمد القاضى ٣٣٩
        أدي محمد متولى احمد محمود رمضان ٣٤٠
        أدي محمد محرز عبداللطیف غلوش ٣٤١
        أدي محمد محسن على خیطر جمال الدین ٣٤٢
        أدي محمد محمد عبد الحمید الفقى ٣٤٣
        أدي محمد محمود ابو الیزید عطا الزغبى ٣٤٤
        أدي محمد محمود عبد السمیع عبد العال ٣٤٥
        أدي محمد محمود عبد المعطى ھجرس ٣٤٦
        أدي طفى عبد الخالق مصطفىمحمد مص ٣٤٧
        أدي محمد مصطفي محمد ابو خضره ٣٤٨
        أدي محمد مصطفى محمد الجوھرى ابو خطوه ٣٤٩
         أدي محمد مصطفى محمد النفیاوي ٣٥٠
         لم یؤدي محمد مصطفى محمد محمد رمضان ٣٥١
        أدي محمد مھدى محمد مرعى ٣٥٢
        يأد محمد ناجى محمد حسن عبدالبر ٣٥٣
        أدي محمد نبیل احمد حسن البتانونى ٣٥٤
        أدي محمد نبیل عبد النبى جاب هللا ٣٥٥
        أدي محمد ھانى بسیونى عبده ٣٥٦
        أدي محمد وائل عبد المنعم عبد العظیم ٣٥٧
        أدي محمد وائل فكرى الشناوى ٣٥٨
        أدي محمد وحید محمد حموده ٣٥٩
        أدي اھیممحمد والء محمد إبر ٣٦٠
         أدي محمد یحى محمد الجندى ٣٦١
        أدي محمد یوسف إبراھیم سالم الكومى ٣٦٢
        أدي محمود اسامھ عبد الغنى یوسف صالح ٣٦٣
        أدي محمود اكرم عبد اللطیف الدابولى ٣٦٤
        أدي محمود السید احمد محمود القصراوى ٣٦٥
         أدي محمود السید محمود رسالن ٣٦٦
        أدي محمود حامد على عبده فرج ٣٦٧
        أدي محمود حامد یونس محمود حامد ٣٦٨
        أدي محمود حسن محمود بسیونى عبده ٣٦٩
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         لم یؤدي محمود حمدى محمود سلیمان ٣٧٠
        أدي محمود رضا عبد الخالق شاھین ٣٧١
        أدي محمود رمزى عطیة سالمان ٣٧٢
        أدي ن شاھینمحمود سلیمان محمد سلیما ٣٧٣
        أدي محمود سمیر محمد شلبایة ٣٧٤
        أدي محمود شعبان محمود القفاش ٣٧٥
        أدي محمود صالح محمد حسونة السعداوي ٣٧٦
        أدي محمود طارق توفیق عبدهللا یوسف ٣٧٧
        أدي محمود عاطف محمود الشعراوى ٣٧٨
        أدي محمود عبد الحمید متولى عبد الحمید ٣٧٩
        أدي محمود عبد الستار دسوقى ابو الیزید ٣٨٠
        أدي محمود عبد هللا رجب ابوزید ٣٨١
         لم یؤدي محمود عبد المنعم احمد شھاب الدین ٣٨٢
        أدي محمود عرفھ محمد عرفھ ٣٨٣
        أدي محمود علي كامل محمود عقرب ٣٨٤
        لم یؤدي محمود كمال محمود الحفناوى ٣٨٥
        لم یؤدي حمد عبد الحكیم ابراھیم البمحمود م ٣٨٦
        أدي محمود محمد على خالد ٣٨٧
        أدي محمود محمد محمود ابوالعنین طاحون ٣٨٨
        أدي محمود محمد مسعد وافي ٣٨٩
        أدي محمود ملھم عبدالوھاب احمد قمحھ ٣٩٠
        أدي مدحت لطفى عبد الحكیم الشافعى ٣٩١
        أدي لعرینىمروان عبد هللا عمر ا ٣٩٢
        أدي مسعد على عبد القادر داود ٣٩٣
        أدي مصطفى ابراھیم ابراھیم الصعیدى ٣٩٤
        أدي مصطفى ابو الفتوح احمد  بدوى عبد ا ٣٩٥
