
 جامعة طنطا  

  1028/1029للعام الجامعي دور يونيه أرقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير                    كليـة اآلداب

 قسم اللغة عربية ) شعبة دراسات إسلامية (                       ========

 (   2لجنــــــة رقـــم )   

 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس

  مستجد ابراهيم احمد محمد محمد رزق 1 1
  مستجد احمد السيد ابراهيم محمد خطاب 2 2
  مستجد احمد خيري محمد الطحان 3 3
  مستجد احمد ضيف هللا سعد علي جاويش 4 4
  مستجد احمد عبد القادر طريف شحات 5 5
  مستجد احمد عيد عبد العاطي بركات 6 6
  مستجد احمد محمد احمد المنسي 7 7
  مستجد احمد محمد خلف هللا عباس 8 8
  مستجد احمد محمد عبد الرحمن هيبه 9 9

  مستجد احمد همام فاروق زكي 11 11
  مستجد اسراء فتحي العزب حواس 11 11
  مستجد اشرف احمد محمود عيسى 12 12
  مستجد درازاشرف علي السيد محمد السيد  13 13
  مستجد السعيد محمد السعيد احمد 14 14
  مستجد السيد حسن ابراهيم الشاعر 15 15
  مستجد السيد فتحي محمد ابراهيم 16 16
  مستجد انور فضل محمد عبيد طه 17 17
  مستجد ايمان اسماعيل رمضان محمد جمعه 18 18
  مستجد ايناس نبوي ابراهيم سليمان 19 19
  مستجد ايه محمود زكي الخولي 21 21

 

     مدير اإلدارة                             المختص               

 

 

 

 

 
 جامعة طنطا  



 1028/1029للعام الجامعيدور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                                كليـة اآلداب

 قسم اللغة عربية ) شعبة دراسات إسلامية (                             ========
 (   1لجنــــــة رقـــم )   

 

 م
 رقم

 الجلوس
 مـــــــــاالس

الة ح

 الطالب
 المواد التي يمتحن فيها الطالب

  مستجد تامر رضا بيومي عيسى 21 1

  مستجد حامد هالل حامد السعدني 22 2

  مستجد احمد ابو زيدحسام حسن احمد عبد الحليم  23 3

 –إعفاء من مادتى نصوص بلغة اوربية حديثة  مستجد حسين شعبان محمد حسين وهدان 24 4

 مناهج بحث

5 25 
 " عذر " حسين علي حسين حشاد

  مستجد

  مستجد حمدي محمود احمد محمد  26 6

  مستجد راغده محمد بهنسي محمد بهنسي 27 7

  مستجد هللارسمي رفعت عبد الحميد عبد  28 8

  مستجد رشاد المهدي رشاد الشناوي 29 9

  مستجد رفاعي سعد رفاعي محمد رفاعي 31 11

  مستجد رقية ناصر محمد عبد الجواد مصطفى ناصر 31 11

  مستجد ريهام مرسي عبد المنعم الشناوي 32 12

  مستجد سهى محمد عبد الحليم يحيي 33 13

  مستجد احمد عبد الواحد النجارسيد احمد عبد الواحد سيد  34 14

   مستجد شيرين احمد سليمان الخولي 35 15

  مستجد صالح سيد احمد محمد سيد احمد 36 16

  مستجد صالح محمد ابراهيم صالح غنيم 37 17

  مستجد صفوت محمد مصطفى عبد هللا عماره 38 18

  مستجد عاطف علي احمد جاد 39 19

  مستجد سامي بحيريعبد الرحمن عوض  41 21

 

     مدير اإلدارة                          المختص                  

  
 

 

 جامعة طنطا  

 1027/1028للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                                كليـة اآلداب

 قسم اللغة عربية ) شعبة دراسات إسلامية (                             ========



 (   3لجنــــــة رقـــم )   
 

 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس

  مستجد عبد العظيم عبد الحليم محمد الشلباني 41 1

  مستجد عبد اللطيف نصر محمد خضر 42 2

  مستجد المزينعبد هللا محمد منصور محمد  43 3

  مستجد عبد النبي حمدان محمد البيلي 44 4

  مستجد عبده احمد احمد المتولي غانم 45 5

  مستجد عزت السيد العزب يوسف 46 6

  مستجد عزت وهبه محمد الديب 47 7

  مستجد عالء عبد الحفيظ قاسم عبد الحفيظ 48 8

  مستجد علي محمد شوقي محمد علي 49 9

  مستجد رياض رياض بدران علياء 51 11

  مستجد عماد عبد العزيز محمد شراره  51 11

  مستجد عمر مصطفى علي محمد 52 12

  مستجد محمد ابراهيم اسماعيل الشرباصي 53 13

  مستجد محمد احمد احمد محمد الحوشي 54 14

  مستجد محمد احمد محمد حسن شحاته 55 15

  مستجد العبدمحمد اسماعيل سيد احمد  56 16

  مستجد محمد البسطويسي محمد الفقي 57 17

  مستجد محمد سعد عبد النبي نوايه 58 18

  مستجد محمد سمير علواني محمد الشاذلي 59 19

  مستجد  محمد عبد هللا سالم محمد 61 21

 

     مدير اإلدارة                          المختص                  

  
 

 

 

 طنطا جامعة  

 1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                                كليـة اآلداب

 قسم اللغة عربية ) شعبة دراسات إسلامية (                             ========
 (   4لجنــــــة رقـــم )   



 

