
   ((1جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  ابتساـ ابراىيم حامد دمحم دمحم حسن 1
  ابتساـ عبداللػو دمحم رخا 2
  ابتساـ دمحم ابواليزيد الديش 3
  ابتهاؿ دمحم السيد الزرقاين 4
  ابراىيم امحد ابراىيم البسطويسي ريشو 5
  ابراىيم الصاوي عبدالاله ضيف 6
  ابراىيم عبد الفتاح دمحم عبدالفتاح حسن جعفر 7
  ابراىيم عبدالعزيز ابراىيم طلبو مدكور 8
  ابراىيم فتحي عبد العزيز شويخ 9

  ابراىيم دمحم ابراىيم عبدالباقي زغلولو 10
  ابراىيم دمحم سند العساؿ 11
  ابراىيم دمحم دمحم ابراىيم شلتوت 12
  ابراىيم مصطفي توكل العرايب 13
  ابراىيم مفرح ابراىيم السيد الطوخي 14
  ابو بكر البكري السعيد امحد 15
  احساف اسامو مصطفي حسن ابو سالمو 16
  امحد ابراىيم عبد احلميد العمروسي 17
  امحد ابراىيم عبدالنيب الرببري 18
  امحد ابراىيم ىاشم ابراىيم جزر 19
  امحد ابو ادلكاـر ابراىيم ابومحر 20
  امحد اسامو دمحم شاىٌن 21
  امحد امساعيل ابو الفتوح نصًن 22
  شرؼ عبد الرمحن عبد اخلالق صقراامحد  23
  امحد الدسوقي الدسوقي برغوث 24
  امحد السيد امحد علي زىراف 25

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((2جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  امحد السيد شوقي ابراىيم درويش 26
  امحد انور دمحم حسن امحد 27
  امحد امين حساف امحد البدوي 28
  امحد امين كامل ابراىيم الطناحي 29
  امحد امين دمحم دمحم بسيوين 30
  امحد ثروت امحد دمحم زىره 31
  امحد جابر غامن علي عمر 32
  امحد حسن ابو اليزيد الدماطي 33
  امحد حسن الصادؽ الصباغ 34
  امحد حسن حسن ادلتويل دبح 35
  امحد حلمي رلاىد حلمي سالمو 36
  امحد محداف ربيع محوده 37
  امحد محدي ابوالفتوح الدسوقي ابو العنٌن 38
  امحد محدي امحد عبدالفتاح الفقي 39
  امحد خالد ادلغوري دمحم نعمو هللا 40
  امحد خالد سعد ابراىيم الطور 41
  امحد راشد قطب دمحم ابو سامل 42
  امحد ربيع عبد السالـ درويش 43
  امحد رضا سعد ادلتويل احلوبو 44
  امحد رضا غريب عبدربو الصعيدي 45
  امحد رفيق عبد احلميد عبد الدامي 46
  امحد سامح ابواليزيد بسيوين 47
  امحد سعد عبد الرحيم علي طلحو 48
  امحد سليماف زلمود سليماف راغب 49
  امحد مسًن سعيد ابواليزيد 50

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((3جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  امحد مسًن صالح عبدالصمد احلصاوي 51
  امحد شريف امحد السعيد حوطر 52
  امحد شعباف دمحم امحد علي 53
  امحد صابر عبد الوىاب ىالؿ طراد 54
  امحد صاحل منصور السيد احلويطي 55
  امحد عادؿ امحد ادلسلمي 56
  امحد عبد احلكيم عبد احلكيم عبدالدامي زلمود 57
  امحد عبد السالـ امحد سليماف محاد 58
  امحد عبد هللا عبد احلميد سعد  الفقي 59
  امحد عصاـ امحد ادلرسي العفيفي 60
  امحد عالء كماؿ عبداجلليل عبد هللا 61
  امحد عماد متويل اجلارحي 62
  امحد عمرو محدي عبدالفتاح بسيوين 63
  امحد عيد امحد دايب 64
  امحد فتحي عيد النجار 65
  امحد قطب عيسوي دمحم صابر 66
  امحد كـر دمحم محدي قطب 67
  امحد لطيف السيد زلي الدين ابراىيم 68
  امحد ماجد صالح امحد السيد 69
  امحد دمحم امحد البيومي 70
  امحد دمحم امحد الغنيمي 71
  امحد دمحم امحد عبدالعزيز اجلوىري 72
  امحد دمحم الدسوقي عثماف السروجي 73
  امحد دمحم السيد عطيو البشبيشي 74
  امحد دمحم جابر الرده 75

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((4جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  امحد دمحم صالح عبداجمليد 76
  امحد دمحم عبد الفتاح محوده 77
  امحد دمحم عبد ادلقصود االشقر 78
  امحد دمحم عبد ادلنعم دمحم سلطاف 79
  امحد دمحم فؤاد حييي 80
  امحد دمحم قطب السيد عبده 81
  امحد دمحم متويل رلاىد دراج 82
  امحد دمحم ىاشم وىبو زىره 83
  امحد زلمود زكراي ابراىيم 84
  امحد زلمود عزت زلمود محزه 85
  امحد زلمود دمحم حجاب 86
  امحد مصطفي سامل دمحم ابوجازيو 87
  امحد منجود عبد اذلادي ادلغريب 88
  امحد انصر حلمي صاحل شليب 89
  امحد نبيل رجب امحد 90
  امحد نصر امحد ابراىيم ىالؿ 91
  امحد وسيم بدوي عبد ربو 92
  امحد ايسر عبد العزيزصبحي العرت 93
  امحد ايسر عبد هللا العجيزي 94
  امحد حيي السعيد صولو 95
  امحد حيي عبداحلكيم ابوغزالو 96
  اروي ثروت عبداحلميد ىالؿ بدر 97
  اروي رفيق دمحمغريب عمرو 98
  اروي سعيد علي دمحمعبدالرؤؼ رضواف 99

  اروي طارؽ زلمود الشورجبي 100
                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((5جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  اروي عالء عبدالعزيز دمحم النجار 101
  اروي دمحم احلسيين عبد العظيم سالمو 102
  اروي زلمود دمحم امحدغباشي 103
  اسامو رجب غنيم عبد العاؿ غنيم 104
  اسر حسنٌن ابراىيم حسنٌن الصهرجتاوي 105
  اسراء احملمدي اخلميسي الفقي 106
  اسراء بسيم عبد ربو عبد هللا 107
  اسراء عبد احلميد الراعي عبداحلميد فرج 108
  اسراء عبد الرحيم عبد الرحيم نور الزغلويف 109
  اسراء عيد السيد دمحم محاد 110
  اسراء فايز فهيم الثلث 111
  اسراء دمحم عبد احلميد دمحم العجاف 112
  اسراء اندر الصايف مربوؾ الصفيت 113
  اسالـ ابراىيم دمحم خالد 114
  اسالـ عبد الستار ابراىيم بدر عالـ 115
  اسالـ عبد الفتاح عبد هللا عبدالفتاح الربماوي 116
  امساء امحد عبدالعليم عبدالعزيز احلسب 117
  امساء امحد دمحم دمحم الصياد 118
  امساء السيد رشاد عبدالرمحن بلتاجي 119
  امساء السيد دمحم زلمود ابو عيش 120
  امساء مجاؿ عبد العزيز قنديل 121
  امساء محدي السيد علي الربماوي 122
  امساء رضا فهمي دمحم شرابو 123
  امساء سامي عبد القوي دمحم وقيع 124
  امساء سالمو عبد ادلنعم عبد العزيز الديهي 125