        أدي مصطفي احمد عبد العزیز احمد الدیب ٣٩٦
        أدي مصطفى اسالم الغمراوي مصطفي محمد ح ٣٩٧
        أدي مصطفى امین محمد خاطر ٣٩٨
        أدي مصطفى جمال سالم خلیل متولى ٣٩٩
        أدي مصطفى جمال فایزمحمد بكر ٤٠٠
        أدي مصطفى حسین عثمان عبد القادر ٤٠١
        أدي مصطفى سامى محمد غنیم ٤٠٢
        أدي مصطفى سامى مصطفى ابوغزالھ ٤٠٣
        أدي مصطفى شوقى یوسف الھبیان ٤٠٤
        أدي همصطفى طارق عبدهللا عبد ٤٠٥
        أدي مصطفى عصام عرفھ ذكى على ٤٠٦
        أدي مصطفى على شعبان ابو رواش ٤٠٧
         لم یؤدي مصطفى على طاھر عالم ٤٠٨
        أدي مصطفى فؤاد دیاب قوره ٤٠٩
        أدي مصطفى مجدى عبد الفتاح بیومى عبد ر ٤١٠
        أدي مصطفى محمد محمود عبد العزیز الشیتانى ٤١١
        أدي محمد مصطفى محمد عیدمصطفى  ٤١٢
         لم یؤدي معاذ ھشام سلیمان محمد ٤١٣
         أدي معتز یاسر ابراھیم عبد السالم الشیخ ٤١٤
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        أدي  ممدوح ممدوح فھیم نصرهللا ٤١٥
        أدي منھ هللا ھشام حسن السید سالمھ ٤١٦
        أدي منى فتحى محمد عبدالمقصود ٤١٧
        أدي عدمیرا میالد لبیب لبیب س ٤١٨
         لم یؤدي مینا كیرلس موسى كیرلس ابراھیم ٤١٩
        أدي ندى جمال سلیمان عبدالنبى الھجین ٤٢٠
        أدي نفین عاطف على موسى اسماعیل ٤٢١
         أدي نور الدین ابراھیم رزق ابو جندى خط ٤٢٢
         لم یؤدي نورا عزب منجد شحاتھ ٤٢٣
        أدي نورھان أحمد اسماعیل الخواص سلیم ٤٢٤
        أدي ھاجر احمد حسن عبد هللا ٤٢٥
        أدي ھاجر فتحى السعید احمد العاجز ٤٢٦
        أدي ھاجر محمد عبدالفتاح سیداحمد سلیما ٤٢٧
        أدي ھادى رضا طلعت خالد العربى ٤٢٨
        أدي ھادى عبدالرحمن محمود الحسب محمد ٤٢٩
        أدي ھدیر اشرف ابراھیم احمد ٤٣٠
        أدي رضوان ابو زید عبدهھدیر  ٤٣١
        أدي ھشام عماد احمد حسن العراقى ٤٣٢
        أدي ھیام احمد عبدالعزیز الصفطاوى ٤٣٣
        أدي وفاء كمال محمد بستان ٤٣٤
        أدي یاسمین عادل محمد عمران ٤٣٥
        أدي یاسمین محمود عبد الجلیل الشریف ٤٣٦
        ديأ یزید احمد ابوالیزید محمد النویھى ٤٣٧
         لم یؤدي یوسف احمد توفیق شحاتة محمد خلیل ٤٣٨
        أدي یونس محمد منصور یونس ابراھیم القط ٤٣٩
        لم یؤدي احمد السید احمد النجار ٤٤٠
        لم یؤدي احمد السید محمد السید عزه ٤٤١
         أدي احمد جمال السید الحلفاوى ٤٤٢
        لم یؤدي احمد حمدى على شرف الدین ٤٤٣
        لم یؤدي احمد رجب لطفى فھیم فرج ٤٤٤
        لم یؤدي ایمن حسین محمود غزالھ ٤٤٥
        لم یؤدي خالد عصمت عبد الحى محمد الطحان ٤٤٦
        لم یؤدي زكى أمین فتحى زكى سالم ٤٤٧
        لم یؤدي محمد جمال شحاتھ البھاص ٤٤٨
        أدي محمد زكى عبدهللا احمد ٤٤٩
        أدي لحمحمد عبدربھ ابراھیم صا ٤٥٠
        لم یؤدي محمد فتحى مصطفى احمد محمود حجازى ٤٥١
        أدي محمد ناصر ابراھیم عوض خلیفة ٤٥٢

