
   ((1جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  ابتسام اسامو امساعيل احلليق 2001
  ابتهال عبد ادلنعم دمحم عيسى محاد 2002
  ابراىيم امحد ابراىيم امحد الغراوى 2003
  ابراىيم حسن دمحم القصراوى 2004
  ابراىيم رفعت ابراىيم عطيو جامع 2005
 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي ابراىيم عبده ابراىيم الدسوقي جابر 2006
  ابراىيم دمحم عبدهللا عوض 2007
  ابراىيم انجي عبد البصًن العيسوي 2008
  امحد السيد عبدادلوىل شكر 2009
  امحد امين عبدهللا حسن ادلنصورى 2010
  امحد بدير عبدادلطلب عامر 2011
  امحد بشًن امحد كامل الشرقاوى 2012
  امحد هبجت عبد السالم زلمود الربلسى 2013
  امحد مجال امحد عمًنه 2014
 فيزايء وارصاد جوية+رايضيات امحد مجال سليمان امحد سيد امحد 2015
  امحد خالد ابراىيم دمحم احملالوى 2016
  امحد رجب دمحم دمحم عبيد شالمش 2017
  امحد رجب زلمود مصطفي الرفاعى 2018
 امحد رزق عبد القوي السواحلي  2019
  امحد رمزى زلمود ادلالكى 2020
 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفيامحد رمضان دمحم السيد الفقي  2021
 امحد زكراي عديل زكراي امساعيل  2022
  امحد سامى دمحم عبد اجمليد طوالن 2023
  امحد سالمو صالح عبد القادر 2024
  امحد شريف امحد سامل شحاتو 2025

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((2جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

ـ   

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  امحد شوقى فاروق عبد اجلواد 2026
  امحد صبحى على حامد حيى 2027
  امحد صفوت العمرى دمحم عيد 2028
  امحد صالح عبداجمليد سويلم 2029
  امحد عادل امحد ماضي 2030
 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي امحد عادل على رضوان اجلمال 2031
  امحد عبد اخلالق امحد عبد هللا العبد 2032
  امحد عبد السالم حسن الشهاوى 2033
  امحد عبد السالم عطيو الصابر 2034
  امحد عراىب عبد السالم دمحم اجلباىل 2035
  امحد عزت امحد ىالل 2036
  امحد عزمي مصطفي صاحل احلمراوى 2037
  امحد عالء عبد هللا على عزام 2038
 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي+رايضياتامحد عالء دمحم عبد الرحيم عبد اذلادى  2039
  امحد على ابراىيم على عثمان 2040
  امحد على امحد دمحم حسن 2041
  امحد علي يوسف ابو الفتوح 2042
  امحد عماد امحد سليمان بدر 2043
 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي امحد عمرو صلم صلم 2044
  امحد فوزى سيد امحد غنيم 2045
  امحد ماىر امحد مصطفى رزق 2046
  امحد ماىر الصاىف عبدادلنعم السعد 2047
  امحد ماىر عبد ادلهيمن فوده 2048
  امحد دمحم امحد عباس 2049
  امحد دمحم احلسيىن الشورَنى 2050

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((3جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  امحد دمحم السعيد الشوٍل 2051
  امحد دمحم حامد دمحم البدرى 2052
  امحد دمحم سعد امحد فرج 2053
 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي ف دمحم احلسانٌنؤامحد دمحم عبد الر 2054
 امحد دمحم عبد الغين شحاتو  2055
 امحد دمحم عبد هللا دبور  2056
  امحد دمحم عبد هللا دمحم بدر 2057
  هللا سند امحد دمحم فوزى عبد 2058
  امحد دمحم زلروس دمحم سنجق 2059
 امحد دمحم موسي سامل  2060
  امحد زلمود رمضان ىديو 2061
 امحد مصطفي امساعيل غاًل  2062
 امحد مؤمن عاطف أبو جبل  2063
  امحد نبيل شعبان جادو 2064
  امحد صلم امحد عوض عفان 2065
  ادىم خالد رجب امحد السنوسى 2066
  ادىم سعيد فتحى يوسف حجاج 2067
  اروى زلمود انجى صاَل مصرى 2068
 اسامو خالد رمضان الفقي  2069
  اسراء امحد امساعيل مصطفى حامد 2070
  اسراء امحد بسيوٌل العساس 2071
  اسراء امحد سعد الدين زلمود نسيم 2072
 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي اسراء السعيد عبداجلواد دمحم غنيم 2073
  اسراء السيد زلمود عبداجمليد بكار 2074
  اسراء امين ابراىيم فايد 2075

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((4جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  اسراء مجال سليمان سليمان اخلوىل 2076
  اسراء سعيد عبد الرحيم قطب ابوعاليو 2077
  اسراء شبل دمحم وىىب حسانٌن 2078
  اسراء شعبان عبدهللا على زعًن 2079
  اسراء طلبو فهمى الديب 2080
 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي اسراء عصام الدين عبدهللا دمحم حسن 2081
  اسراء عالء امحد عطيو انصف 2082
  اسراء على ابراىيم عبدالفتاح نعيم 2083
  اسراء على رفاعى امحد مدكور 2084
  اسراء فرج ابو الفتوح عبد الرمحن القصاص 2085
  اسراء دمحم الدسوقى زلط 2086
  اسراء دمحم عيد بعبول 2087
  اد على علوانؤاسراء دمحم ف 2088
  اد شبل القاضىؤاسراء موسى ف 2089
  اسراء انصر عنرت فيشو 2090
  اسالم خالد امساعيل عبداللطيف 2091
  اسالم سامى السيد دمحم شحاتو 2092
  اسالم صربى دمحم امساعيل عمر ابو جاموس 2093
 رايضيات اسالم مربوك السيد مخيس 2094
  اسالم دمحم فتحى يوسف 2095
  اسالم مصطفى عبد ادلوىل يوسف 2096
  امساء السيد دمحم امحد اخلليفي 2097
  امساء جالل ابوالعينٌن السيد جاد احلق 2098
  امساء مجال زلمود خنيزى القليين 2099
  امساء حسن امٌن امحد النجار 2100