 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس

  مستجد محمد علي محمد بركات 61 1

  مستجد محمد عيسوي عبد الحليم عبد العزيز 62 2

  مستجد محمد محمود الدسوقي الشاذلي 63 3

  مستجد محمود احمد سيد احمد حسن جبريل 64 4

  مستجد مراد محمد محمد الدمياطي 65 5

  مستجد منصوريهان مجدي عبد الرحمن عبد الرازق مر 66 6

  مستجد مصطفى السعيد حسن البلتاجي 67 7

  مستجد منى عبد الكريم محمد عبد الحليم مخلص 68 8

  مستجد منى محمد علي محمد 69 9

  مستجد نسيم محمود محمد حسن حرز 71 11

  مستجد هبه محمد عباس طلبه 71 11

  مستجد محمد عطيههند محمد احمد  72 12

  مستجد ياسر سعد محمد بهاء الدين  73 13

14 74 
 احمد عبد الحميد امين النجار

 جميع المواد باق لإلعادة

15 75 
 اسالم مصطفى محمد عبد العال

 جميع المواد باق لإلعادة

16 76 
 العربي السيد العربي عبده الجوهري

 جميع المواد باق لإلعادة

17 77 
 يوسف عيادمحمد احمد 

 جميع المواد باق لإلعادة

18 78 
 مجلى محمد جابر ربيع على

 جميع المواد باق لإلعادة

19 79 
 حسان الهذيلى بن الطيب الحربى ) وافد تونسى (

  مستجد

     

     

     

     

 

     مدير اإلدارة                          المختص                  

  
 جامعة طنطا  

  1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                   كليـة اآلداب

 ( اللغةقسم اللغة عربية ) شعبة                                  ========

 (   5لجنــــــة رقـــم )   



 م
 رقم

 الجلوس
 يمتحن فيها الطالبالمواد التي  الة الطالبح مـــــــــاالس

  مستجد ابراهيم محمد ابراهيم رضوان 91 1

  مستجد ابو طالب فكري منصور ورد 92 2

  مستجد ن ابو ذكري بكراحمد حس 93 3

  مستجد احمد عبد السالم علي الدكروري 94 4

  مستجد اسراء ياسر يوسف عبد المحسن يوسف 95 5

  مستجد اسماء عبد الوهاب محمد عماره 96 6

  مستجد اشرف عبد الغفار سليمان ادريس 97 7

  مستجد اماني احمد مصطفى ابو السعود 98 8

  مستجد ايه محمد علي ابو يوسف 99 9

  مستجد باسم منجي عبد الفتاح جادو 111 11

  مستجد براء رياض ابراهيم عبد الحليم 111 11

  مستجد حسن اسماعيل حسن الرامي 112 12

  مستجد كمال محمد العراقي خليفه رانيا 113 13

  مستجد رشا اشرف حسن سليمان حسين 114 14

  مستجد رميساء مصطفى مرسي عبد القادر 115 15
  مستجد ساره ربيع ابو زيد حموده الشقاوي  116 16

  مستجد ساره محمد فوزي الكومي 117 17

  مستجد شروق عبد هللا عبد الحليم السيد 118 18

  مستجد شيماء ابراهيم محمد ابو عيشه 119 19

  مستجد شيماء عبد الناصر حسن السبال 111 21

 

     مدير اإلدارة                                 المختص          
 

 

 

 

 جامعة طنطا  

  1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                   كليـة اآلداب

 ( اللغةقسم اللغة عربية ) شعبة                                  ========

 (  6لجنــــــة رقـــم )   

 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس رقم م



 الجلوس

  مستجد عبد هللا السيد احمد السيد يونس 111 1

  مستجد عبد الكريم زهرهعبد هللا محمد الكريدي  112 2

  مستجد عصام علوان عبد هللا محمدين 113 3

  مستجد عمر احمد عبد الواحد محمد 114 4

  مستجد فاطمة رشاد ابو زيد اسماعيل 115 5

  مستجد كريم السيد احمد السيد يونس 116 6

  مستجد كمال منير محروس الزيات 117 7

  مستجد النجارمحمد احمد عبد المجيد محمد  118 8

  مستجد محمد السيد محمد حسن الديهي 119 9

  مستجد محمد رمضان محمد محمد يوسف مطاوع 121 11

  مستجد محمد فتح هللا عبد المعطي الشورى 121 11

  مستجد محمد محمود مصطفى القصراوي 122 12

  مستجد مريم مجدي التهامي قاسم 123 13

  مستجد الفتاح الشاذليمالك عبد الفتاح عبد  124 14

  مستجد نهله محمد اشموني منصور محمد 125 15

  مستجد هاجر عبد هللا كامل محمد جاد هللا 126 16

  مستجد هبة هللا ابراهيم عز الدنيا فايد 127 17

  مستجد هبه بسيوني مصطفى ملوه  128 18

  مستجد هدى محمد علي رمضان شعالن 129 19

  مستجد السميع حلمي الخولي ياسمين عبد 131 21

  مستجد يسرا محمد حسن سالم 131 21

22 132 
 باق لإلعادة اسماء جابر ابراهيم المغازى

مناهج  –علم اللغة  –موضوع خاص فى اللغة 

 بحث

 جميع المواد باق لإلعادة محمد عبد الرحيم ابو الحسن القصاص 133 23

     

     مدير اإلدارة                          المختص                
 

 جامعة طنطا

  1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                   كليـة اآلداب

 ( ادب ونقدقسم اللغة عربية ) شعبة                                  ========

 (  7لجنــــــة رقـــم )   



