
جامعة طنطا

كلية التجارة

محاسبة وتمويل

التوقيعاسم الطالبرقم الجلوس

احمد اسماعيل احمد احمد سنجر2001

احمد ايمن عبدالجواد السعداوى2002

احمد باسم الرفاىع عبدالىح2003

احمد جاد مصطفى بركات2004

احمد حمدى حموده مصطفى صقر2007

احمد سمير عبدالمجيد عبدالصمد الرصدي2009

احمد عادل ابراهيم سيداحمد الشاعر2011

احمد عبده شامخ عبده البيوىم2015

احمد عىل دمحم غلوش2016

احمد عماد حسن السيد جامع2017

وك دمحم2018 احمد دمحم ابوالمجد مير

 شاويش2019
ى

احمد دمحم بسيون

احمد دمحم مصطفى الرفاىع2020

احمد محمود عبدالسالم دمحم الشيخ2021

بينى2026 ارساء بهجت دمحم طلعت الشر

ارساء سالمه ابوزيد ترجم2027

ارساء عىل ابراهيم السيد بيوىم2028

اسماء احمد اسماعيل عبدالعزيز سعد2031

ى ابراهيم شحاته بدوى2032 اسماء صير

االء اسماعيل عبدالير شلنر2034

االء الحسن دمحم عبدالرحيم احمد ابوزيد2035

االء دمحم السعيد عبدالجليل2037

الهام عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح النجار2039

ه دمحم دمحم الرفاىع2041 امير

انىحر السيد فتىح راشد2042

انور عمران دمحم عيىس2043

(الفصل الدراسي األول)كشف بأرقام جلوس طالب المستوى الثانى 

(المسددين) 2021 / 2020                   للعام الجامعي 
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ايمان عادل ابراهيم الديب2044

ى عبدالكريم غنيم2046 ايناس يشى ابوالعنير

ايهاب دمحم عبدالحميد دمحم الزعىط2050

باسم يارس ابراهيم ابوسالم2051

بسمله احمد سليمان دمحم بر2052

بسمه دمحم سعد الششتاوى ابوالمجد2053

ف زكريا كامل عبده2054 بيير ارسر

جوسيان اسامه وجدى لبيب نعمه هللا2055

جيانا نشئت نرصى نخنوخ2056

جيهان محمود دمحم احمد الشيخ عىل2057

حبيبه يشى عبداللطيف دمحم جعفر2058

حسام سالمه عبدالعزيز الخوىل2059

ى دمحم شعبان دمحم2060 حسير

قاوى2061 حلىم شهاب مؤمن الشر

ى عمرو دمحم حامد المراطن2062 حنير

خالد رزق عىل حماد2063

دينا مديح عبدالمجيد عثمان فرج2065

رحمه حسن ساىم العيسوى2066

رضا ابراهيم سعيد مصيلىح سابق2068

رضوى دمحم سعيد ابوزيد النحراوى2069

يده يشى صابر المرىس فنجر2070 رف

ى دمحم بدران2071 يه امير رق

ى2072 روان شحاته دمحم ابوالعينير

روان دمحم عبدالمقصود رجب2073

ريم باسم هاشم السيد السكرى2074

ريم صبىح دمحم رسالن2075
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ري  هام جمال عبدالفتاح قابيل2076

ساره صالح عبدالمقصود غازى2077

ساره دمحم ابوذيد دمحم دياب2078

ساىل جمال احمد سيداحمد بكار2080

سمر عىل عبدالعزيز عىل النحراوى2082

سهيله احمد فاروق عبدالغفار2084

سهيله سمير عبدالفتاح الهوارى2085

شادى الطنطاوى دمحم محمود احمد2086

وق اسامه بيوىم العاىص2087 رسر

 عزىم ابراهيم عبدالفتاح الديب2088
ر

شوق

شيماء دمحم بركات النحراوى2089

شيماء دمحم حمدى دمحم عمار2090

صالح ايهاب صالح عبدالعاىط راشد2091

عبدالباسط دمحم المتوىل ابوجالله2093

عبدالرحمن السعيد بدير احمد الماظ2094

عبدالرحمن رجب عبدالحكيم الشاذىل2095

عبدالرحمن دمحم عطيه السعيد حرب2097

ى2098 يد خرصى ابوالعنير ى عبدالسالم احمد ابوالير

ى2102 ى فتىح حدوته شاهير عبدهللا صير

عبدهللا دمحم عبدالفتاح نمر2103

عبير جاد ضاىح صالح2104

عال هشام دمحم عبدالفتاح سنجر2105

ف2106 عالء يوسف السيد احمد رسر

عىل احمد احمد عىل عيد2107

 جابر2108
ى

عىل احمد بسيون

عمر عىل دمحم عبدالحميد2112
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عمر مدحت الحسينى ابراهيم جروان2113