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((5جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  امساء رمضان عباس دمحم حبيشى 2101
  امساء عبد هللا شعبان عبدهللا سيدامحد عالم 2102
  امساء على عبد احلميد على دمحم 2103
 امساء علي عبد اللطيف جحا  2104
  امساء مربوك السيد العجواٌل 2105
  امساء رلدى ابراىيم السيد حسٌن 2106
  امساء دمحم راضى دمحم راضى ايوب 2107
  اكرم دمحم هباء الدين عثمان نصر 2108
 رايضيات االء امحد عبد اللطيف دمحم سرور 2109
  االء ادمٌن عبد الستار ادريس 2110
  االء السيد عبد العاطى عبد احلى 2111
  االء امين ابراىيم الدسوقى عبد احلميد 2112
  االء مجال عيد عاشور الناقوري 2113
 االء مجال دمحم عطيو  2114
  االء صالح دمحم حسٌن 2115
  االء فؤاد السيد النعماٌل حرىب 2116
  االء دمحم صاحل دمحم العبد 2117
 االء مصطفي سعد الغباري  2118
  السعيد الرفاعى السعيد رمضان اذلكش 2119
  السيد ابراىيم السيد ادلتوىل الشيخ 2120
  السيد امحد دمحم اخلبًني 2121
  السيد دمحم السيد حسٌن مخيس 2122
  الشيماء دمحم عبدهللا سليمان 2123
 ادلرسي عبد الرازق ابراىيم الشال  2124
  اذلام صالح عبد اجلواد خليفو 2125

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((6جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  اماٌل ابراىيم عبد الرمحن بسيوٌل ىلول 2126
  اماٍل امحد سعيد ابراىيم اخلوىل 2127
  اماٌل عصام ابراىيم عبد العزيز مرعى 2128
  ارلد كمال الدين دمحم عبد احلميد 2129
  امل اشرف عبدالعظيم حسن حسٌن 2130
  امنو رفعت دمحم ابواجملد السيد 2131
  امنيو امساعيل امساعيل ابراىيم عماره 2132
  امنيو محدى محاد الصاوى سليمان 2133
  امنيو خالد عوض احملالوى 2134
  امنيو رافت خليل دمحم اخلبًنى 2135
  امنيو عبداجمليد سعد شوربو 2136
  امنيو على حسن دمحم اجلداوى 2137
  امنيو قصدى عبدهللا قصدى خلف 2138
  امًن حسنٌن صالح دمحم الطوخى 2139
  امًن وليد دمحم الورداٌل احلداد 2140
  امًنه ابراىيم ابو زيد سيف 2141
  امًنه اشرف امحد ابراىيم ليلو 2142
  امًنه محدى دمحم عبدالعزيز مقبل 2143
  امًنه خالد مسعد خاروف 2144
  امًنه سعيد قطب رجب النحاس 2145
  السميع امحد عصيد امًنه دمحم عبد 2146
  امًنه دمحم فؤاد حسٌن الفحار 2147
  امًنه زلمود دمحم بسطويسى 2148
  امًنه ىيثم صالح مدين 2149
  اميمو رجب حافظ العديل 2150

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((7جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  امينو خالد جابر دمحم خًن هللا 2151
  اصلى رلاىد عبد احلميد خطاب 2152
  انس ابراىيم عطيو ابو زينو 2153
  انس اشرف امساعيل ابوعاصى 2154
  انغام مسًن دمحم امحد ابو عمر 2155
  اايد عادل على امحد اجلرشو 2156
  اميان السعيد عنرت دبور 2157
  اميان امين زلمود الغره 2158
  اميان حلمى دمحم الششتاوي عطيو 2159
  اميان رشوان صديق زلمود الربى 2160
  اميان رمضان دمحم رليده 2161
  اميان سعيد السيد العراقى 2162
  اميان سعيد فهمي طايع 2163
  اميان شكري دمحم امساعيل الصعيدي 2164
  اميان صبحى ابراىيم عثمان جلىب 2165
  اميان على دمحم  على عقل 2166
  اميان كامل دمحم امساعيل السمادوٌل 2167
  اميان دمحم حسٌن الزمراٌل 2168
  اميان مديح متوىل عبدالقوى 2169
  اميان مصطفى السيد السيد ابوشنب 2170
  امين ابراىيم منصور امحد منصور 2171
  امين منصور سعيد بسيوٌل زىران 2172
  ايناس امين حسن دمحم حسن 2173
  ايناس خالد زلمود االشطل 2174
  ايناس عاطف دمحم عبد العزيز عمر 2175

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((8جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي
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الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  ايو ابراىيم دمحم عالم 2176
  ايو امحد ابراىيم حسن عماره 2177
  ايو امحد صلاح حضًنى 2178
  ايو اسامو دمحم التهامى النشار 2179
  ايو السيد عبد العزيز ابراىيم 2180
  ايو حسن ابراىيم ابو ستو 2181
  ايو راضي ابراىيم بيومي دمحم 2182
  ايو سعيد امحد زاىر دمحم 2183
  ايو سعيد على عبد اللطيف على 2184
  ايو عبد الرمحن فتوح احلسنٌن قرطام 2185
  ايو عبد السالم مربوك دمحم جاد 2186
  ايو دمحم السيد خالد عبد اجلواد 2187
  ايو دمحم على شلتح 2188
  الرؤف علي عبد الرؤف فتيح ايهاب عبد 2189
  ايهاب مصطفى سعد مرايف فضل 2190
  بدور امحد امحد عبد اجمليد العيسوى 2191
  بسملو مالك انس الوجود دمحم الوسيمى 2192
  بسمو امحد عبدالعزيز شعبان 2193
  بسمو اشرف عبدالرمحن عبداحلميد عبدالنىب 2194
  بسنت دمحم زلمود الربعى 2195
  بالل عادل عبدهللا حبيشى 2196
  بوسى امساعيل عبدالطايع السيد ابودىب 2197
  بيرت مرقص نعيم جادهللا 2198
  تسنيم نبيل سعيد مرسى بدوى 2199
  تغريد عالء الدين بدر خًنهللا 2200