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((6جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  امساء طارؽ زكراي حافظ حرؾ 126
  امساء عبد اجلواد بدوي دمحم الشعراوي 127
  امساء عبد احلكيم صبحي عبد الشهيد 128
  امساء علي ابراىيم علي عبد الرمحن 129
  امساء دمحم عامر عبداذلادي عامر 130
  امساء زلمود عبد الغفار زلمود سويد 131
  امساء نوفل زلارب عبداخلالق زىًن 132
  امساء يسري ابو الفضل البيومي الربعي 133
  امساء يوسف زلمود ابراىيم قابيل 134
  اشرؼ عصاـ دمحم الشحات 135
  االء ابراىيم عمر ابراىيم حسب هللا 136
  االء امحد عبد الفتاح ضيف هللا 137
  االء امحد دمحم امحد موسي 138
  االء السيد حلمي ابراىيم الور 139
  االء السيد مصطفي السيد ترزة 140
  االء رضا ابراىيم منصور 141
  االء مسًن منصور عطيو  سادلاف 142
  االء صالح زلمود ابراىيم حامد 143
  االء طو عبدالعظيم سامل الوكيل 144
  االء عبد الفتاح صربي دمحم عامر 145
  االء عبد القادر امحد ابراىيم ادلداح 146
  االء عبد الكرمي السعيد عبد اجمليد الديهي 147
  االء عبد ادلنعم عبد احلميد سليماف الفقي 148
  االء عطيو رجب دمحم منصور 149
  االء دمحم رضواف السيدالبنا 150

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((7جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  الزىراء دمحم دمحم امٌن فايد 151
  السيد امين السيد عبد القادر شتات 152
  السيد امين طو ابوزيد 153
  السيد مسًن السيد حبزه 154
  السيد طارؽ السيد عياشي 155
  السيد فتحي ابراىيم سللوؼ العبد 156
  السيد فؤاد السيد عبدالفتاح 157
  الشافعي عبد احلق الشافعي عبد احملسن غامن 158
  الشيماء رضا حافظ زلمود القلشي 159
  الشيماء دمحم ابراىيم دمحم جاد 160
  اماؿ حافظ ابوزيد انصف 161
  اماؿ عبده السعيد شالطو 162
  اماين ابورجيلو الرفاعي الشعباين 163
  اماين امحد علي امحد القاضي 164
  اماين عادؿ امساعيل مصطفي 165
  اماين رلدي شاكر دمحم الظ 166
  اماين ىاشم علي علي النماس 167
  امل السيد فؤاد السيد الشيخ 168
  امل عبد احلميد عبد الرمحن حامد حجازي 169
  امل رلدي عبد اجلواد عطيو الغرابوي 170
  امل دمحم السيد خليل الشهاوي 171
  امنيو امحد عيد عبد السالـ الطور 172
  امنيو توفيق عبد احلميد ىواش 173
  امنيو ربيع صادؽ سعدابوحسن 174
  امنيو رجب ابراىيم عبده رجب 175

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((8جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  امنيو عبد العزيز دمحم عبدالعزيز رلاور 176
  امنيو عبد الفتاح حسن دمحم دمحم النجار 177
  امًن ابوزيد دمحم خبيت 178
  امًن حنا بديع فهمي 179
  امًن عبد النيب عبد الرب عبد الرمحن عبد اجمليد 180
  امًنه ابوالعنٌن دمحم ابوالعنٌن مسك 181
  امًنه اسامو ابراىيم فوده 182
  امًنه السيد عبداللطيف ابوالعطا ابوعاصي 183
  امًنه فرج حيي حسن 184
  امًنه دمحم عبد اخلالق الشعراوي 185
  امًنه زلمود علي علي السيسي 186
  امًنه سلتار الشحات الرببري 187
  امًنه مسعد عبدهللا رمضاف 188
  امًنه ايسر ابراىيم دمحم العطار 189
  اميمو رشاد ابراىيم دمحمعالـ 190
  امين دمحم فوزي ابو العنٌن سيد امحد 191
  امينو حسٌن ادلتويل ابراىيم 192
  اصلي امحد موسي عبد ادلنعم 193
  اصلي فايز جرجس اسعد 194
  انس ابراىيم راضي ابراىيم خليفو 195
  انس طو نصر زلمود شاىٌن 196
  اايت اشرؼ سعد اثبت 197
  اايت سعد فوزي ابراىيم يونس 198
  ايالريو شنوده عطيو شنوده 199
  امياف امحد امحد رزؽ مرعي 200

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((9جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  امياف مجاؿ دمحم عطيو البحًني 201
  امياف محوده عبد هللا عبدادلقصود خليفو 202
  امياف خالد عبد ادلنعم عطيو بريشو 203
  امياف رضا بسيوين رمضاف حساف 204
  امياف سامي امحد صديق 205
  امياف صابر عبد الرمحن دابوه 206
  امياف عرفو قناوي عرفو زاللو 207
  امياف دمحم ابو العـز غاليو 208
  امياف دمحم عبدالرمحن دمحم دسوقي 209
  امياف مصطفي دمحم العشري 210
  امياف نبيل فتوح الرفاعي 211
  امياف ىاين دمحم حامد خليل 212
  امياف حييي دمحم دمحم عبده 213
  امين صبحي سعيد امحد 214
  امين عماد الدسوقي علي حييي 215
  امين مصطفي ابراىيم سعيد 216
  ايو ابراىيم امحد عنوس 217
  ايو امحد حسن دمحم الشناوي 218
  ايو امحد خليفو يوسف خليفو مجاؿ الدين 219
  ايو انور دمحم رمضاف عبد العزيز شاىٌن 220
  ايو خالد ذكي عمر اخلويل 221
  ايو خًني عبد ادلعبود عبد الصمد صقر 222
  ايو ربيع علي مصطفي ابوالسبح 223
  ايو رجب السيد الليثي 224
  ايو رضا علي البالكوسي 225