عمرو احمد حسنى محمود يوسف2114

عمرو ايمن شفيق ابوالسعود2115

عمرو صبىح عبدالهادى عبدهللا الزلوعه2117

يد دمحم النحراوى2119 ى غاده عبدالجليل ابوالير

فارس ابراهيم عبدالرسول جوده2120

فاطمه عادل عبدالمنعم عبدالرحمن بكر2121

ى2122 فتىح ايهاب فتىح العشر

فهد دمحم سليمان دمحم رصد2123

2125
ر

ى الدسوق كريم ايهاب صير

كريم طارق دمحم السيد عىل2127

دمحم اكرم عبدالسميع السيد حجاب2131

دمحم السيد عبدالعزيز السيد عفيفى2132

ى2133 دمحم السيد دمحم احمد العشر

دمحم السيد دمحم السطيحه2134

ى2135 دمحم السيد دمحم السيد الهمشر

دمحم ايمن دمحم عبدالرحيم فضل هللا2136

دمحم ايهاب دمحم ابراهيم سيداحمد2137

دمحم حاتم دمحم عبدالحليم نصار2139

دمحم سعد فاروق عىل دمحم2145

دمحم سعيد عبدالرحمن احمد النجار2146

دمحم سعيد يوسف دمحم البطاوى2147

قاوى2148  دمحم الشر
ر

دمحم سمير دمحم شوق

دمحم طارق عبدالمنعم عبدالعاىط2150

ى طه سالم2151 دمحم طه امير

دمحم عادل دمحم قطب عبيد2153
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دمحم عالء عبدالستار عبدالغفار محمود2154

دمحم محمود دمحم جعفر2156

دمحم مسعد احمد حفنى سليمان2157

محمود السيد يوسف دمحم السقا2159

محمود رافت دمحم عبدالننر درويش2162

محمود صابر دمحم مصطفى الديب2163

محمود دمحم دمحم غازى2164

مريم دمحم حسن دمحم السباىع2168

ي2169
مريم يارس عفيفى راىصى عفيفى

ى2170 مصطفى ابراهيم دمحم شاهير

مصطفى احمد عبدالمحسن الفوال2171

مصطفى حامد عبدالقوى الخواجة2173

مصطفى عمرو فؤاد عويس2174

ى2175 ى ابوشاهير مصطفى دمحم شفيق امير

مصطفى محمود ابراهيم سالمه2176

مصطفى ممدوح عبدالشكور عنب2178

مصطفى يارس مصطفى ابوعيش2179

ملك دمحم ابراهيم احمد الصفىط2180

لىس2181 منار احمد عبدالمقصود الير

منار ممدوح اسماعيل الصعيدى2182

منه احمد دمحم عبدالقادر2183

منه هللا عبدالرازق احمد دمحم غانم2184

مها عبدالكريم احمد عثمان سالم2185

ىم عماد دمحم يشى صالح2186

نجاة احمد عبداللطيف الدابوىل2187

ى شاكر سليم2189 ندى عمادالدين امير
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ندى وجيه عبدالمنعم السيد صالح2191

ى رشدى اسماعيل احمد اسماعيل2192 نرمير

ى نشأت صبىح عبدالعليم عيىس2193 نرمير

نور مجدى ابراهيم ابراهيم محرم2195

نور نادر عبدالرازق قطب عبدالرازق2196

نورهان السيد مرىس عىل2198

نورهان خالد محمود عيىس2199

نورهان رفعت صبىح الغندور2200

نورهان دمحم الشناوى رمضان2201

ه كمال دمحم يوسف السنباىط2202 نير

ى عاطف زين العابدين الحلو2203 نيفير

هاجر مصطفى احمد الغربىل2204

هايدى ابراهيم مصطفى كشك2205

هبه هللا مصطفى احمد السيد جشها2206

هدير رافت عبدالعزيز مصطفى2210

هدير سعيد كامل الخوليه2211

ف دمحم دمحم منصور2212 هشام ارسر

ف دمحم الغزاىل2213 همسه ارسر

يارا دمحم موىس دمحم زهران2215

ى اسامه شعبان الشوره2216 ياسمير

ياسمينا عبدالمجيد خليفه عبدالعزيز علوان2217

يمنى دمحم عىل دمحم العرنر2218

يمنى دمحم دمحم النجار2219

يوستينا يوسف ميشيل يوسف2220

ان سعد2221 يوسف مرقص جير
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