 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس

1 151 
 اسالم عبد الرافع العزب موسى 

  مستجد

2 152 
 اسماء علي عثمان السروجي

  مستجد

3 153 
 اميره محمد محي الدين داود

  مستجد

4 154 
 اميمه طلعت محمد محمد سليمان

  مستجد

5 155 
 المعطي احمد الغمرينيايمان نبيل عبد 

  مستجد

6 156 
 ايه الحسيني زينهم محمد ابو حجاج

  مستجد

7 157 
 رباب السيد محمد عثمان

  مستجد

8 158 
 سماح سيد ضاحي عبد العال

  مستجد

9 159 
 شيماء ابراهيم توفيق السيد ابو علي

  مستجد

11 161 
 راويبعمرو ممدوح عبد القوي الش

  مستجد

11 161 
 اشرف عبد الحي علي شلبيفريده 

  مستجد

12 162 
 محمد ابراهيم عباس ضيف هللا 

  مستجد

13 163 
 نورا سمير محمد محمد

  مستجد

14 164 
 خير الدين نورهان عبد الكريم  عبد الحميد

  مستجد

15 165 
 جميع المواد باق لإلعادة وق محمد فؤاد بدرانرفا

  مستجد حسين عدنان رشيد ) وافد عراقى ( 166 16

 مستجدة عبير عباس حلو حسين ) وافدة عراقية ( 167 17
 

    
 

     

     

     

  مدير اإلدارة                                 المختص                

 

 

 

 
 

 جامعة طنطا  

 1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                     كليـة اآلداب

 التاريخ ) شعبة تاريخ وسيط (قسم                                 ========

 (  8لجنـــــة رقــــم  ) 



 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس

1 211 
 االء حمدي محمد عبد الفتاح الحمراوي

  مستجد

  مستجد ابراهيم ابراهيم بادممحمد  212 2

  مستجد مصطفى محمود احمد سليم 213 3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     مدير اإلدارة                         المختص              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة طنطا  

 1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                     كليـة اآلداب

 التاريخ ) شعبة تاريخ اسلامى  (قسم                                 ========

 (  8لجنـــــة رقــــم  ) 



 م
 رقم

 الجلوس
 مـــــــــاالس

الة ح

 الطالب
 يمتحن فيها الطالب المواد التي

  مستجد اسالم سامي احمد حامد 211 1

  مستجد اسماء علي مصطفى عدس 212 2

  مستجد ايمان السعيد السيد محمد موسى 213 3

  مستجد تيسير احمد محمد احمد عطا 214 4

  مستجد حمدي شعبان زين عايشه 215 5

  مستجد دعاء جمال زكي ماضي 216 6

  مستجد محمد محي الدين شنديشاهنده طه  217 7

  مستجد عزه عبد اللطيف حامد عبد النبي 218 8

  مستجد فاطمة الزهراء صالح سيد احمد المحالوي 219 9

  مستجد فاطمة الزهراء محمد ابراهيم زهره 221 11

  مستجد محمد جمال عبد الستار ابراهيم 221 11

  مستجد محمد فتحي شحاته شحاته حسن خفاجه 222 12

  مستجد مريم عيد عبد الصادق غراب 223 13

  مستجد ملك حسين السيد حسين نور 224 14

  مستجد نرمين رفعت علي احمد الشهاوي 225 15

  مستجد نهال عبد الحليم عبد الحليم السباعي دره 226 16

  مستجد هبة هللا ابراهيم محمد زهران الفقي 227 17

  مستجد حسينهبه محمود محمود  228 18

  مستجد والء خالد محمد ابو شحاته 229 19

     

 

     مدير اإلدارة                         المختص              
 

 

 

 

 جامعة طنطا  

 1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                     كليـة اآلداب

 التاريخ ) شعبة تاريخ حديث (قسم                                 ========

 (  9  لجنـــــة رقــــم  )



 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس

1 251 
  مستجد ابراهيم محمد احمد الهنداوي

2 252 
  مستجد احمد ربيع ماهر عبد الحفيظ

3 253 
  مستجد البسطويسي ابراهيم ابو خليلاسراء 

4 254 
  مستجد اسماء سعيد سعد ابو خضره

5 255 
  مستجد امينة جمال السيد عبد المنعم هيكل

6 256 
  مستجد ايمان محمد حسن الشرقاوي

7 257 
  مستجد ايه صدقي سليمان علي

8 258 
  مستجد حسن سعداوي محمد محمود حسن

9 259 
  مستجد الربيعيشرين كمال محمد 

11 261 
  مستجد عبد الغني شهاب عبد الغني عبد الغني

  مستجد عالء نسيم مسعد عرابي 261 11

12 262 
 علي طلعت عبد الرحمن النجومي

  مستجد

13 263 
 محمد احمد محمد عاشور عبد هللا

  مستجد

  مستجد محمد رمضان بسيوني قاسم 264 14

  مستجد المشدمريم احمد عبد الوهاب  265 15

  مستجد ندى احمد محمد عبد القادر طاحون 266 16

  مستجد هاني حامد محمود سيف الدين مدكور 267 17

 جميع المواد باق لإلعادة محمد حموده شعبان السعيد حجازى 268 18

 جميع المواد باق لإلعادة محمد زكى محمد حسن على محمد القليوبى 269 19

 جميع المواد باق لإلعادة محمود محمد المالحمحمود محمد  271 21

  مستجد محمد ناصر فيض هللا ) وافد عراقى ( 271 21

  مستجد سرمد ناصر فيض هللا ) وافد عراقى ( 272 22

     