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             
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 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  ايو صبحي دمحم قحيف 226
  ايو عاطف دمحم شداد 227
  ايو عبد ادلقصود عبد ادلنعم عبدادلقصود عزاـ 228
  ايو عماد صالح ابو اليزيد السيد بسيوين 229
  ايو دمحم ابراىيم النجار 230
  ايو دمحم امحد البسو 231
  ايو دمحم موسي ابوالفتوح مدين 232
  ايو زلمود فوزي دمحم امحد 233
  ايو مصطفي سيدامحد الغبايت 234
  ايو حيي عبد اذلادي عبد احلي الكريدي 235
  ايهاب حسٌن الشحات ابراىيم يوسف 236
  بدور شوقي عبدالعزيز الفقي 237
  بسملو البيلي عصمت البيلي عمر عبد ادلويل 238
  بسملو عيد السيد علي امساعيل 239
  بسملو دمحم السيد ابوعبده 240
  بسمو احملمدي زايد احلصري 241
  بسمو رجب عبد اجمليد زلمود 242
  بسمو عبدالفتاح فتوح قاسم 243
  بسنت اشرؼ مصطفي البدري 244
  بسنت السيد دمحم كماؿ مسعد الصعيدي 245
  بسنت اتمر فتوح رجب 246
  بسيوين حسن بسيوين حسن الباجوري 247
  بوسي دمحم مصطفي عبد الغين الرسوؿ 248
  تسنيم علي ابراىيم عبد العاطي موسي 249
  تقي علي السعيد شاىٌن 250
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   ((11جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  تقي وحيد علي ابوالعال 251
  ثراي السيد امحد دمحم عشماوي 252
  ثناء جهاد زلسن دمحم لطفي 253
  جالؿ طارؽ جالؿ عبد العظيم الطباؿ 254
  جالؿ عبدادلعبود جالؿ مصطفي 255
  جالؿ عصاـ ىانئ شبند 256
  جنو عبد احلميد ابراىيم عبد احلميد 257
  جين حسن حتسٌن عبد الفتاح شعًن 258
  جهاد اشرؼ ىاشم العيص 259
  جهاد شريف دمحم التهامي شليب 260
  جهاد عبد العاطي مصطفي فلوس 261
  جهاد عبد هللا دمحم عبد هللا علي 262
  جهاد فتحي عبد اجلواد ابراىيم قنديل 263
  جوف جوزيف وديع مرقص عبدادللك 264
  جيالان امحد دمحم دمحم مراد 265
  جيهاف سعيد امحد علي سرحاف 266
  حاـز وائل فتحي زلمود ابراىيم ابوشادي 267
  حامد عبدالعزيز حامد البنا 268
  حبيبو ابراىيم زلمود عبده 269
  حبيبو ابراىيم صلاح عبدالوىاب مكـر 270
  حبيبو حساف زلمود امحد خلف 271
  حبيبو سعيد ابراىيم عبداذلادي 272
  حبيبو دمحم صاحل الشورجبي 273
  حبيبو زلمود امحد رايض ادلنشاوي 274
  حبيبو مسعد دمحم سعيد صقر 275
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   ((12جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  حبيبو نزيو دمحم السيد طلبة 276
  حساـ  امين  سعد  منصور الزمزمي 277
  حساـ ايسر عبد احلي علي اجلنايين 278
  حسن دمحم حسن غنيم 279
  حسٌن عصر ابراىيم صابر عامر 280
  محزه السيد عاطف طو صاحل 281
  حنٌن مجاؿ دمحم سللص 282
  حنٌن عبد الواحد السيد اجلندي 283
  حياه صالح الدين حسن عبد اللطيف رسالف 284
  خالد امحد عبداللطيف سليماف 285
  خالد حلمي فتوح خالؼ 286
  خالد طارؽ دمحم زلمود الشرقاوي 287
  خالد عبداحلليم درديري دمحم صاحل 288
  خالد علي السيد علي النجار 289
  خالد علي علي رزؽ الشوحو 290
  خالد دمحم امحد الصاوي 291
  خالد ايسر رجب علي سليماف 292
  خلود جوده امحد عبد اجلواد 293
  خلود دمحم جالؿ ادلوجي 294
  داليا دمحم عبدالنيب عبدهللا الفقي 295
  دعاء دمحم محدي عبدالعاطي ىجرس 296
  دنيا ابراىيم علي ابراىيم الغناـ 297
  دينا مجاؿ دمحم السعيد 298
  دينا عادؿ دمحم ابراىيم السيد الصباغ 299
  دينا عبد هللا ابو الفتوح علي زيداف 300
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 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  دينا دمحم فتحي عبد الوىاب ىجرس 301
  دينا دمحم دمحم عبد الفتاح ابوعيسي 302
  راان دمحم دمحم جرب مبارؾ 303
  رائد اشرؼ دمحم موسي الشرقاوي 304
  راب دمحم عليمي دمحم قزامل 305
  ربيع امحد ربيع ابراىيم اجلندي 306
  ربيع محداف عبد احلكم امحد ربيع 307
  رحاب ايهاب عبد اخلالق دمحم يوسف 308
  رحاب صالح عبد القادر الشرقاوي 309
  رمحو ابواليزيد زلمود ابو اليزيد شبل 310
  رمحو السيد امحد شبانو 311
  رمحو شعباف دمحم امحد الشربيين 312
  رمحو علي عبد الواحد دمحم 313
  رمحو عماد الدين عبد احلميد دمحم اجلبايل 314
  رمحو دمحم طو ابو ريو  عيسي 315
  رمحو دمحم علي السيد القليويب 316
  رضا عبدالقادر عبد اجليد محاد 317
  رضوي رضا مصطفي اخلويل 318
  رفيده دمحم عبد ادلنعم الدقن 319
  رقيو دمحم السيد الفخراين 320
  ران زين العابدين زين العابدين دمحم مولد 321
  ران دمحم دمحم العرايف 322
  ران زلمود يوسف الفرت 323
  رواف امحد خالؼ سالـ 324
  رواف امحد عبد القادر دمحم قنديل 325
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األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  رواف مجاؿ امحد امحد زرد 326
  رواف رمضاف فرج فرج هللا عامر 327
  رواف عادؿ دمحم دمحم عبدهللا شعباف 328
  رواف عبد احلليم عبد اذلادي عبد احلليم عيد 329
  رواف عالء عبداحلميد علي عبده 330
  رواف دمحم عبد هللا علي حجاب 331
  رواف زلمود علي زلمود الطايفو 332
  رواف وائل مصطفي ابراىيم العطفي 333
  رواف وليد السيد االدشيهي 334
  روضو رضا دمحم عبداحملسن ابوصللو 335
  روضو رمضاف السيد الربادعي 336
  روضو عبد اخلالق امحد عماشو 337
  روضو ماىر رمضاف عبد اجلواد صاحل 338
  روضو نصر صربي الفيومي 339
  روفيده امحد عبد الفتاح نصر 340
  رمي ابراىيم دمحم القاضي 341
  رمي عرفو اذلادي النرباوي 342
  ريهاـ ابراىيم ابراىيم النجار 343
  ريهاـ امحد دمحم امحد هبلوؿ 344
  ريهاـ امين خضر عبد ربو 345
  ريهاـ صربي عبد القادر عيسي ابو زيد 346
  ريهاـ عادؿ عبد احلميد دمحم 347
  ريهاـ عاصم دمحم زلمود 348
  ريهاـ عبداجمليد ىاشم عبداجمليد عبد اللطيف 349
  زايد اسامو سليماف حامد مدكور 350
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األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  زايد اتمر عبد الفتاح احلصري 351
  زايد طارؽ مجاؿ الطواب 352
  زايد دمحم ابراىيم ادلهدي ادلسًني 353
  زايد دمحم احملمدي البسط مصطفي 354
  زايد ىالؿ سعد علي عباس 355
  زايد وليد احملمدي حاجٌن 356
  زينب الرفاعي كامل دمحم ابواجملد 357
  زينب عصاـ دمحم عبد احلميد عبد احلافظ 358
  ساره امحد فرج امحد الرميسي 359
  ساره السيد صاحل علي غنيم 360
  ساره خالد محدي عيسي 361
  ساره صالح حافظ شريف 362
  ساره عماد الدين عبد هللا بيومي محاده 363
  ساره دمحم سعد البليهي 364
  ساره زلمود دمحم مصطفي مسيو 365
  ساره مسعد عبد ادلنعم ابراىيم السحت 366
  ساره مصطفي زلمود اخلويل 367
  سايل اتمر محيدو سكر 368
  سامح السيد السيد حافظ محوده 369
  سامي انور ابراىيم عبد الوىاب عطا 370
  ساميو فتحي نصر عبد الفتاح ابراىيم 371
  سعاد شوقي امحد شوقي دغش 372
  سعد الدين حامد سعد عبد العاطي احلصري 373
  سعد وليد سعد نورالدين 374
  سعيد فتحي مربوؾ عبدالقادر ىيبو 375
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األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  سعيد انصر عنرت فرىود 376
  سالمو مدحت زلمود عبد العاؿ رلاىد 377
  سلمي السيد زلمود السيد خلف 378
  سلمي رافت دمحم عبد ادلنعم منصور 379
  سلمي سامر فرج امحد الرميسي 380
  سلمي سند دمحم اجلندي 381
  سلمي شعباف عبد احلميد شليب 382
  سلمي دمحم السيد عزالدين 383
  سلمي دمحم عبدالوىاب عبدالوىاب الربدويل 384
  سلمي دمحم دمحم دمحم اجلويدي 385
  سلمي وليد امحد حلمي السيد زايف 386
  سلوي شريف ادلتويل الفيومي 387
  سليماف عبد الرازؽ عبد احلميد مفتاح 388
  سلٌن اندر سامي حبيب مينا 389
  مساء امين علي دمحم عبدهللا حسٌن 390
  مساء مسًن دمحم شداد اجلزار 391
  مساح شوقي علي امحد كشك 392
  مسيحو خالد دمحم عبد الفتاح غنيم 393
  مسيو امحد عبدالفتاح عبدالغفار دمحم 394
  مسيو عزت امحد مدبويل رخا 395
  سناء عبد ادلنعم عبد ادلنعم البابلي 396
  سهاـ زلمود دمحم امحد عبدادلنعم الزير 397
  سهيلو امين نبيو دمحم مرجاف 398
  سهيلو علي امحد زلمود شحاتو 399
  سهيلو عمر زلمود السيد عماره 400