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((9جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  تقى شحاتو ابراىيم عيد 2201
  تقى دمحم شبل دمحم مرزوق 2202
  تقى دمحم عبد اللطيف الربدخيىن 2203
  تقى دمحم موسى صقر 2204
  ثناء اسامو مصطفى ابراىيم بدر 2205
  مجال رضا دمحم دمحم مرعى 2206
  جهاد حسىن دمحم حرب 2207
  جهاد عبد العزيز السيد دمحم حسٌن 2208
  حبيبو ابوالعزم امٌن ابوالعزم الزعبالوى 2209
  حبيبو السيد مرزوق دمحم بيومى 2210
  حبيبو جالل حامد السواق 2211
  حبيبو عيد علي اليماٌل الصفطى 2212
  حبيبو وليد دمحم السيد 2213
  حسام حسن عبد اجلليل ابراىيم عامر 2214
  حسناء السيد شعبان الشيخ 2215
 فيزايء وارصاد جويةحسٌن كمال عبد العاطي ىواش  2216
 حسٌن فهمي دمحم الرتاس  2217
  محدى الشحات دمحم شحاتو 2218
  حنان امحد دمحم عوض 2219
  حنان جالل عبد احلميد ابراىيم سعد 2220
  حنان عبد ادلنعم سليمان راشد العبادى 2221
  حنان عوض زكراي العرىب 2222
  حنان فايز الدسوقى فرج شاىٌن 2223
  حنٌن مصطفى عبد ادلعطى ادلاموٌل 2224
 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي خالد عادل عبد ادلقصود عبد العال 2225

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((10جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  خالد دمحم عبداجمليد عبداجمليد فياض 2226
  خالد دمحم زلمود عبد ادلقصود فوده 2227
 نبات زراعي عام خالد سلتار ابراىيم دمحم عبد ادلطلب 2228
  خدجيو امحد دمحم شكر 2229
  خفو السيد على عبداجلليل خفاجى 2230
  خلود حامد عوض قاسم 2231
  خلود خالد ابراىيم عبدالباقى 2232
  خلود خًنى عبدالستار الربماوى 2233
  خلود سعيد بسيوٌل امحد اذلمسو 2234
  خلود دمحم عبد الرحيم على اذلريدى 2235
  خلود دمحم عبدالواحد اجليار 2236
 فيزايء وارصاد جوية+اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي خًنى مصطفى خًنى امحد حجاب 2237
  داليا السيد حسن جاب هللا 2238
  داليا عبد النىب سليمان ابواليزيد شالمش 2239
  دعاء امحد دمحم طلبو 2240
  دعاء السعيد دمحم على ابوعطيو 2241
  دعاء السيد القطب متوىل امحد 2242
  دعاء سامى دمحم دمحم بدوى 2243
  دعاء ضياء الدين على على 2244
  دعاء دمحم امحد احلوتى 2245
  دنيا دمحم زلمود دمحم الشربيىن 2246
  دينا السيد احلداد زلمود 2247
  دينا راجى دمحم حبشى البيباٌل 2248
  دينا سعد دمحم امحد موسى 2249
  دينا زلمود ابراىيم البندارى واىل 2250

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((11جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  ذكرى ثروت ابو ادلعاطى زكى 2251
 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي رامي امحد عبداخلالق حامد 2252
  رامي سامي صبحي النقراشي 2253
  رامى دمحم طلعت توفيق 2254
  رحاب دمحم حامد مخيس 2255
  رمحو ابراىيم دمحم شلىب البسطويسى 2256
  رمحو امحد امحد دمحم الكردى 2257
  رمحو السيد علي حسٌن ابراىيم 2258
  رمحو خالد عمر احللواٌل 2259
  رمحو رامى سعيد عبد الرمحن 2260
  رمحو رشاد ربيع مصطفى الربم 2261
  رمحو رايض عبد ربو غباشى امحد 2262
  رمحو عاطف امحد حسن زيتون 2263
  رمحو عبد السالم امساعيل امحد خلف 2264
  رضوى محدى عبد احلميد امحد ادلراسى 2265
  رفعت جوده جوده ابراىيم محيده 2266
  رفيده كمال عبدالسالم قاسم 2267
  رفيق عبد الغفار امحد فرج الفرت 2268
  رقيو على دمحم السيد حلوه 2269
  ران اكرم عادل عيسوى حجازى 2270
  ران رضا صالح الدين عبد اخلالق مصطفى 2271
  ران طلعت ابراىيم مرجان 2272
  ران عبد الرمحن زلمود الذىىب 2273
  روان ابراىيم مصطفى حسن الطباخو 2274
  روان امحد زلمود امحد درويش 2275

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((12جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  روان عطيو زلروس فيشار 2276
  روان رلدى مصطفى رجب دره 2277
  روان دمحم حسٌن امساعيل عبد اجلواد 2278
  روان زلمود دمحم دمحم فهيم 2279
  رودينو فهمى دمحم البدرى فهمى دمحم 2280
  روضو ابراىيم عبد الفتاح عبد ادلقصود 2281
  روضو امحد دمحم حسب مرعى 2282
  روضو السيد كامل ابراىيم العبد 2283
  روضو دمحم ابراىيم بشندى 2284
  روميساء دمحم سعد سعد الشركسى 2285
  روميساء زلمود دمحم ابو ىرجو 2286
  ريهام ابراىيم عبدهللا رضوان 2287
  ادلعطى عبدالرمحن  عبدالعال ريهام عبد 2288
  ريهام عبده كامل عبد احلكيم االشول 2289
  ريهام دمحم عبد القادر جعفر 2290
  زىراء سعيد زكراي دمحم ىلول 2291
  زىراء على عيسى عزام 2292
  زىراء دمحم زلمود البقرى 2293
 رايضيات+اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي زايد ىشام على حوام 2294
  زيزى سامح احملمدى البدراوى 2295
  زينب اسامو دمحم العباسى 2296
  زينب حسام امحد دمحم الشافعى 2297
  زينب حسٌن على عبد العليم حسٌن 2298
 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي زينب رشاد فايز امحد عبداذلادى 2299
  زينب صابر مجعو فتوح يسن 2300