 

     مدير اإلدارة                         المختص                  
 جامعة طنطا  

  1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                     كليـة اآلداب

 الجغرافياقسم                                         ========

 (  20 لجنـــــة رقــــم  )

 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس



1 311 
  مستجد يبرعالناصر عبد هللا الابراهيم عبد 

2 312 
  مستجد احمد بكر عبد النبي الهمشري

3 313 
  مستجد احمد علي احمد علي المحص

4 314 
  مستجد احمد فايز امين عبد الغني

5 315 
  مستجد احمد محمد مهدي محمد

6 316 
  مستجد احمد مسعود عبد الهادي جاد هللا

7 317 
  مستجد المحسن عبد القادرد بازهار عبد القادر ع

8 318 
 اسالم محروس متولي محمد 

  مستجد

9 319 
 اسالم هشام فتحي شعبان منصور

  مستجد

11 311 
 اسماء صبحي سيد رفاعي سليمان 

  مستجد

11 311 
 ايمان مصطفى محمد محمد عمرو

  مستجد

12 312 
 خلود الدسوقي عبد الحليم جاب هللا

  مستجد

13 313 
 عبد الفتاح محمد قنديل رحاب نبيل

  مستجد

14 314 
 زكريا محمد زكريا محمد

  مستجد

15 315 
 سحر عوض محمد سمري

  مستجد

16 316 
 سوسن محمد مسعد محمد زهران

  مستجد

17 317 
 شعبان عبد الرحمن صابر شكر

  مستجد

18 318 
 شعبان عطية يوسف تمبك

  مستجد

19 319 
 شيماء اشرف مغاوري حافظ

  مستجد

21 321 
 ضياء الحق محمد محمد ابو العينين

  مستجد

  مستجد عبد هللا احمد ابو اليزيد شعيب 321 21

  مستجد عبد هللا السيد عباس ابو العينين ابو العباس 322 22

  مستجد عبد هللا نجاح المتولي ابو اليزيد عماره 323 23

 

 مدير اإلدارة                         المختص                 

 

     
 جامعة طنطا    

  1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                     كليـة اآلداب

 الجغرافياقسم                                         ========

 (  22لجنـــــة رقــــم  ) 

 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس



  مستجد عالء الدين طارق عبد الفتاح عوض 324 1

  مستجد عمرو عبدالمنعم رياض صقر 325 2

  مستجد فاطمة محمد عبده حسين النجار 326 3

  مستجد فوزية جمال علي علي وزة 327 4

  مستجد محمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ خطاب 328 5

  مستجد محمد عياد شفيق شفيق بركات 329 6

  مستجد محمد يسري عبد القادر محمد احمد 331 7

  مستجد مستور عطيه عوض عبد هللا 331 8

  مستجد مصطفى احمد مصطفى المنشاوي 332 9

  مستجد منة هللا طاهر ابو زيد علي ابو زيد 333 11

  مستجد منى حسين عبد العال المتولي حماده 334 11

  مستجد نصره ايمن سعد علي ابو الغيط 335 12

  مستجد ندى ايمن عبد الحميد علي دعدوره 336 13

  مستجد ندى رفيق محمد الدياسطي 337 14

  مستجد ندى عطيه حسان حسن عمار 338 15

  مستجد نورا ابراهيم السيد ابراهيم 339 16

  مستجد هدير السيد عبد العظيم السعودي 341 17

  مستجد هدير حمدي عبد ربه ابو شادي  341 18

  مستجد وفاء السيد يونس علي عبد العظيم 342 19

 موضوع خاص باق لإلعادة ابراهيم سعيد رشدى عبد الحميد 343 21

 جميع المواد باق لإلعادة ابراهيم على ابراهيم على سليمان 344 21

 مادة بحث –احصاء متقدم  –موضوع خاص  لإلعادةباق  احمد سامى محمد عطيه 345 22

 جميع المواد باق لإلعادة ضياء محسن على االحمدى 346 23

 جميع المواد باق لإلعادة محمد السيد زيدان ابو صفيه 347 24

 مدير اإلدارة                           المختص

 

 
 جامعة طنطا    

  1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ تابع                     كليـة اآلداب

 الجغرافياقسم                                         ========

 (  22لجنـــــة رقــــم  ) 

 



 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس

  مستجد ) وافد عراقى ( مصطفى قيس حمادى 348 25

  مستجد على جاسم محمد صايل ) وافد عراقى ( 349 26

    صادق كاظم هاشم ) وافد عراقى ( 053 27

     

     

     

     

     

 
   

 مدير اإلدارة                           المختص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة طنطا

  1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                  كليـة اآلداب

 الإنجليزيةقسم اللغة                                         ========

 (  21لجنـــــة رقــــم  ) 

 