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((17جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  سهيلو دمحم يسن شتيوي 401
  سيف الدين امحد دمحم السيد نصار 402
  سيف الدين وائل عبد العزيز عبد احلميد اجلندي 403
  شاىيناز دمحم سعيد مصطفي اجلماؿ 404
  شروؽ امين طو ابو ريو عيسي 405
  شروؽ ربيع عبد ادلقصود الشعراوي 406
  شروؽ دمحم طلعت السيد دمحم 407
  شروؽ زلمود عبد ادلنعم عطيو دايب 408
  شروؽ زلمود عبداحلميد زكي عبد اللطيف 409
  شروؽ نصر السعيد شداد 410
  شروؽ حييي دمحم قمرب 411
  شرين سيدامحد سعيد سيدامحد النرباوي 412
  شرين دمحم دمحم محوده 413
  شعباف سامي شعباف سالمو مربوؾ 414
  مشس دمحم عبد هللا دمحم امساعيل مقلد 415
  شوقي سالمة رمضاف الكيالين البلقاس 416
  شهد اسامو دمحم عبدهللا 417
  شهد اشرؼ ابو احلمد فرج زلمود 418
  شهد محاده محوده ادلتويل علي 419
  شهد خالد عبد احلليم دمحم 420
  شهد سعد فتحي سراج 421
  شهد ضياءالدين السيد نصًن 422
  شهد دمحم زاىر النصًني 423
  شهد دمحم صليب عبدالعاؿ الشرقاوي 424
  شهد نبيل ابو اليزيد فرج 425

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((18جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  شيماء ابراىيم حلمي السيد صقر 426
  شيماء امحد ابراىيم ابوالعنٌن الكومي 427
  شيماء السيد دمحم ابوزيد 428
  شيماء ادلتويل عبد الكرمي دمحم السيد 429
  شيماء حسن دمحم دمحم كفايف 430
  شيماء صاحل دمحم وديعو 431
  شيماء فوزي ابراىيم عبداحلميد حويزي 432
  شيماء مرسي عبد الغين دمحم سرحاف 433
  شيماء وليد رزؽ طو امحد 434
  صاحل شعباف صاحل حسن متويل 435
  صباح جودت عبدادلعطي شحاتو 436
  صباح دمحم خالد الكرداوي 437
  صربي عبد احلميد صربي عبد احلميد ابراىيم منا 438
  صدفو دمحم امحد امبارؾ 439
  ضحي سند سند الشربيين 440
  ضحي طارؽ يوسف حسٌن رابح 441
  ضياء بكر العراقي سيد امحد 442
  طارؽ امحد عبد الستار اجلزار 443
  عادؿ حسن دمحم علي عمار 444
  عاصم سللص امحد حجازي ابو عوايل 445
  عائشو زلمود دمحم دمحم سامل 446
  عبد احلليم رفعت عبداحلليم دمحم ابومسري 447
  عبد احلميد عاطف السيد اجلنجيهي 448
  عبد الرازؽ اشرؼ عبدالرازؽ شتا 449
  عبد الرافع ابواجملد عبد الرافع عبداحلميد عفيفي 450

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((19جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  عبد الرمحن ابراىيم علي ابراىيم ابو عافيو 451
  عبد الرمحن امحد السيد لطفي 452
  عبد الرمحن امحد دمحم عبدالغين  بدر 453
  عبد الرمحن اسامو زلمود عسكر 454
  عبد الرمحن الدسوقي حسٌن اجلميل 455
  عبد الرمحن امين صالح الدين عبد الغين 456
  عبد الرمحن بدوي فاروؽ عبد الغين عبد اجمليد 457
  عبد الرمحن خالد ادلهدي ابو ريو فرحات 458
  عبد الرمحن رضا دمحم ابوالوفا 459
  عبد الرمحن رمضاف السيد محاد الشنباري 460
  عبد الرمحن زغلوؿ السيد ادلشد 461
  عبد الرمحن صفوت عبداحلليم كشك 462
  عبد الرمحن عبدالرازؽ ابوزيد عبد الرازؽ عطيو 463
  عبد الرمحن عمرو رضا ذكي عبد العزيز 464
  عبد الرمحن عمرو صالح صادؽ وىبو 465
  عبد الرمحن فائق عبدالفتاح رضواف 466
  عبد الرمحن دمحم السعيد دمحم عبد العاؿ 467
  عبد الرمحن دمحم عبد هللا السقا 468
  عبد الرمحن مصطفي عبد هللا اجلوىري عطيو 469
  عبد الرمحن انصر عبدالفتاح ابوعيطو 470
  عبد الرمحن يوسف زلمود ابراىيم قابيل 471
  عبد السالـ فوزي عبد السالـ امحد بسيوين 472
  عبد القادر ادلنزالوي عبد القادر مراد 473
  عبد هللا امحد عبد العظيم ابراىيم علي 474
  عبد هللا امحد عبدهللا رجب هبنسي فليفل 475

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((20جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  عبد هللا السيد السعيد عقده 476
  عبد هللا السيد اماـ شريف 477
  عبد هللا رضا الدسوقي الدسوقي ساطور 478
  عبد هللا رمضاف دمحم رمضاف عمر 479
  عبد هللا دمحم عبد ادلنعم عبد احلليم سليماف 480
  عبد هللا دمحم دمحم السعيد دمحم سليماف 481
  عبد هللا دمحم دمحم سلتار شرعاف 482
  عبد هللا زلمود السيد الصاوي الشوره 483
  عبد هللا زلمود عبد هللا الدابويل 484
  عبد اذلادي دسوقي عبد اذلادي طو 485
  عبًن سيد دمحم عبد الفتاح 486
  عدي دمحم دمحم البسيوين االمشوين 487
  عزه رمضاف ابو الفتوح العريب 488
  عزه عالء عبدادلنعم عامر 489
  عزه زلمود دمحم عبد ادلغين ابو العنٌن 490
  عزه يوسف عبدهللا الفرخ 491
  عطيو امحد عطيو دمحم عبد العاؿ 492
  عال ابراىيم دمحم اخلويل 493
  عال امين مهراف ابراىيم دمحم 494
  عال مجاؿ عبد العظيم عبدالنيب امحد 495
  عال يوسف منصور يوسف البحًني 496
  عالء عبد اخلالق ابراىيم عبد الرمحن محاده 497
  عالء دمحم السعيد عايد 498
  علي امحد علي عبد العزيز 499
  علي السعيد دمحم دمحم الصباغ 500