        أدي محمود جمال السید امین محمد ٤٥٣
        لم یؤدي محمود صالح محمد كامل الشوره ٤٥٤
        لم یؤدي محمود على محمود بریشھ ٤٥٥
        لم یؤدي مصطفى یاسین زكى ابراھیم ٤٥٦
        لم یؤدي مؤمن سامي محمود ندا ٤٥٧
        لم یؤدي یاسر یحیى سعد السید نافع ٤٥٨
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        لم یؤدي ابراھیم السید على الراعى ٤٥٩
        أدي اسماعیل السید محمد شویتھ ٤٦٠
        لم یؤدي رامى محمد عبده عبده البحیرى ٤٦١
        لم یؤدي محمد عادل عبدالشھید احمد حمزه ٤٦٢
        لم یؤدي عبد الفتاح رمضان النجار محمود رمضان ٤٦٣
    مدنى الثانیة  أدي احمد السید السید بسیوني رزق ٤٦٤
    مدنى الثانیة  لم یؤدي احمد حسین حسین السعید شعیب ٤٦٥
    مدنى الثانیة  أدي احمد مظھر حسن ابراھیم الشیخ على ٤٦٦
    مدنى الثانیة  أدي احمد نصر مصطفى ابوحسین ٤٦٧
    مدنى الثانیة  لم یؤدي ھیم بسیونى السید الجزاربسیونى ابرا ٤٦٨
    مدنى الثانیة  أدي رانیا خالد محمود شحاتة البحیرى ٤٦٩