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((13جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  زينب صربى حيٍن عبد الصمد القاضى 2301
  زينب دمحم عبداللطيف البحًني 2302
  ساره امحد حامد ابواليزيد بسيوٍل 2303
  ساره امحد عيسوي امحد العصمي 2304
  ساره السعيد على عالم 2305
  ساره امين عزت عبدالرمحن ادلعلم 2306
  ساره عاطف حجازى شرف 2307
  ساره عبد السالم صابر ابواليزيد احلو 2308
  العزيز حجاج العزيز دمحم عبد ساره عبد 2309
  السالم دمحم ىشام ساره عصام عبد 2310
  ساره عماد محدى ابراىيم ادلصع 2311
  ساره قطب على البهوتى 2312
  ساره زلروس امحد اثبت 2313
  ساره دمحم عبد الغىن على الزايت 2314
  ساره دمحم عبد الفضيل بسيوٌل 2315
  ساره دمحم دمحم احلصاىف امحد بدوى 2316
 رايضيات سعيد خالد سعيد سامل عامر 2317
  سعيده مشس الدين ابواليزيد الدسوقى قشطو 2318
 رايضيات سالمو امحد سالمو شحاتو الرفاعى 2319
  سلمى ابراىيم السيد ابراىيم نوفل 2320
  سلمى طارق موسى توفيق 2321
  سلمى عبد ادلنصف عبد ادلنصف دمحم القطورى 2322
  سلمى كمال فتح هللا عبد هللا 2323
  سلمى دمحم ابراىيم سلمان 2324
  سلمى دمحم ماىر الشرملسى 2325

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((14جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  سلمى زلمود السيد امساعيل خليل 2326
  سلوان طارق حسىن عبد الغفار عليوه 2327
  مسر رضا عثمان دمحم قطب الصعيدى 2328
  مسر رمزى يسرى رمزى جاب هللا 2329
  مسر عبد السالم السيد عبد السالم مهينو 2330
  مسيحو امحد عبد الفتاح دمحم على 2331
  سها امحد فؤاد راضى عبده 2332
  سهام ابراىيم فهمى زلروس على العسيلى 2333
  سهام اشرف السيد الشرباوى 2334
  سهًن دمحم عرفو عرفو حسن مصطفى 2335
  سهيلو امحد دمحم عبد العزيز شلتوت 2336
  سهيلو سامح السعيد ابراىيم شلىب 2337
  سهيلو سعيد ابراىيم دمحم ادلاحى 2338
  سهيلو عبد الرمحن ابراىيم سعيد 2339
  سهيلو دمحم امساعيل ابراىيم ابو يوسف 2340
  سهيلو دمحم سليمر حسن ابوزيد 2341
  سوزان طارق عبد الرمحن عليوه 2342
  شادى رزق دمحم رزق ابوشادى 2343
  شروق ربيع السيد امحد شلىب 2344
  شروق كامل زكى عبد العزيز خضراوى 2345
  شروق دمحم لطفى زلمود حبيشى 2346
  شروق زلمود دمحم السيد عيسي 2347
  شريف اشرف عبد العزيز امحد دراج 2348
  شريف اشرف عبد اللطيف عبد ادللك الفراش 2349
  شفاء كرم دمحم ابراىيم الشريف 2350

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((15جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
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كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  مشس صربى عباس عبد الصبور 2351
  شيماء توكل مسعد رضوان السيد 2352
  شيماء مجال ابوالعنٌن عيد 2353
  شيماء محدى رجب شحاتو 2354
  شيماء سعيد سيدامحد دمحم 2355
  شيماء على ادلرسى ادلصيلحى ابوسريو 2356
  شيماء نبيل عبد احلكيم عبدالرمحن سالمو 2357
  صباح ابو اليزيد محاد الربى 2358
  صباح عبد القادر ىالل عبد القادر متوىل 2359
  صفاء السيد ابراىيم دمحم جامع 2360
  صالح عبد الشاىف ادلتوىل ابو الفضل اجلمل 2361
  صالح دمحم صالح حسنٌن 2362
  صهيب وليد مصطفى عشماوى 2363
  ضحى امحد السيد دمحم عبدالكرَل 2364
  ضى ماجد عبد ادلنعم عبدالنىب الغرايٌل 2365
  ضياء زلروس لبيب زلروس عشماوى 2366
  طارق امحد عبد الوىاب صالح حسن 2367
 طارق عبد احلميد ابراىيم ضحوة  2368
  عادل على دمحم عبود 2369
 رايضيات عاصم وليد عامر دمحم الفقي 2370
 رايضيات عبد الرمحن امحد الصاوى النعماٌل 2371
  عبد الرمحن العيسوي الشحات  ضبيش 2372
  عبد الرمحن توفيق صبحى عيد 2373
  عبد الرمحن خالد عاطف دمحم مجال الدين 2374
  عبد الرمحن زكراي عبد العليم الشرقاوى 2375