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((21جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  علي السيد ابو بكر دمحم ابو العال 501
  علي امين امحد فرج الضبع 502
  علي حسين امساعيل الرببري 503
  علي رمضاف علي السيد دىب 504
  علي دمحم راضي علي السيد 505
  علي دمحم عبد القادر ىاشم 506
  علي زلمود السعيد علي انيطو 507
  علياء عبد السالـ دمحم علي ابو عمر 508
  علياء دمحم حسن عبد احلميد اخلويل 509
  علياء ىيثم سعد شبانو 510
  عليو طلعت عبدالعظيم حامد حيي 511
  عماد ابراىيم رايض سليماف خليل 512
  عماد اشرؼ مصطفي العطار 513
  عماد سيد امحد السيد سيد امحد ابوحسٌن 514
  عمار ايسر دمحم عطيو عبدهللا 515
  عمر امحد عبدادلنعم اخلويل 516
  عمر مجاؿ مصطفي جابر العوادي 517
  عمر خالد طو سيد امحدمصطفي بسيوين 518
  عمر رضا عبداذلادي عامر 519
  عمر عبد العزيز امحد علي 520
  عمر دمحم امحد عبد العزيز ابوسنو 521
  عمر دمحم محدي دمحم خطاب 522
  عمر ىاشم ضيف عبد الرازؽ عوض 523
  عمر وائل زلمود عبد احلق شرؼ الدين 524
  عمر وائل شلدوح حسن حفيضو 525

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((22جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  عمرو عصاـ امحد البحًني 526
  غاده مجاؿ عبداحلميد دمحم عمر 527
  غاده طو السيد دمحم وىداف 528
  غاده عبد القادر دمحم النويهي 529
  غاده علي عبداحلميد علي ابو حسن 530
  فاتن رلاىد عبد الفتاح حنوره 531
  فارس امحد عبد اجلليل ابو العز 532
  فاطمو ابراىيم عبدالسالـ عامر 533
  فاطمو امحد ابراىيم البيلي خريسة 534
  فاطمو امحد الششتاوي االودف 535
  فاطمو الزىراء خًني دمحم عبدالعزيز زيداف 536
  فاطمة الزىراء دمحم زلمود األحوؿ 537
  فاطمو السيد دمحم انصف 538
  فاطمو احلسيين السيد دمحم السيد اجلبايل 539
  فاطمو مجاؿ السيد اخلطيب 540
  فاطمو رائد ابواليزيد ابراىيم احلفناوي 541
  فاطمو سعيد دمحم ابراىيم العفيفي 542
  فاطمو عبدادلؤمن دمحم احملمدي عبدهللا 543
  فاطمو دمحم ابراىيم عبد الرازؽ حسنٌن 544
  فاطمو دمحم عبداللػو عبدالال 545
  فاطمو دمحم عطيو الشهاوي عبدالعزيز عيانو 546
  فاطمو مصطفي دمحم سليم 547
  فتحي امين فتحي عبد احلليم ىالؿ 548
  فتحي دمحم فتحي عبد الغفار عبد الواحد 549
  فداء احلسيين عبد الكرمي خليل 550
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   ((23جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  فرح امحد الصفطي امحد الصفطي 551
  فرح اسامو فتح هللا عوض 552
  فرح السيد عاطف دمحم موسي 553
  فرح امين عماد الدين يوسف مهنا 554
  فرح كرمي طو عبد الباسط الزعطي 555
  فرح ايسر عبد اجلواد امحد عمر 556
  فرحو اسامو عبداحلليم عبدالعزيز النحاؿ 557
  فرحو عبد القادر السباعي الفار 558
  فرحو مسعد شحاتو السيد صاحل 559
  فريد ايسر عبد القادر عيد حبيب 560
  فؤاد امحد فؤاد ابوريو 561
  قمر حسٌن سليماف شليب 562
  كرمي امحد بيومي الشريف 563
  كرمي كامل عبد الرسوؿ زلمود الفقي 564
  كرمي ماىر عبد الرازؽ الكفايف 565
  كرمي رلدي عبد العليم زلمود الشاعر 566
  كرمي دمحم امحد دمحم السيد 567
  كرمي دمحم امساعيل امحد الشاذيل 568
  كرمي دمحم السعيد ادلتويل ابراىيم 569
  كرمي دمحم السيد دمحم عرفو السيد شبايك 570
  كرميو رلدي دمحم صاحل امساعيل 571
  كماؿ عنرت طو فريد 572
  كًنلس اتمر عماد صبحي 573
  ليلي اشرؼ السيد امحد الغندور 574
  ليلي طارؽ دمحم شيخ الدار 575

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((24جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  لينو دمحم فرج فرج ادليهي 576
  ماجده مسًن ابراىيم عبد الغفار بدوي 577
  ماجده دمحم ادلهدي غنيم علي يوسف 578
  مازف ىاين فتحي السيد دمحم خليل 579
  ماموف امحد السيد شحاتو 580
  ماىيتاب ابراىيم علي زلرز 581
  رلدي ابراىيم فرج عوض 582
  دمحم ابراىيم السيد ابواليزيد حسب النيب 583
  دمحم ابراىيم محاده دملو 584
  دمحم ابراىيم على النادي 585
  دمحم ابراىيم دمحم ابراىيم عرايب 586
  دمحم امحد بدير الدرس 587
  دمحم امحد جاد دمحم جاد 588
  دمحم امحد سعد حسنٌن عطيو 589
  دمحم امحد سالمو السيد حاللو 590
  دمحم امحد عبد الونيس مشرؼ 591
  دمحم امحد دمحم الشايب 592
  دمحم امحد دمحم عبداحلفيظ كشكل 593
  دمحم امحد دمحم عبده عماره 594
  دمحم اسامو مصطفي عبد الباقي دمحم 595
  دمحم اشرؼ عبد الوىاب امحد مصطفي 596
  دمحم احلسيين مصطفي ابراىيم العجمي 597
  دمحم السعيد دمحم دبو 598
  دمحم السيد سليماف دمحم 599
  دمحم السيد طلعت رويش 600

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((25جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  دمحم السيد دمحم الديب 601
  دمحم السيد دمحم السيد عيد 602
  دمحم العرايب دمحم العشماوي 603
  دمحم امًن دمحم ابو احليح 604
  دمحم امًن دمحم عبدالعزيز علي صاحل 605
  دمحم امين لطفي دمحم عبدالغفار شليب 606
  دمحم امين دمحم العطار 607
  دمحم بدراف عبدالرحيم بدر مكـر 608
  دمحم بسيوين دمحم دمحم داغر 609
  دمحم توفيق دمحم امحد عارؼ 610
  دمحم مجعو عبدالظاىرعبدالفتاح احملالوي 611
  دمحم حسن مصطفي غازي 612
  دمحم محدي علي حسٌن منصور 613
  دمحم خالد حلمي دمحم السرصلاوي 614
  دمحم خالد دمحم ابراىيم عيد 615
  دمحم خالد دمحم ابو النور 616
  دمحم رزؽ شليل طريف كرمي 617
  دمحم رشاد عبد الصمد عبد العزيز البدوي 618
  دمحم رضا كامل امحد 619
  دمحم مسًن ابراىيم اذلرميس 620
  دمحم شحاتو عبد هللا دمحم العشماوي 621
  دمحم صابر ىالؿ عبد القادر متويل 622
  دمحم صبحي رمضاف الرتاس 623
  دمحم صالح الدين دمحم الدسوقي مشعل 624
  دمحم طارؽ دمحم ايقوت 625