 المواد التي يمتحن فيها الطالبالة ح مـــــــــاالس رقم م



 الطالب الجلوس

  مستجد محمد العرينياسراء صالح  411 1

  مستجد اسراء مصطفى مرسي عبد القادر 412 2

  مستجد اسماء ابراهيم عبد الحليم حامد فتح الباب 413 3

  مستجد اسماء محمد حسيني رزق جاويش 414 4

  مستجد اشرف سمير ابراهيم عبد الغفار 415 5

  مستجد االء حسن عبد الحافظ عبيد 416 6

  مستجد سامي مبارز يوسف مبارزالشيماء  417 7

  مستجد امنيه يوسف محمد يوسف وهبه 418 8

  مستجد امينه الزاهد محمد علي 419 9

  مستجد ايمان خالد محمد ابراهيم حسن المعايرجي 411 11

  مستجد ايه عبد هللا سعد سيد احمد الجعبيري 411 11

  مستجد حسان محمد عبد الغفار احمد بدوى 412 12

  مستجد حسين محمد كمال احمد نعيم 413 13

  مستجد دعاء محمود محمد عبد هللا 414 14

  مستجد دينا جمال الدين عبد الرحيم صالح رحاب 415 15

  مستجد دينا جمال سعيد محمد بركه 416 16

  مستجد رامي حمزه محمد شنيشن 417 17

  مستجد ساره خيري ابراهيم شريف 418 18

  مستجد سالي محمد عبد الرحمن محمد درويش 419 19

  مستجد سمر فتح هللا خطاب خطاب 421 21

 

     مدير اإلدارة                               المختص                  
 

 

 

   

 جامعة طنطا

  1028/1029الجامعي للعام دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                  كليـة اآلداب

 الإنجليزيةقسم اللغة                                         ========

 (  23لجنـــــة رقــــم  ) 

 



 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس

  مستجد سميه محمد محمود محمد العنتري 421 1

  مستجد السقاشروق رضوان كامل حسن  422 2

  مستجد عاطف سيد محمود يوسف 423 3

  مستجد عتاب السيد عبد الحليم السيد حرفوش 424 4

  مستجد عصام يسري ابراهيم خضر سعودي 425 5

  مستجد عالء الدين فوزي حسن ابراهيم المنزالوي 426 6

  مستجد محمود زاسماعيل عبد العزي عمر 427 7

  مستجد غدير عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح حرب  428 8

  مستجد قمر احمد السيد عبد الفتاح 429 9

  مستجد المير مسعد احمد وهبه مصطفى 431 11

  مستجد محمد عبد هللا فرج عبد هللا 431 11

  مستجد محمد كرم محمد عامر 432 12

  مستجد محمد هاشم محمد الشعراوي 433 13

  مستجد عادل عبد الحليم امين الفقي مروه 434 14

  مستجد منة هللا عبد الرؤوف عبد الحميد البحيري 435 15

  مستجد منة هللا مجاهد ابراهيم محمد البنا 436 16

  مستجد منة هللا محمد عبد العظيم محمد ناصف 437 17

  مستجد منى احمد السيد حسن 438 18

 منى مجدي حلمي محمد عبده 439 19
  مستجد

 مي محمد عبد المجيد علي 441 21
  مستجد

     مدير اإلدارة                           المختص                

 

 

 

 
 جامعة طنطا  

  1028/1029للعام الجامعيدور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                      كليـة اآلداب

 الإنجليزيةقسم اللغة                                         ========

 (  24لجنـــــة رقــــم  ) 

 

 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس



  مستجد ناني السعيد العوضى متولى عبد العزيز 441 1

  مستجد نرمين الحسيني عبد العزيز شاهين  442 2

  مستجد نوران احمد عبد الفتاح دياب 443 3

  مستجد نيره ابراهيم السيد ابو العينين 444 4

  مستجد احمد الغنىهدى غريب عبد  445 5

  مستجد يمنى احمد فؤاد موسى 446 6

 جميع المواد باق لإلعادة احمد اسماعيل نصر االسود 447 7

 جميع المواد باق لإلعادة ايات محمد ابراهيم عبده 448 8

 جميع المواد باق لإلعادة فينوس غنيمى عبد الرحمن غنيمى 449 9

 جميع المواد باق لإلعادة لميس احمد السيد زنقل 451 11

 جميع المواد باق لإلعادة محمد عبد العزيز محمد ابو المجد 451 11

 جميع المواد باق لإلعادة محمد مهدى احمد غالى 452 12

 جميع المواد باق لإلعادة عبد الصالحين اسماعيل عبد الصالحينمحمود  453 13

 جميع المواد باق لإلعادة مروه عبد الفتاح احمد عبد الكريم 454 14

 جميع المواد باق لإلعادة مريم احمد عزمى زكريا زيدان 455 15

 جميع المواد باق لإلعادة مى احمد حسين احمد الفقى 456 16

 جميع المواد باق لإلعادة الدسوقي الرمادىنسمه محمد  457 17

 جميع المواد باق لإلعادة هدير فؤاد محمد النبى المغربى 458 18

   بدر منصور مكى حسين الجمعه ) كويتى ( 459 19

     

     

     

 

     مدير اإلدارة                          المختص                 
 
 

 جامعة طنطا  

                                   1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                     اآلدابكليـة 
 الآثار ) شعبة آثار إسلامية ( قسم                                       ========

 ( 25  لجنـــــة رقــــم  )

 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس

  مستجد اسماء محمد شيبه عبد الخير عبد هللا 511 1



  مستجد اميره علي السعيد قنديل 512 2

  مستجد بسمه محمد محمد الورداني البغدادي 513 3

  مستجد جهاد محمد ابو اليزيد نصار 514 4

  مستجد عبد الجوادحنان محمد محمد ابراهيم  515 5

  مستجد سعاد ربيع ابراهيم خليل النجار 516 6

  مستجد غادة ابراهيم ابراهيم صقيه 517 7

  مستجد محمد رشوان حسين عساكر 518 8

  مستجد محمود السيد عبد الحميد السيد عليوه 519 9

  مستجد نادية محمد الحسيني غازي الدريني 511 11

  مستجد احمد السيد حميده هشيمهنادية نبيل  511 11

  مستجد نرمين امام ابراهيم الشلبي 512 12

  مستجد هايدي عبد الحميد السيد المصري 513 13

  مستجد هدير عصام مصطفى عباس 514 14

  مستجد ياسمينا علي عبد الحليم عبد الفتاح 515 15

 جميع المواد باق لإلعادة عمرو صالح فتح هللا نبهان حمد نصار 516 16

 جميع المواد باق لإلعادة محمد ابراهيم محمد عوض ترك 517 17

 مناهج البحث االثرى باق لإلعادة محمود ياسين ابراهيم ياسين صقر 518 18

 جميع المواد باق لإلعادة مصطفى جالل احمد محمد 519 19

21     

21     

     مدير اإلدارة                           المختص                  

 