    مدنى الثانیة  أدي شادن ضیاء ابراهیم مجاهد ٤٧٠

    مدنى الثانیة  أدي شادى عاطف عبدالغفار الدیب ٤٧١
    مدنى الثانیة   لم یؤدي عبد الرحمن فرغلى على على فرغلى ٤٧٢
    مدنى الثانیة   أدي عبد الفتاح محمد عبدالفتاح محمد خلیل ٤٧٣
    مدنى الثانیة  لم یؤدي عمر زیدان جابر عبدالحق شرف الدین ٤٧٤
    مدنى الثانیة  لم یؤدي عمر محمد نشأت احمد عمیرة ٤٧٥
    مدنى الثانیة  مقابلة رئیس القسم عمرو محمد محمد عبدالغنى منصور ٤٧٦
    مدنى الثانیة  لم یؤدي  یدىحلیم محمد العاكریم ابراھیم عبد ال ٤٧٧
    مدنى الثانیة  لم یؤدي كریم طارق بسیونى منا ٤٧٨

    مدنى الثانیة  لم یؤدي كریم عصام كمال محمد ٤٧٩

    مدنى الثانیة  أدي محمد انور محمد طھ عید ٤٨٠
    مدنى الثانیة  أدي محمد سعد احمد ابراھیم سعد ٤٨١
    مدنى الثانیة  لم یؤدي محمد سعید محمد احمد عرایس ٤٨٢
    مدنى الثانیة  لم یؤدي محمد سمیرى ابوزید النجار ٤٨٣
    مدنى الثانیة   أدي محمد عبد الاله عزب السید عزب ٤٨٤
    مدنى الثانیة  أدي محمد عثمان ھمام على ٤٨٥
    مدنى الثانیة  لم یؤدي محمد فتحى مصطفى احمد محمود حجازى ٤٨٦
    مدنى الثانیة   أدي محمد محمد متولى ابو سعد ٤٨٧
    مدنى الثانیة  لم یؤدي محمد یسرى عبدالفتاح فتوح الصاوى ٤٨٨
    مدنى الثانیة  أدي محمود احمد فھمى البنا ٤٨٩
    مدنى الثانیة   أدي محمود مجدى محمد جاد ٤٩٠
    مدنى الثانیة  لم یؤدي یاسر حسنین زكى عبدالحمید ٤٩١
    مدنى الثانیة  یؤديلم  اسماعیل بھجت عبدالرازق عبدالقدوس ٤٩٢
    مدنى الثانیة  لم یؤدي الدسوقى حمدى الدسوقى عبید ٤٩٣
    مدنى الثانیة  لم یؤدي عمر عادل على النویھى ٤٩٤
    مدنى الثانیة  لم یؤدي محمد عبدهللا عبدالغنى حسن بغاغو ٤٩٥
    مدنى الثانیة  لم یؤدي السید ممدوح سید أحمد قاطى ٤٩٦
    مدنى الثانیة  لم یؤدي عمرو أمین أمین أحمد بدر ٤٩٧
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    مدنى الثانیة  لم یؤدي  عالء أبو زید الششتاوى ابو زید ٤٩٨
    مدنى الثانیة  لم یؤدي محمد الصعیدى إبراھیم السید عمر ٤٩٩
    مدنى الثانیة  لم یؤدي  عبدهللا محمد أحمد ابراھیم ٥٠٠
    مدنى الثانیة  لم یؤدي  محمد حمدى محمد حسن عبدالھادى ٥٠١
    مدنى الثانیة   أدي  حمد العیسوى البرماوىابراھیم م ٥٠٢
    مدنى الثانیة  لم یؤدي  احمد رجب ملیجى ابو ابراھیم ٥٠٣
    مدنى الثانیة  لم یؤدي  احمد محمد المحمدى شكر ٥٠٤
    مدنى الثانیة  لم یؤدي  اسالم سعید سالمھ زاھر ٥٠٥
    مدنى الثانیة  أدي  محمود ابراھیم احمد محمد الرفاعى ٥٠٦
    مدنى الثانیة  أدي  د عبدهللا عمارةمحمد احم ٥٠٧
    مدنى الثانیة  مقابلة رئیس القسم  شیماء على ابو الفتوح عاید ٥٠٨
    مدنى الثانیة  أدي  محمد رمضان رجب النجار ٥٠٩
    مدنى الثانیة  لم یؤدي  احمد سعد عبدالقادر سلیمان ٥١٠
    مدنى الثانیة  أدي  سعد عبدالخالق فؤاد الجزار ٥١١
    مدنى الثانیة  أدي  رجب محمد عمارة محمد رضا ٥١٢
    مدنى الثانیة  أدي  فتحى یحى فوزى عبدالقادر ٥١٣
    مدنى الثانیة  أدي  یوسف السید صبحى غنیم ٥١٤
    مدنى الثانیة  أدي  محمد القرشى عبدالمطلب ٥١٥
    مدنى الثانیة  أدي  ھشام یسرى محمد البحیرى ٥١٦
    مدنى الثانیة  لم یؤدي  عبدالرحمن راضى عصام ابو بكر ٥١٧
    مدنى الثانیة  أدي  یوسف عبدهللا سید احمد ٥١٨
    مدنى الثانیة  أدي  یوسف محمد محمد بیومى ٥١٩
    مدنى الثانیة  أدي  محمد اسحاق عبدالحلیم شداد ٥٢٠
    مدنى الثانیة  لم یؤدي  محمد ابراھیم البشیرابراھیم ٥٢١
    مدنى الثانیة  لم یؤدي  محمد اسماعیل صبحى محى ٥٢٢
    مدنیة الثالثة  لم یؤدي ابراھیم الدسوقى ابراھیم ابومیره ٥٢٣
    مدنیة الثالثة  لم یؤدي احمد عبد السالم محمد ادریس ٥٢٤
    مدنیة الثالثة  أدي احمد محمد حموده محمد خطاب ٥٢٥
    مدنیة الثالثة  أدي اسالم حسن احمد جنیدى ٥٢٦
الثةالث  مقابلة رئیس القسم حسام حسن المرسى تفاحھ ٥٢٧     مدنیة 
    مدنیة الثالثة  مقابلة رئیس القسم خالد احمد رضا معوض محمد منصور ٥٢٨
    مدنیة الثالثة  مقابلة رئیس القسم سامح جمیل عرش الرمسیسى ٥٢٩
    مدنیة الثالثة  مقابلة رئیس القسم عبد الحمید محمد عبد الحمید العباسى ٥٣٠
ةالثالث  لم یؤدي عمرو بدرالدین محمد محمد ٥٣١     مدنیة 
    مدنیة الثالثة  أدي محمد ابوالعال عبد السالم ابوالھوى ٥٣٢
    مدنیة الثالثة  لم یؤدي محمد بسیونى عبد القادر الشناوى ٥٣٣
    مدنیة الثالثة  لم یؤدي محمد صادق فتوح غلوش ٥٣٤
    مدنیة الثالثة  لم یؤدي محمد عادل محمد عبدالهادى ٥٣٥
    مدنیة الثالثة  م یؤديل محمد على ابوالكمال بدوى زاید ٥٣٦
    مدنیة الثالثة  لم یؤدي محمد مجدى الرفاعى دراج ٥٣٧