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((26جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  دمحم عادؿ امحد دمحم مقبل 626
  دمحم عادؿ دمحم فوزي سليماف مدكور 627
  دمحم عادؿ مناع حسن السباعي 628
  دمحم عاشور دمحم امحد داغر 629
  دمحم عاطف عبد احلميد غزالة 630
  دمحم عبد العاطي عبداحلميد عبدالعاطي 631
  دمحم عبد العزيز ربيع عليوه 632
  دمحم عبد العزيز دمحم عبد العزيز غباره 633
  دمحم عبد العزيز دمحم زلمود 634
  دمحم عبد الاله امحد امحد االودف 635
  دمحم عبد هللا دمحم عبدهللا شعالف 636
  دمحم عبد احملسن عبدالعظيم ادلليجي 637
  دمحم عبد ادلنعم السيد عبد العزيز 638
  دمحم عزيز راغب اخلشن 639
  دمحم عطيو دمحم امحد عبد الرحيم 640
  دمحم عالء كامل دمحم الدايسطي 641
  دمحم علي دمحم عطية 642
  دمحم علي دمحم علي اخلطيب 643
  دمحم عماد عبد اللطيف دمحم عمر السويلم 644
  دمحم عماد علي السعيد علي 645
  دمحم فتحي دمحم مبارؾ دمحم 646
  دمحم ماجد السعيد مرواف الربيعي 647
  دمحم رلدي جابر مهدي دمحم 648
  دمحم زلسن دمحم عايش 649
  دمحم دمحم طو دمحم مسلم 650

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((27جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  دمحم دمحم عبدادلعطي الدسوقي زلي الدين 651
  دمحم زلمود اسعد زلمود حجازي 652
  دمحم زلمود عبدالفتاح شوشو 653
  دمحم زلمود دمحم ايسٌن زلمود دراز 654
  دمحم زلمود صليب العزب 655
  دمحم مصطفي السيد مصطفي بنايو 656
  دمحم مصطفي علي القطوري 657
  دمحم منصف فهيم ابراىيم حيي 658
  دمحم منصور ابراىيم دمحم ابواخلًن 659
  دمحم منًن ابراىيم سعده 660
  دمحم نبيل امساعيل عبد اذلادي دمحم البسيوين 661
  دمحم نشات ابراىيم دمحم علي 662
  دمحم نشات زلمود شاىٌن 663
  دمحم ىاين دمحم ذكي ابراىيم غالب 664
  دمحم ىشاـ عبدهللا عبده 665
  دمحم وائل ابراىيم عبد الوىاب شهاب 666
  دمحم وائل دمحم سعد اجلندي 667
  دمحم وجيو دمحم سليم 668
  دمحم ايسر امٌن امساعيل امساعيل 669
  زلمود امحد دمحم عبد احلليم بديوي 670
  زلمود امحد زلمود دمحم العيسوي 671
  زلمود السعداوي زلمود ابورمحو 672
  زلمود توفيق حسن السوداين 673
  زلمود خالد اذلامشي السيد عبد السالـ 674
  زلمود خالد زلمود عبد العزيز عمريو 675

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((28جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

 األوؿ/ أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  زلمود رجب عطيو االقور 676
  زلمود رضا حيي زلمود احلريري 677
  زلمود رمضاف امحد خليفو 678
  زلمود عبد احلق ابراىيم ابو عرب 679
  زلمود عبوده رزؽ مطاوع 680
  زلمود علي شعباف امحد يونس 681
  زلمود عنرت زلمود جابر فوده 682
  زلمود فتحي دمحم مصطفي عبد هللا 683
  زلمود دمحم توفيق الشاعر 684
  زلمود دمحم حلمي حامد الطباخ 685
  زلمود دمحم رمضاف عبد الرحيم 686
  زلمود دمحم زلمود درابلو 687
  زلمود زليي مسعود السعداوي عاصي 688
  زلمود سللص دمحم حسانٌن نعيم 689
  زلمود مصطفي ابراىيم مرسي عبده 690
  مراد دمحم ابراىيم اجلوىري 691
  مراد زلي حسن رمضاف عجوه 692
  مراـ ربيع زكراي يونس 693
  مرسي السيد مرسي ابو طالب 694
  مروه اشرؼ عبدهللا عبدالفتاح عبداجلليل 695
  مرمي امحد فتحي ندا 696
  مرمي اشرؼ دمحم عبدالعزيز الفقي 697
  مرمي امين مصطفي ادلرسي فوده 698
  مرمي ثري عبداحلليم غيط 699
  مرمي مجاؿ دمحم السعيد السيد 700

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((29جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  مرمي حسن بكر دمحم سليماف 701
  مرمي حسين دمحم زلرز 702
  مرمي محدي عبدالقوي امحد عبده احلصري 703
  مرمي محدي فتح هللا السيد الطباخ 704
  مرمي رزؽ دمحم عبد العاؿ الفقي 705
  مرمي رمضاف عبد العزيز عبد العزيز صاحل 706
  مرمي عبده رشواف عبد اخلالق ابويوسف 707
  مرمي عصاـ عبد احلميد محوده 708
  مرمي عصاـ فرج زومل موسي منصور 709
  مرمي علي حسن ابراىيم النصًني 710
  مرمي رلاىد احملمدي دمحم الدماس 711
  مرمي دمحم عبد الوىاب علي رسالف 712
  مرمي دمحم مصطفي البسيوين الذكي 713
  مرمي زلمود دمحم القطب نعنوش 714
  مرمي مدحت عبد العزيز حسن العيسوي 715
  مرمي مرواف علي نور 716
  مرمي مصطفي السيد السيد نورالدين 717
  مرمي نبيل اثبت مرقص 718
  مرمي نصر ابو بكر نصر الطوانسي 719
  مرمي يسري عبد احلميد دمحم شاىٌن 720
  مسعد دمحم مسعد امحد 721
  مصطفي ابراىيم عطيو دمحم ادلرسي 722
  مصطفي امحد عبد العاطي مصباح 723
  مصطفي امحد عبد العظيم عشماوي العقب 724
  مصطفي امحد عبدالصمد اجلداوي 725

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((30جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  مصطفي امساعيل عبد الفتاح خروب 726
  مصطفي السعيد مصطفي السعيد صياـ 727
  مصطفي السيد يوسف ابو اخلًن 728
  مصطفي خالد دمحممصطفي ادلرشدي 729
  مصطفي رمضاف رمضاف ىديو 730
  مصطفي عاطف دمحم ابومسره 731
  مصطفي عبد الناصر دمحم زكي علي 732
  مصطفي رلاىد مصطفي الشافعي عبدالرمحن 733
  مصطفي دمحم امحد ابراىيم وايف 734
  مصطفي دمحم شعباف عاشور الزقم 735
  مصطفي دمحم كامل مصطفي السيسي 736
  مصطفي دمحم دمحم سليم 737
  مصطفي دمحم مصطفي رايض عيد 738
  مصطفي زلمود مصطفي دمحم العكل 739
  مصطفي مسعود مصطفي دمحم النجار 740
  معاذ خالد دمحم عبدالرحيم دمحم ادلاوي 741
  معتز خالد عبد ادلنعم حسٌن سرور 742
  معتز رلدي مرسي جاد النويهي 743
  معتز ىاين عبد احلكيم عبد احلميد قنديل 744
  مغفره هللا دمحم عبد السالـ دمحم حجازي 745
  مفيده فوزي عامر مصطفي 746
  مفيده قاسم عبد العظيم امحد السطيحو 747
  ملك اشرؼ السعيد دالؿ 748
  ملك عبدهللا عبدهللا ابراىيم علي ربيع 749
  ملك دمحم عبدهللا مراد دايب 750