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((16جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
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 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي
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  عبد الرمحن شعبان عبد احلكيم البهنسى 2376
  عبد الرمحن عدىل عبداحلميد عالم الشركسى 2377
  عبد الرمحن دمحم ابراىيم صقر 2378
  عبد الرمحن دمحم عبد الرمحن شهاب 2379
  عبد الرمحن دمحم دمحم امحد عامر 2380
  عبد الرمحن مهدي مهدي نوار 2381
 عبد العزيز بكر دمحم السيد  2382
  عبد اللطيف ابراىيم عبد اللطيف اخلوىل 2383
  عبد هللا السيد عثمان عبدهللا 2384
  عبد هللا الشحات عبد هللا ابوالعال جواد 2385
  عبد هللا حسن عيد داود 2386
 حيوان زراعي+رايضيات عبد هللا محامو ابواليزيد امحد العزب 2387
  عبد هللا دمحم دمحم كامل دمحم جانب 2388
  عبد هللا زلمود عبد الكرَل ابو طبل 2389
  عبد ادللك امحد عبد هللا امساعيل سامل 2390
  عبد ادلنعم طارق عبد ادلنعم الشرقاوى 2391
  عبد ادلنعم دمحم عبد ادلنعم دمحم اجلباىل 2392
 عبد الناصر عبد احلليم دمحم سامل  2393
  عزه دمحم عبد الفتاح دمحم 2394
  عزه ايسر دمحم امحد خليفو 2395
 فيزايء وارصاد جوية+اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي عصام عبد الظاىر عباس مطاوع 2396
  عطيو دمحم عطيو دمحم شاىٌن 2397
  عفاف بطل فتح هللا عبدادلنعم ابو احلسن 2398
  عفاف مسًن فتحى توفيق النجوىل 2399
  عال امحد شحاتو غنيم 2400

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((17جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  عال عالء الدين دمحم شعيب 2401
  عال دمحم ابراىيم زايد 2402
  عالء امين دمحم فتح هللا شرف 2403
  عالء دمحم دمحم عبد اذلادى 2404
  على امساعيل على ابراىيم النمر 2405
  على مجال عبد الفتاح مسعد السويدى 2406
  على سيد امحد دمحم امحد البحًنى 2407
 علي عصام علي حسن  2408
  علياء مشس الدين اجلوىرى مشس الدين 2409
  علياء فتحي عبد احلفيظ عبد الفضيل 2410
  اذلادى عامر علياء دمحم عبد 2411
  علياء دمحم مصطفى سيد امحد 2412
  عمار مصطفى ابو الفتوح دمحم ادلرحومى 2413
  عمار ايسر سليمان عبد القادر 2414
 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي+رايضيات عمر ابراىيم مصطفي الوكيل 2415
رايضيات  عمر حسين فرج البدراوي 2416
  عمر عبد ادلقصود زكى حسن الديب 2417
  عمر عالء الدين عبد الوىاب السيد احلمامصى 2418
  عمر دمحم عبد اجمليد عبد ادلقصود داكر 2419
  عمر دمحم دمحم حسٌن اجلمسى 2420
  عمرو ابراىيم سعد ابراىيم السوداٍل 2421
  عمرو السيد رجب سيد امحد جرب 2422
  عمرو مجال موسى على 2423
  عمرو ربيع حسٌن نوفل 2424
  عمرو عبد ادلنعم عبد الباسط عمر داود 2425

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((18جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  غاده السيد سلتار عبد العال الزمامري 2426
  غرام دمحم دمحم دمحم ابوعمو 2427
  فاتن دمحم زلروس صاحل مقلد 2428
  فارس ايسر دمحم رزق 2429
  فاطمو ابراىيم عبدالعليم السيد خطاب 2430
  فاطمو اسامو احملمدى السلكاوى 2431
  فاطمو اشرف سيف الدين عبد اجمليد زىران 2432
  فاطمة الزىراء السيد مصطفي عيد خضر 2433
  فاطمو عبد الغفار ابراىيم صقر 2434
  فاطمو عالء الدين زكراي بسيوٌل حواش 2435
  فاطمو علي امساعيل ابومحام 2436
  فاطمو عيد سعيد حامد مرسى فاضل 2437
  فاطمو كمال امحد دمحم بدر 2438
  فاطمو دمحم عبد ربو عرب 2439
  فاطمو زلمود عبد اجلواد عبد احلميد مسلم 2440
  فاطمو وليد السيد عبدالفتاح اخلويل 2441
  فدوى نبيل زلمود جنش 2442
  فؤاد معتصم فؤاد اجلنجيهى 2443
 رايضيات كرَل محدي جهيد امحد شوتيو 2444
  كرَل دمحم امحد السيد 2445
  كرَل دمحم انور دمحم جوده 2446
  كرَل دمحم مصطفى دمحم ابو السعود 2447
  كرَل زلمود شاىر سعدالدين السيد امحد 2448
  كرَل ىاٌل كامل سليمان البدوى 2449
  كرَل حيٍن عبد اذلادى دمحم غنيم 2450

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((19جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  كرميان نبيو ابراىيم الصياد 2451
  كوثر عاطف عبدادلنعم امحد محيد 2452
 (عذر مرضي)فيزايء وارصاد جوية لقاء مجال ابراىيم مصطفى البلتاجى 2453
  دلياء سعد السيد على الصاوى 2454
  لولو عبد الرمحن دمحم عبد احلليم عبد الداَل 2455
  دمحم ابراىيم  عبد ادلقصود مغازى 2456
  دمحم ابراىيم سيد امحد شلىب 2457
  دمحم ابراىيم مربوك حجازى 2458
  دمحم ابو زيد يوسف امحد دكوس 2459
 رايضيات دمحم امحد ابراىيم دمحم النكالوى 2460
  دمحم امحد السيد حسن عبدالعاطى 2461
 فيزايء وارصاد جويةدمحم امحد زغلول دمحم يونس  2462
  دمحم امحد سعيد حامد فراج 2463
  دمحم امحد عبد احلليم النويهى 2464
  دمحم امحد عبد ادلوجود العزب 2465
  دمحم امحد دمحم امحد ابو حليمو 2466
  دمحم امحد دمحم زلمود ادلتوىل 2467
 نبات زراعي عام دمحم اسامو عبد العزيز دمحم دمحم ليلو 2468
  دمحم اسامو حيٍن عبد الفتاح حجاج 2469
  دمحم اشرف عطيو دمحم عطيو 2470
 فيزايء وارصاد جوية+نبات زراعي عام دمحم اشرف علي السيد شيتات 2471
  دمحم السيد ابراىيم طلبو مدكور 2472
 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي دمحم السيد امحد سليمو 2473
كيمياء غًن عضوية وحتليلية +نبات زراعي عامدمحم السيد توحيد يوسف  2474
  دمحم السيد جاب هللا عبدالوىاب بلطيو 2475