                             كلیــــة الھندســـة –جــــامعة طنـــطا                   
   قسم شئون الطالب –ادارة شئون التعلیم والطالب            

  
  سكشن                                                ٢٠١٧/٢٠١٨للعام الجامعى ) مدنى  أولي( الداخلى الصیفي التدریب نتیجة كشف                                                             

 (    )سكشن                                                                                   

١٤

١٤

    مدنیة الثالثة  لم یؤدي محمد مدحت محمد عبدالقادر سلیمان ٥٣٨
    مدنیة الثالثة  لم یؤدي مصطفى خالد احمد المتولى مراد ٥٣٩

    اتشائیة الثالثة  مقابلة رئیس القسم عمرو عید الششتاوى سالم ٥٤٠
    اتشائیة الثالثة  لم یؤدي حى سمیر عبدالحلیم حجرفت ٥٤١
    اتشائیة الثالثة   أدي ماجد مدحت عبدالسید غبلایر ٥٤٢
    اتشائیة الثالثة   لم یؤدي محمد السید الغریب السید سالمه ٥٤٣
    اتشائیة الثالثة   أدي  محمد زكى محمد زكى ٥٤٤
    انشائیة الرابعة  لم یؤدي  رویدا احمد حسنى ٥٤٥
    انشائیة الرابعة  مقابلة رئیس القسم رحمن مجدى الماظ خیرهللا فرجعبدال ٥٤٦
    انشائیة الرابعة  لم یؤدي محمد محروس عبدالغنى السید ٥٤٧
    انشائیة الرابعة  لم یؤدي محمود عبدهللا ابراھیم كشكل ٥٤٨
    انشائیة الرابعة  لم یؤدي  مى كمال رمضان محمد ٥٤٩
    مدنیة الرابعة  لم یؤدي القويابراھیم محمد ابراھیم محمد عبد ٥٥٠
    مدنیة الرابعة  مقابلة رئیس القسم احمد رجب طھ عبدالعلیم شعالن ٥٥١
    مدنیة الرابعة  مقابلة رئیس القسم مجدى اسحاق بسیط ابراھیم موسى ٥٥٢
    مدنیة الرابعة  مقابلة رئیس القسم محمد حسن عبدالقادر مصطفى قاسم ٥٥٣
    مدنیة الرابعة  مقابلة رئیس القسم محمد رشاد محفوظ خلیفھ ٥٥٤
    مدنیة الرابعة  لم یؤدي محمد عبدالظاھر محمد اباصیرى ٥٥٥

 