 

 جامعة طنطا  

 1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                   كليـة اآلداب

 الآثار ) شعبة آثار مصرية (قسم                                         ========

 ( 26لجنـــــة رقــــم  )         

 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس

  مستجد ابراهيم علي عبد المجيد الجمال 551 1

  مستجد احمد حسام الدين علي احمد غديه 552 2



  مستجد احمد محمد لطفي محمد الهوريني 553 3

  مستجد عبد الواحد ابو سمرهاسماء خالد عبد العزيز  554 4

  مستجد اسماء فتحي سعد عيسى 555 5

  مستجد امل حسين سيد محمود سيد 556 6

  مستجد اميره محمد طه سالم 557 7

  مستجد بنان مدحت عاصم علي محمد 558 8

  مستجد حنان محمود حسن محمد شرف 559 9

  مستجد دينا محمد عبد ربه عامر 561 11

  مستجد رباب سعيد محمد زهران 561 11

  مستجد شروق محروس امين سليمان 562 12

  مستجد منار عبد الرازق بيومي عبد الرازق 563 13

  مستجد ندى عماد الدين فهيم محمد حمزه 564 14

  مستجد نيفين محمود على عبد الفتاح الزغبي 565 15

  مستجد هاله سالمة بيومى احمد 566 16

 جميع المواد  باق لإلعادة محمود رضا عبد الفتاح محمد 567 17

     

     

     

     

 

     مدير اإلدارة                         المختص                 
 

 

 

 جامعة طنطا  

 1029 / 1028للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                   كليـة اآلداب

 الآثار ) شعبة آثار يونانية ورومانية (قسم                                   ========

 (  26  لجنـــــة رقــــم  )

 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس

  مستجد سامح جمال داود سليمان 581 1

  مستجد فاطمة السيد مصطفى الشريف 582 2



  مستجد مريهان سعيد عبد الغني ابراهيم سعيد 583 3

  مستجد ممدوح جمال توفيق محمد 584 4

  مستجد نسمه محمد محمد ابراهيم 585 5

  مستجد هاله عاطف محمد ابراهيم عبيد 586 6

7     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     مدير اإلدارة                             المختص                 

 
. 

 

  

 

 

 
 جامعة طنطا

  1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                     كليـة اآلداب

 الاجتماعقسم                                         ========

 (  27لجنـــــة رقــــم  ) 

 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس

  مستجد احمد سعيد احمد الصاوي عبده 611 1

  مستجد اسراء محمد محمد بهنسي 612 2



  مستجد عياد الفتاح عبد احمد اسالم 613 3

  مستجد اسماء جابر محمد عبد الدايم 614 4

  مستجد اسماء جمعه فكري رجب 615 5

  مستجد اسماء عبد الغني احمد الكلنج 616 6

  مستجد امنيه مصطفى عبد الحي خليل 617 7

  مستجد اميره سعيد علي احمد غالب 618 8

  مستجد ايه صبحي محمد عبد المنعم االشول 619 9

  مستجد ايه قطب محمد الشيخ 611 11

 علم اجتماع التنمية إعفاء من باقى المواد مستجد بسمه محمد رمضان 611 11

  مستجد تغريد السيد خيري محمود سالمه 612 12

  مستجد خالد مجدي سيد احمد الشرقاوي 613 13

  مستجد خلود سعيد فوزي محمد عبد الملك 614 14

  مستجد ابو المحاسن احمد يحيي داليا ابراهيم 615 15

  مستجد دعاء عبد الفتاح السعيد ابراهيم 616 16

  مستجد رانيا علي عطا علي حسن 617 17

  مستجد رشاد احمد مصطفى قطب ابو غنبم 618 18

  مستجد سعيد رضا رمضان عبد الحميد السماوي 619 19

  مستجد سلمى فاروق عبد الجليل محمد سعيد 621 21

 

     مدير اإلدارة                         المختص                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة طنطا

  1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                     كليـة اآلداب

 الاجتماعقسم                                         ========

 (  28لجنـــــة رقــــم  ) 

 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس

  مستجد سهيله وليد عبد هللا الحبشى 621 1



  مستجد شيري محب عدلي ميخائيل 622 2

  مستجد شيماء بسيوني احمد رياض ابو جبر 623 3

  مستجد عبده محمد عزاز ىعبد هللا احمد 624 4

  مستجد عبير محمود كمال ابراهيم الصاوي 625 5

  مستجد عفاف السيد السيد محمد السيار 626 6

  مستجد غادة مختار امين الديب 627 7

  مستجد قدرية احمد محمد سليمان الخولي 628 8

  مستجد ليلى احمد عبد المحسن عبد الحليم 629 9

  مستجد مارينا عاطف مفيد زكى 631 11

  مستجد محمد وجيه صادق عبد الفتاح 631 11

  مستجد مروه حمدي احمد خليل كريم 632 12

  مستجد مها محمد عباس القطب ابو زيد ماضي 633 13

  مستجد نادية ابراهيم عنترالمرشدي 634 14

  مستجد نهال علي ابراهيم علي كبش 635 15

 النظرية والمنهج فى علم االجتماع باق لإلعادة باسل جوده عبد المنصف احمد 636 16

 النظرية والمنهج فى علم االجتماع باق لإلعادة حسين السيد نصر الفقى 637 17

 النظرية والمنهج فى علم االجتماع باق لإلعادة رانيا رضا محمد المصيلحى 638 18

     