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((20جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

 دمحم السيد محدان السيد علي  2476
  دمحم السيد سعيد السيد زعًن 2477
  دمحم النادى سعيد دمحم اخلواجو 2478
  دمحم بسيوٌل السيد فتحى 2479
  دمحم جالل دمحم صلاح مهدى 2480
  دمحم مجال دمحم ابو عصره 2481
 حيوان زراعيدمحم محادة عبد العزيز حسن  2482
  دمحم خالد دمحم دمحم عطاهللا 2483
  دمحم راشد مسًن دمحم امساعيل 2484
  دمحم رمضان دمحم البحًني 2485
  دمحم سامل رمضان السيد جدوا 2486
  دمحم سعيد حسن جوده 2487
  دمحم صبحي السيد ابراىيم محيده 2488
   دمحم عواد احللفاوىيدمحم صبح 2489
  دمحم صالح دمحم عبداحلفيظ بكر 2490
 رايضيات دمحم طاىر  السيد حسن محاده 2491
  دمحم طلعت ابراىيم ابو العماَل 2492
  دمحم طلعت ابراىيم امٌن عبد الغين 2493
  دمحم طلعت ابو احملاسن خطاب 2494
  دمحم طلعت عبد ادلنعم الرفاعى 2495
  دمحم عبد العزيز ابراىيم على دمحم عرفات 2496
  دمحم عبد العظيم السيد عطيو 2497
  دمحم عبد الفتاح مصطفي عبده 2498
  دمحم عبد هللا عباس دمحم زيتون 2499
  دمحم عبد ادلعطي امحد عبد اذلادي الصياد 2500

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((21جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  دمحم على سامل درويش 2501
  دمحم عماد دمحم كامل ابراىيم 2502
  دمحم عيد عبد ادلنعم عبد السميع فوده 2503
  دمحم فوزى دمحم ابراىيم عطيو 2504
  دمحم دمحم عبد اجلليل العقده 2505
  دمحم زلمود دمحم ىندى 2506
  دمحم سليمر كمال سليمر صاحل 2507
  دمحم مصطفي عبد الرءوف عيسي 2508
  دمحم شلدوح جابر امحد العطار 2509
  دمحم منصور سليمان دمحم عطا 2510
  دمحم انجى السعيد ابراىيم غريب 2511
  دمحم نبيل عبد النىب درويش 2512
  دمحم نبيل دمحم شريف 2513
  دمحم ىاشم حسٌن ىاشم عفيفى 2514
فيزايء وارصاد جوية +اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي دمحم يوسف دمحم دمحم مصطفي 2515
  زلمود ابراىيم زلمود مصطفى جاد الزقيطى 2516
  زلمود امحد عبد العال يونس 2517
  زلمود جرب زلمود دمحم امحد 2518
  زلمود حامد عبد العزيز حامد 2519
  زلمود خالد ابراىيم زلمود الصعيدى 2520
  زلمود خالد سعد القطب عيانو 2521
  زلمود رضا دمحم رلاىد 2522
  زلمود سعيد دمحم امٌن الكفوري 2523
  زلمود صالح زلمود زلمود الباجورى 2524
  زلمود عبد العزيز مصطفى شاىٌن فايد 2525

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((22جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

 

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  زلمود عبد هللا ابراىيم عبد هللا 2526
  زلمود رلدى دمحم الدسوقى السحيىت 2527
  زلمود دمحم امحد عبدادلغىن الشيخ 2528
  زلمود دمحم امحد دمحم شعبان 2529
  زلمود دمحم السيد سعيد 2530
  زلمود دمحم بدراوي الصاوى سليمان 2531
 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفيزلمود دمحم عبد الرازق النجار  2532
  زلمود دمحم زلمود ابراىيم عبد الفتاح 2533
  زلمود منصور عبد الصادق سعد 2534
  مروه سيد شحاتو سيد شحاتو 2535
  مراين مسًن اثبت عبد السيد 2536
  مرَل ابراىيم سعد ابراىيم دمحم 2537
  مرَل ابراىيم دمحم فتحى عرب 2538
  مرَل امحد دمحم دمحم منصور 2539
  مرَل اشرف شوقي امحد 2540
  مرَل رشدى شعبان دمحم ابو زيد 2541
 رايضيات مرَل رضا دمحم عبد احلليم الفيومى 2542
  مرَل زكراي احملمدى الفتياٌل 2543
 رايضيات مرَل كرَل عبد الفتاح دمحم ابراىيم 2544
  مرَل دمحم ابراىيم عبدهللا احلمزاوى 2545
  مصطفى ابراىيم زلجوب ابراىيم مسلم 2546
  مصطفى امحد دمحم السيد عامر 2547
  مصطفى امحد مصطفى مرسى الصفطى 2548
  مصطفى بسيوٌل مصطفى بسيوٌل الزايت 2549
 فيزايء وارصاد جوية+رايضيات مصطفي جالل امحد زايدة 2550

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((23جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

    

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  مصطفى صبحى دمحم زلمود االشوح 2551
  مصطفى عيد مصطفى شعبان الرىوان 2552
 فيزايء وارصاد جوية+رايضيات مصطفي دمحم امحد دمحم حسن 2553
  مصطفى دمحم صابر عبدالسالم 2554
  مصطفى زلمود دمحم ابراىيم عبيد 2555
  مصطفى زلمود دمحم عبدهللا 2556
  مصطفى وليد رضا عبدالوىاب الديب 2557
  ملك مصطفى دمحم شبانو 2558
  منار دمحم سليمان سليمان الفىت 2559
  منار دمحم دمحم على الصعيدى 2560
  منار واىف واىف على واىف 2561
  منار وليد دمحم سليمان 2562
  منال امحد سيد امحد عمر 2563
  منو هللا امحد دمحم على حجازى 2564
  منو هللا اسامو جاد دمحم جاد الرببرى 2565
  منو هللا السيد ادلغاورى ادلسًنى 2566
  منو هللا سالمو صالح عبد القادر 2567
  منو هللا مسًن فوزى شرف سالمو 2568
  منو هللا طارق السيد ابو اليزيد عيسوى 2569
  منو هللا طارق عبد هللا الشاىد 2570
  منو هللا عبد احلميد على منصور كاشف 2571
  منو هللا دمحم ربيع زىره 2572
  منو هللا دمحم دمحم سيد امحد الدمنهورى 2573
  منو هللا زلمود عبد هللا عبد الغىن 2574
  منو هللا زلمود دمحم سيدامحد ماضى 2575