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((31جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  شلدوح دمحم شلدوح ابومجاؿ 751
  منار االسالـ عبد الفتاح سعد السيد مرعي 752
  منار ربيع مصطفي مشخ 753
  منار سعيد اماـ علي 754
  منار عبد هللا عنرت دمحم عبد الكرمي 755
  منار ماىر دمحم امحد حبلص 756
  منار متويل عبدادلقتدر البطاوي 757
  منار مرسي رايض وىداف 758
  منو هللا السيد زلمود الشاطر 759
  منو هللا خالد امحد عباس اجلمل 760
  منو هللا زكي عبداذلادي علي 761
  منو هللا شعباف السيد سيد امحد خاطر 762
  منو هللا طارؽ ابراىيم مجيل 763
  منو هللا عمرو متويل عطيو الرفاعي 764
  منو هللا دمحم البهي دمحم البهي 765
  منو هللا دمحم السعيد امحد عيد 766
  منو هللا دمحم عبدالفتاح امحد حساف 767
  منو هللا دمحم فريد عبد الباقي دمحم 768
  منو عادؿ عبد احلليم بتت 769
  منو عبده سعد عطيو البهويت 770
  منو دمحم عادؿ فؤاد العرابوي 771
  منو دمحم عبد الواسع الشرقاوي 772
  منو وليد ماىر بسيوين حسٌن 773
  مين امحد الصفطي امحد الصفطي 774
  مين عبدالرازؽ ابراىيم جاد ابوراشد 775

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((32جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  مهند عبد اذلادي عبد الشهيد امحد حامد 776
  مي اكرامي جرب دمحم حسونو 777
  مي عبد احلميد دمحم الرويين 778
  مي عبد الرازؽ ابراىيم جاد ابوراشد 779
  مي دمحم طو عبد القوي زينو 780
  مي ىاين مصطفي عبد السالـ البيطار 781
  مياده مصطفي دمحم مصطفي 782
  مياده منصور دمحم اخلطيب 783
  ميار ابراىيم ابراىيم عماره 784
  مًنان وليد دمحم ابواحملاسن شرويده 785
  ميسوف امين دمحم ابو اخلًن 786
  اندر حسن ابراىيم الدسوقي الدجلموين 787
  اننسي رضا سعد موسي 788
  اننيس مصلحي حامد حشيش 789
  انىد  وائل مصطفي بكر بركات 790
  انىد حامت عزب امحد ابو امساعيل 791
  نبيل دمحم حسن دمحم 792
  ندا ابراىيم امحد ابراىيم ابومحص 793
  ندا امين دمحم االتريب زيداف 794
  ندا بسيوين علي الدمنهوري 795
  ندا رضا عبدالعاطي عبده 796
  ندا شريف الشحات البسيوين 797
  ندا شريف دمحم امحد فتياين 798
  ندا عبد السالـ دمحم احلفناوي 799
  ندا مصطفي مصطفي حامد الصواؼ 800

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((33جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  ندا والء وحيد عبد الرشيد العكل 801
  ندي امحد صبحي هبيج 802
  ندي اشرؼ امحد السعيد 803
  ندي حسن ونيس حسن الرتايقي 804
  ندي مسًن دمحم مصطفي عبد الغين 805
  ندي عبد السميع احملمدي عبدالسميع القصاص 806
  ندي عالء الدين عبد احلليم عبد الرمحن اجلنايين 807
  ندي عيد امساعيل علي جاد 808
  ندي دمحم امحد الشامي 809
  ندي دمحم علي ابراىيم االصيل 810
  ندي زلمود دمحم نعنوش 811
  ندي وائل عوض محاد ضللو 812
  ندي ايسر طو سامح العدوي 813
  نرمٌن ابراىيم ابراىيم عصفور 814
  نرمٌن دمحم حييي رايض 815
  نسرين عبد ادلطلب دمحم الشناوي 816
  نسمات كماؿ دمحم دمحم رمضاف 817
  نسمو حافظ ابراىيم الداودي 818
  نسمو دمحم عمر عبدادلقصود بركات 819
  نشوي دمحم مرزوؽ زايد 820
  نعمو عبد احملسن بسيوين ابواليزيد رعيو 821
  نفٌن ايسر دمحم السعيد سركيس 822
  نور الدين دمحم رفعت كماؿ 823
  نور فرج الششتاوي عبدالفتاح شرؼ الدين 824
  نورا مخيس عبد الرحيم حامد 825

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((34جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  نورا رضا امحد سعد نوح 826
  نورا مدحت دمحم محاده 827
  نوراف اتمر انيس عبد السميع السيد 828
  نوراف طارؽ دمحم شعباف صالح اجلوىري 829
  نوراف دمحم امحد دمحم امساعيل ابواذلوي 830
  نورىاف ابراىيم دمحم الشواديف 831
  نورىاف اشرؼ مصطفي عبدالقادر سيد امحد 832
  نورىاف حامت قاسم سعد قاسم 833
  نورىاف حسن سليماف العطار 834
  نورىاف حسٌن ابراىيم سامل 835
  نورىاف مسًن احلسيين خضًن 836
  نورىاف عبد احلكيم السيد عبدالقادر حجازي 837
  نورىاف غازي رمضاف ابو الداير 838
  نورىاف فريد عبد الصبور دمحم العديل 839
  نورىاف ماىر فتحي دمحم اماف 840
  نورىاف دمحم ابو الفتوح مصطفي محاد 841
  نورىاف دمحم خضًن عبدالنيب عامر 842
  نورىاف دمحم سليماف عامر 843
  نورىاف دمحم علي عبد ادلطلب البطاوي 844
  نورىاف دمحم مصطفي ىاشم البع 845
  نورىاف زلمود دمحم ورده 846
  نورىاف وحيد طو امحد الزايت 847
  نورىاف وسيم بدوي عبد ربو 848
  نورين حسن عبد النيب دمحم الفار 849
  نورين صالح دمحم لطفي حسن 850

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((35جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  نًنمٌن سليماف دمحم سليماف حبش 851
  نًنه امحد عبدالغين عبداحلميد عبدالوىاب 852
  نًنه ماجد عبد ادلعبود احلديدي 853
  نًنه دمحم امحد عبد السميع الغباري 854
  ىاجر امحد دمحم ابراىيم البنا 855
  ىاجر اسامو عبد العزيز رمضاف 856
  ىاجر اسامو عبد العزيز نصار 857
  ىاجر انيس السيد الشابوري 858
  ىاجر عبد الفتاح فتحي محادة 859
  ىاجر عبد هللا امحد جالؿ الطشو 860
  ىاجر عصاـ شحاتو ابو طالب 861
  ىاجر دمحم صالح االحوؿ 862
  ىاجر دمحم طريف عبداحلميد طريف 863
  ىاجر دمحم علي شادي 864
  ىاجر دمحم مانع حسن السناف 865
  ىاجر دمحم رلد الدين كماؿ السيد عبد ربو 866
  ىاجر نصر الرفاعي غنيم 867
  ىاجر وائل ابراىيم الزعفراين 868
  ىادي زلروس سلطاف عبد الصادؽ السيد 869
  ىالو امحد انجح دمحم منصور 870
  ىامن ابراىيم دمحم العيسوي 871
  ىاين رمزي رمضاف سبلو 872
  ىايدى ايسر حسن الشربيىن 873
  ىبو هللا رضا دمحم عمًنه 874
  ىبو حلمي رافت حلمي ادليهي 875