     

 

     مدير اإلدارة                         المختص                 

 

 

 

 
 جامعة طنطا  

  1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                     كليـة اآلداب

 الفرنسيةقسم اللغة                                         ========

 (  29لجنـــــة رقــــم  ) 

 

 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الطالبالة ح مـــــــــاالس

1 711 
 احمد صالح احمد سالمه

  مستجد



2 712 
 اسماء محمد رمضان احمد

  مستجد

3 713 
 دعاء علي السيد علي عبد الواحد

  مستجد

4 714 
 سعاد محمد عبد الخالق الشاذلي

  مستجد

5 715 
 شيماء حسني ابراهيم العميه

  مستجد

6 716 
 حسني حسانين محمودعبد الرحمن 

  مستجد

7 717 
 علياء صالح احمد العشماوي

  مستجد

8 718 
 اسماء السيد احمد شاهين

 مناهج بحث باق لإلعادة

9 719 
 دعاء محمد حسين على

 جميع المواد باق لإلعادة

11 711 
 سيد مصطفى الغول السيد

 جميع المواد باق لإلعادة

11 711 
 نشوى فتحى على والى

  لإلعادةباق 

  مستجدة ندى على عبد الرازق ادريس )وافدة ليبية( 712 12

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     مدير اإلدارة                         المختص               
 

   

 

 

 

 

 جامعة طنطا  

  1028/1028للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                     كليـة اآلداب

 علم النفسقسم                                         ========

 (  10لجنـــــة رقــــم  ) 

 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس

1 811 
  مستجد السالم عبد الفتاح المعداويابتهال احمد عبد 

2 812 
  مستجد ابراهيم محمد ابراهيم خفاجي



3 813 
  مستجد ابراهيم محمد عماد الدين عيسوي بدران

4 814 
  مستجد ابراهيم محمود احمد حمود

5 815 
  مستجد احمد عبد السالم محمد جالل الدين عبد السالم

6 816 
  مستجد اسماء احمد بهنساوي احمد

7 817 
  مستجد اسماء سعيد ابراهيم محمد عبد الرحمن

8 818 
  مستجد اسماء شعبان عبد الرحمن دومه

9 819 
  مستجد اسماء عبد الفتاح محمد ابو الغيط

11 811 
  مستجد اسماء محمد عبد الوهاب عبد المجيد

11 811 
  مستجد اسماء مصطفى محمد عبد الرحيم

12 812 
  مستجد المبيضاالء محمد فتحي 

13 813 
  مستجد الشيماء زكريا ابو بكر عبد الكريم

14 814 
  مستجد الشيماء عبد الحميد عبده عبد العاطي

15 815 
  مستجد الشيماء نبيل محمد عبد العزيز

16 816 
  مستجد اماني شريف الحسيني طلخان

17 817 
  مستجد امنيه يوسف محمود عماره

18 818 
  مستجد علي علي جاد هللااميره السيد 

19 819 
  مستجد اميره شوقي جالل الدين قنديل

21 821 
  مستجد اميره طلحه ابراهيم هوانه

  مستجد اميره عبد الحميد عصمت عبد الحميد 821 21

  مستجد بد الفتاح الشيخهايمان حسن ع 822 22

  مستجد ايه مطيع محمود البكل 823 23

 

  مدير اإلدارة                 المختص                 

    

 
 جامعة طنطا  

  1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                     كليـة اآلداب

 علم النفسقسم                                         ========

 (  12لجنـــــة رقــــم  ) 

 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس

  مستجد تقى جمال السيد ابو النصر 824 1

  مستجد تقى مجدي احمد احمد االسالمبولي 825 2



  مستجد جهاد صبحي الحسيني دويدار 826 3

  مستجد خلود علي ابراهيم البيلي 827 4

  مستجد النبراويخلود وحيد محمد عامر  828 5

  مستجد دعاء عيد فتحي حسين 829 6

  مستجد دينا ربيع عبد السالم ابو شهله 831 7

  مستجد ريم عادل بدوي سيف 831 8

  مستجد ريهام عصام محمد البوسيطي 832 9

  مستجد سماره شعبان مصطفى عبد ربه 833 11

  مستجد ساره فؤاد يوسف محمد الحو 834 11

  مستجد ساره محمد فتحي محمد كراويه 835 12

  مستجد سلسبيل اسامه محمود السباعي 836 13

  مستجد سمر صبري حسن حمزه 837 14

  مستجد شروق طارق احمد الكومي 838 15

  مستجد شيماء حسن مصطفى محمد فتوح 839 16

  مستجد عبله رفاعي محمد شعبان سحالي 841 17

  مستجد السالم عبير محمد فتوح عبد 841 18

  مستجد فاطمة عالء علي رجب 842 19

  مستجد فايزة عوده عبد الملك احمد 843 21

  مستجد لمياء عادل حسن الدسوقي 844 21

  مستجد مؤمن علي عبد الفتاح البشكار 845 22

  مستجد محمد احمد محمد عبد الفتاح مجاهد 846 23

 