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((24جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

 

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  منو هللا مصطفى مصطفى مصطفى الساعى 2576
  منو خالد زلمود مصطفى الشيتو 2577
  مين دمحم امحد متوىل الصعيدى 2578
  مى اسامو ابو الفتح الداىل 2579
  مى اشرف على عبدالعزيز رمضان 2580
  مى عبد اجلواد عبد القوى زلمود الربى 2581
  مى دمحم قطب عثمان 2582
  مى دمحم لبيب دمحم سالمو 2583
  مياده مسًن ماىر احلجرى 2584
  ميار اسامو مجعو شرعان 2585
  اجمليد امحد عبدالعزيز ميار عبد 2586
  مًنان ارلد عبد الغفار اجلمال 2587
  اندر سالمو عبد ادلنعم اخلضرجى ابوكحلو 2588
  انديو عاطف فاروق ابو احلسن 2589
  انديو دمحم فتحى عبدالرسول زايد 2590
  انرميان عبدادلنعم دمحم صقر 2591
  اننسى ايهاب عبد الرازق حرىب 2592
  اننسى عاطف عبد اخلالق دبل 2593
  اننسى حيٍن السيد دمحم قاسم 2594
  انىد رافت امحد دمحم الدافس 2595
  نبيو نبيو حامد دمحم عامر 2596
  نداء مسعد السيد السيد ابراىيم 2597
 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي ندى امحد دمحم عبد الرمحن نصر 2598
  ندى سعيد فوزى عطيو 2599
  ندى صابر دمحم راشد 2600

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((25جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

  ـ   

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  ندى طارق حافظ حسنٌن شوشو 2601
  ندى عاطف ابراىيم عوض 2602
  ندى عبد احلليم حافظ عالم 2603
  ندى عبد احلميد عبداحلميد امحد شاىٌن 2604
  ندى عبد العزيز عبد العزيز القرموط 2605
  ندى دمحم حسانٌن جوىر العبد 2606
  ندى دمحم طاىر عمر مصطفى فايد 2607
  ندى دمحم طو دمحم سعيد 2608
  ندى دمحم عبد الغفار عماره 2609
  ندى انجى دمحم السيد البنا 2610
  نزيو حييي عبدهللا عسكر 2611
  نسيبو شوقى زلمود دمحم زيدان 2612
  نعمات عبد الرمحن دمحم ابوريو 2613
  نعيمو عادل عبد االعظم على السعيد 2614
  هنال دمحم زلمود عبدا لباقى الشيخ 2615
  هنى اشرف قطب عبدالعزيز السيد 2616
  هنى الدسوقى ابراىيم الدسوقي 2617
  هنى دمحم مرزوق امحد النقلى 2618
 فيزايء وارصاد جوية نور الدين شعبان امحد  دمحم محاد 2619
  نور الدين ىشام دمحم شعبان خبيت 2620
  نور مصطفى دمحم السيد شلىب 2621
  نورا امحد دمحم ابراىيم جعفر 2622
  نورا سعيد شامخ عبد اجلواد 2623
  نورا فتحى عبد الغفار ابو الفتح العشرى 2624
  نورا وجدى كمال عفيفى زايده 2625

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((26جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي نوران امحد ابراىيم اجلمال 2626
  نوران امحد امحد سعيد الشرشايب 2627
  نوران امين جالل قاسم 2628
  نوران مجال سيدامحد امحد عبدهللا 2629
 ((بعذر مرضي)كيمياء غًن عضوية وحتليلية )+اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي نوران صبحى فهيم دمحم فوده 2630
  نورىان السيد الدرديرى حليمو 2631
  نورىان اتمر الرفاعى عبد اجمليد يونس 2632
  نورىان حسن رحب ادلرابع 2633
  نورىان طو عبدادلغىن حسن دمحم عثمان 2634
  نورىان عبد هللا دمحم ربيع عجينو 2635
  نورىان دمحم عبد القادرعلى ابوشحاتو 2636
  نورىان زلمود شعبان عطيو 2637
  نًنه عماد امحد دمحم زلرز 2638
  نًنه دمحم الشديد طو رمضان 2639
  نًنه نبيل ادلرسى عبد اخلالق االعصر 2640
  ىاجر امحد مسًن امحد مصطفي 2641
  ىاجر امساعيل مرسى دمحم زلرم 2642
  ىاجر حسن مربوك زلمود القابسي 2643
  ىاجر سالمو  حسن دمحم ربيع 2644
  ىاجر عبد السميع عبد الكرَل عبد السميع فرج 2645
  ىاجر عبد الوىاب عاطف مخيس عبد الوىاب 2646
 رايضيات ىاجر علي عطيو الششتاوي 2647
  ىاجر على دمحم على شحاتو 2648
  ىاجر دمحم سعد زكى خليفو 2649
  ىاجر دمحم دمحم حسن الغرابلى 2650

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((27جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

     