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((36جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  ىبو صبحي دمحم دمحم ابراىيم اجلراديين 876
  ىبو علي فؤاد السيد عمار 877
  ىبو مرشدي عبدالفتاح رضواف 878
  ىدي مجعو محدي دمحم عبد اذلادي 879
  ىدي عبداحلافظ دمحم حامد الزيين 880
  ىدير سعد موسي عبدالرمحن دبور 881
  ىشاـ مسًن ابو الفتوح دمحم البحًني 882
  ىشاـ دمحم عبد اللطيف عبد الفتاح فوده 883
  ىنا دمحم السيد البديوي 884
  ىنا دمحم منًن دمحم عوؼ 885
  ىند رمضاف عطيو ابراىيم امحد 886
  ىند مصطفي زلمود الشحري 887
  ىنديو رافت زلمود دمحم عبدالغين 888
  ىياـ علي دمحم ادلهدي غامن 889
  وفاء عبد احملسن السيد ذكي الشنشوري 890
  وفاء دمحم بدر الدين عبداذلادي زايده 891
  وفيو رفعت امحد الشيخي 892
  والء عبد اللطيف طو سيف 893
  والء عيد زلمود عبد ادلقصود البنيب 894
  وائـ الشورجبي سيدامحد سعد 895
  وائـ عبد الواحد مصطفي عبدالواحد مصطفي 896
  ايرا السيد كيالين عبدالفضيل يونس 897
  ايرا حسٌن دمحم مندور الشورجبي 898
  ايرا خالد فؤاد شهاب الدين 899
  ايمسٌن امحد علي دمحم نوفل 900

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((37جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس رقم اجللوس

  ايمسٌن امين دمحم الغريب السربوت 901
  ايمسٌن خالد عمرعلي حجازي 902
  ايمسٌن خالد مصطفي دمحم راشد 903
  ايمسٌن مسًن عبدالعزيز دمحم فايد 904
  ايمسٌن دمحم امحد علي اثبت 905
  ايمسٌن ىاين امحد عبدالفتاح الصعيدي 906
  ايمسٌن ىشاـ شرؼ شرؼ ابو الفتوح 907
  ايمسٌن ايسر حليم محوده 908
  ايسٌن ابراىيم السيد علي ابو امحد 909
  حييي ابراىيم عبدالغين ابراىيم ابراىيم 910
  حييي الشناوي جابر دمحم عبد العاطي 911
  حييي ربيع علي احلسانٌن خريبو 912
  حييي عوين مساعد امساعيل الصعػيدي 913
  ميين دمحم دمحم موسي 914
  ميين دمحم مصطفي عبد القادر السبطاسي 915
  ميين ايسر امحد عبدادلعبود الرفاعي 916
  يوسف ابراىيم عبد القادر القسط 917
  يوسف امحد عامر قمر الدولو عامر 918
  يوسف اسامو عبد القادر يوسف رمضاف 919
  يوسف امساعيل صاحل امساعيل صاحل 920
  يوسف السيد ابراىيم فرحات 921
  يوسف سعيد عبد العاؿ اجلمل 922
  يوسف شعباف السيد عطيو عبدالغين 923
  يوسف صابر فتحي فهمي 924
  يوسف طارؽ عبدالعاؿ عبدالعزيز محوده 925

                                        رئيس شئوف التعليم والطالب  ادلختػػػص             



   ((38جلنػػة   ))                                                                                                             ػا ػػػػػػػجامعػة طنط
 ةػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػػػكلي

                                          شئوف التعليم والطػالب
كػػػػشػػػػػػػف 

األوؿ / أرقػاـ جلػوس ادلستوى 
 ـ2021/2022  للعاـ اجلامعػي األوؿ/للفصػل الدراسػي

ػ   : طالب مستجدوف ابدلستوي األوؿ  أوال    

رقم 
 اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالحظ ػػػبػػػػػػػػػػػػم الطالػػػػػػػػػػػػػػاس اجللوس

  يوسف طارؽ فراج فتوح زيداف 926
  يوسف عبد القوي ابراىيم يوسف خضر 927
  يوسف عبد هللا السعيد دمحم البقاش 928
  يوسف عالء يوسف العايق 929
  يوسف عماد عبدالسالـ دمحم اخلويل 930
  يوسف دمحم عبد الفتاح دمحم القطب 931
  يوسف نبيل دمحم علي مجعة 932
  يوسف ىاشم ابراىيم داود 933
  يوسف ىشاـ ايوب الزايت 934
 طالب ابقوف لإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػادة اثنيا

 نقل قيده إيل آداب دمنهور امحد عزمي فرج قريطم 935
 كيمياء غًن عضوية وحتليلية+فيزايء وأرصاد جوية+أساسيات االجتماع واجملتمع الريفي+حيواف زراعي+رايضيات+نبات زراعي عاـ امحد دمحم امحد الزايت 936

 ليس عليها مواد الفصل الدراسي األوؿ امين عبد احلميد عبد الفتاح سيد امحد 937
 فيزايء وأرصاد جوية+ حيواف زراعي+نبات زراعي عاـ  حياة عبد هللا دمحم الدغري 938
 كيمياء غًن عضوية وحتليلية+فيزايء وأرصاد جوية+أساسيات االجتماع واجملتمع الريفي+حيواف زراعي+رايضيات+نبات زراعي عاـ دينا عبد احلكيم عبد احلميد درويش 939
 كيمياء غًن عضوية وحتليلية+فيزايء وأرصاد جوية+أساسيات االجتماع واجملتمع الريفي+حيواف زراعي+رايضيات+نبات زراعي عاـ  اجلواد دمحم رزؽدعبد اجلواد دمحم عب 940
 فيزايء وأرصاد جوية+ رايضيات+نبات زراعي عاـ كرمي اشرؼ عبد النيب دمحم زعًن 941
 كيمياء غًن عضوية وحتليلية+فيزايء وأرصاد جوية+ حيواف زراعي+رايضيات+نبات زراعي عاـ مازف دمحم عبد اللطيف ابراىيم سالـ 942
 كيمياء غًن عضوية وحتليلية+فيزايء وأرصاد جوية+أساسيات االجتماع واجملتمع الريفي+حيواف زراعي+رايضيات+نبات زراعي عاـ دمحم سالمة الششتاوي الشناوي 943
 كيمياء غًن عضوية وحتليلية+فيزايء وأرصاد جوية+أساسيات االجتماع واجملتمع الريفي+حيواف زراعي+رايضيات+نبات زراعي عاـ مصطفي ابراىيم دمحم ابراىيم منر 944
 رايضيات ندي مصطفي امحد سامل 945
 كيمياء غًن عضوية وحتليلية+فيزايء وأرصاد جوية+أساسيات االجتماع واجملتمع الريفي+حيواف زراعي+رايضيات+نبات زراعي عاـ وليد عيد زكي ىاشم البكساوي 946

947 
 يوسف بالؿ دمحم عبد السالـ الشيتاين

كيمياء غًن عضوية +فيزايء وأرصاد جوية+أساسيات االجتماع واجملتمع الريفي+حيواف زراعي+رايضيات+نبات زراعي عاـ)
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