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس

  ىاجر دمحم زلمود شلىب 2651
  ىاجر انصر الصاوى سليمان دمحم زاىر 2652
  ىالو دمحم ابو اليزيد السيد شرف 2653
  ىانيو عطيو عبدالرمحن علي 2654
  ىبو امحد على على االعرج 2655
  ىبو هللا دمحم شعبان ابو كرميو 2656
  ىدى زلمود جابر زلمود على 2657
  ىدير السيد عبد ادلعطى ابراىيم القاضى 2658
 رايضيات ىدير السيد عزت السيد الديب 2659
  ىدير مجال كامل ابو نعمو 2660
  ىدير صبحى ابراىيم حبيب 2661
  ىدير عبد اللطيف عبده نوار 2662
  ىشام ابراىيم عبد اذلادى ابو زيد 2663
  ىناء وحيد زلمود ادلوجي 2664
  وايل امان دمحم عبداللطيف 2665
  وائل ابراىيم رشاد دمحم احلاجو 2666
  وسام عبداحلميد دمحم اجلمل 2667
  وسام وائل شوقى دمحم ادلغازى 2668
  وفاء امحد السعيد دمحم شعت 2669
  وفاء مساره محيده عوض هللا ابو العنٌن 2670
  وفاء طارق دمحم فهمى زىره 2671
  والء على رشاد دمحم سليم 2672
  والء وليد فرج عبد احلميد الدليل 2673
  ايرا ابراىيم السيد الششتاوى التيال 2674
  ايرا السعيد الدسوقى السعيد سعد 2675

                                        رئيس شئون التعليم والطالب  ادلختـــص             



   ((28جلنــة   ))                                                                                                             ـا ـــــــجامعـة طنط
 ةـــــــة الزراعـــــــــــــكلي

                                          شئون التعليم والطـالب
كــــشـــــــف 

الثاٍل / أرقـام جلـوس ادلستوى 
 م2021/2022  للعام اجلامعـي األول/للفصـل الدراسـي

 اتــــــــــــــــــــــــمالحظ ـــبــــــــــــم الطالــــــــــــــاس رقم اجللوس
  ايرا صبحي عبد الفتاح البسطويسي 2676
  ايرا عنرت ثروت عزيز 2677
  ايمسٌن مسًن دمحم دمحم حبيبو 2678
  ايمسٌن دمحم على فرج زلجوب 2679
  ميىن فراج الدسوقى على قرقر 2680
  ميىن دمحم فوزى عباس امحد 2681
  يوسف امحد يوسف دمحم صباح 2682
 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي يوسف اشرف مسًن دمحم خضر 2683
  يوسف الشحات عسران يوسف حسن 2684
 رايضيات يوسف خالد زلمود امساعيل 2685
 اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي يوسف عصام دمحم شبل عبدهللا 2686
  يوسف دمحم السيد رجب 2687
  يوسف وائل ابراىيم الششتاوى 2688

 طالب ابقون لالعادة اثنيا

اساسيات ىندسة +ميكروبولوجيا عامة+اساسيات زلاصيل+رعاية وتربية حيوان+اساسيات بساتٌن+كيمياء حيوية زراعيةامحد عبد العزيز ادلرسي النجار  2689
 (1م)فيزايء وأرصاد جوية +(قوى وآالت ورى وصرف)زراعية

 (1م)حيوان زراعي +(1م)نبات زراعي عام +ميكروبولوجيا عامة+اساسيات زلاصيل+ كيمياء حيوية زراعيةامحد زلروس سليمان الشيخ حسن  2690

 ميكروبولوجيا عامة+اساسيات زلاصيل+ كيمياء حيوية زراعيةجيهان رمضان ابراىيم علي ابراىيم  2691

اساسيات ىندسة +ميكروبولوجيا عامة+اساسيات زلاصيل+رعاية وتربية حيوان+اساسيات بساتٌن+كيمياء حيوية زراعيةزايد اسامة صالح الدين عبد الستار  2692
 (1م)فيزايء وأرصاد جوية +(قوى وآالت ورى وصرف)زراعية

 ميكروبولوجيا عامة+اساسيات زلاصيل+رعاية وتربية حيوان+اساسيات بساتٌن+كيمياء حيوية زراعيةسامية عادل امحد امحد العاصي  2693

اساسيات ىندسة +ميكروبولوجيا عامة+اساسيات زلاصيل+رعاية وتربية حيوان+اساسيات بساتٌن+كيمياء حيوية زراعيةفاطمة امحد دمحم النجار  2694
 (قوى وآالت ورى وصرف)زراعية

اساسيات ىندسة +ميكروبولوجيا عامة+اساسيات زلاصيل+رعاية وتربية حيوان+اساسيات بساتٌن+كيمياء حيوية زراعيةدمحم اشرف رمضان فوزي عباس  2695
 (1م)فيزايء وأرصاد جوية +(1م)رايضيات +(قوى وآالت ورى وصرف)زراعية

اساسيات ىندسة +ميكروبولوجيا عامة+اساسيات زلاصيل+رعاية وتربية حيوان+اساسيات بساتٌن+كيمياء حيوية زراعيةدمحم النبوي صبحي فرج  2696
 (قوى وآالت ورى وصرف)زراعية

 (1م)اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي +كيمياء حيوية زراعيةدمحم عادل يونس  2697

قوى وآالت )اساسيات ىندسة زراعية+ميكروبولوجيا عامة+اساسيات زلاصيل+ اساسيات بساتٌن+كيمياء حيوية زراعيةدمحم عبد احلليم علي غايل  2698
 (1م)اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي +ورى وصرف

 (1م)نبات زراعي عام+ميكروبولوجيا عامة+اساسيات زلاصيل+ كيمياء حيوية زراعيةزلمود رجب دمحم البنا  2699

 طالب من اخلارج اثلثا

اساسيات ىندسة +ميكروبولوجيا عامة+اساسيات زلاصيل+رعاية وتربية حيوان+اساسيات بساتٌن+كيمياء حيوية زراعيةدمحم سعيد عبده امساعيل العامل  2700
 (1م)اساسيات االجتماع واجملتمع الريفي + (قوى وآالت ورى وصرف)زراعية

اساسيات ىندسة +ميكروبولوجيا عامة+اساسيات زلاصيل+رعاية وتربية حيوان+اساسيات بساتٌن+كيمياء حيوية زراعيةمصطفي عادل دمحم عليوة  2701
 (قوى وآالت ورى وصرف)زراعية
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