    مدير اإلدارة                         المختص               
 جامعة طنطا  

  1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                     كليـة اآلداب

 علم النفسقسم                                         ========

 (  11لجنـــــة رقــــم  ) 

 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس

  مستجد محمد رجب محمد محمود المكاوي 847 1

  مستجد محمد صالح عبد العاطي علي بدر 848 2

  مستجد محمد عيد عبد السميع عبد النبي 849 3



  مستجد محمود اشرف سالمه عويمر 851 4

  مستجد عبد النبيمحمود محمد عبد المقصود  851 5

  مستجد مريم احمد محمد بركات 852 6

  مستجد منال احمد ابراهيم محمد 853 7

  مستجد مني فايز محمود صادق 854 8

  مستجد منى مكاوي علي المالح 855 9

  مستجد مي خميس محمد غنيم اسماعيل 856 11

  مستجد ندى عوني السيد شاهين 857 11

  مستجد المتعال مصطفى عبد المتعالنوال عبد  858 12

  مستجد هبه ابو زيد محمد القصاص 859 13

  مستجد هبه ماهر محمد حمد هللا القيمة 861 14

  مستجد هدى يوسف احمد علي القسط 861 15

16 862 
 هنا عبد الحليم عبد الحليم السكري

  مستجد

17 863 
 ن مصطفى عثمانسعثمان حهيا 

  مستجد

18 864 
 وئام حسن ابراهيم محمد حسن

  مستجد

19 865 
 ياسمين بدوي عبد العزيز سليم 

  مستجد

21 866 
 يوسف احمد عبد المنعم عبد العزيز

  مستجد

 باق لإلعادة اسالم سيد عبد المنعم سيد 867 21
استخدام الحاسب االلكترونى  –مناهج البحث فى علم النفس 

 موضوع خاص فى علم النفس –فى البحوث النفسية 

22 868 
 جميع المواد باق لإلعادة امنيه احمد مختار مصطفى جمعه غيث

23 869 
 أجنبيةنصوص فى علم النفس بلغة  باق لإلعادة شيرين عيسوى عبد الخالق

24 871 
 جميع المواد باق لإلعادة فاطمه ابراهيم محمد ابراهيم

25 871 
   )كويتى (حمدى عبد هللا فالح العازمى 

     مدير اإلدارة                         المختص               
 

 جامعة طنطا

  1028/1029 للعام الجامعيدور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                     كليـة اآلداب

 المكتباتقسم                                         ========

 (  13لجنـــــة رقــــم  ) 

 م
 رقم

 الجلوس
 مـــــــــاالس

الة ح

 الطالب
 المواد التي يمتحن فيها الطالب

1 911 
  مستجد ابراهيم بسيوني عبد الحميد الزغبي



2 912 
  مستجد ابراهيم محمد احمد شعيب

3 913 
  مستجد احمد محمد يحيى نصار

4 914 
  مستجد اسالم القطب علي علي الغتمي

5 915 
  مستجد ايمان جوده محمود درباله 

6 916 
  مستجد ايه هاني السيد مراد

7 917 
  مستجد باسم احمد خليل علي

8 918 
  مستجد ريان الششتاوي العيسوي ابو حجر

9 919 
  مستجد سمير صبري عبد الرحمن درباله

11 911 
  مستجد شيماء احمد سعد المعطي

11 911 
  مستجد كركورمحمد رضا محمد يوسف 

12 912 
  مستجد محمد عبد الرحيم عبد الرحيم حسين

13 913 
  مستجد نهى محمد علي ابراهيم سالم

14 914 
 حسين عادل جابراشرف 

باق 

 لإلعادة
 جميع المواد

15 915 
 امل جمال عبد الحميد محمد صديق

باق 

 لإلعادة
 –موضوع خاص فى علم المكتبات 

 المكتبات المتخصصة

16 916 
 ايمان عماد محمد ماضي

باق 

 لإلعادة
 –موضوع خاص فى علم المكتبات 

 مناهج بحث –المكتبات المتخصصة 

17 917 
 رمضان مسعود حراجي احمد

باق 

 لإلعادة
 جميع المواد

18 918 
 ساره عبد السالم احمد عبد السالم الحيزوى

باق 

 لإلعادة
 المكتبات المتخصصة

19 919 
 ساره محمد احمد غزالى

باق 

 لإلعادة
 جميع المواد

21 921 
 سها محمد سعد الدين ابراهيم البكر

باق 

 لإلعادة
 مناهج بحث

21 921 
 شريف مصطفى محمود الفقى

باق 

 لإلعادة
 جميع المواد

 

  مدير اإلدارة                     المختص                

    
 جامعة طنطا

                      كليـة اآلداب
========                                        

 
 (  13لجنـــــة رقــــم  ) المكتبات قسم تابع 

 

 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس رقم م



 الجلوس

 جميع المواد ماعدا التوثيق اآللى باق لإلعادة عمرو حافظ على داود 922 22

 جميع المواد باق لإلعادة بسيونى ايوبمحمد جمال  923 23

24 924 
 باق لإلعادة ندى ايهاب جالل محمد دياب

جميع المواد ماعدا نصوص فى علم 

 المكتبات بلغة اوربية

 جميع المواد باق لإلعادة هبه جمال بسيونى ايوب 925 25

26 
 باق لإلعادة وائل فتحى ابراهيم سالم 926

علم جميع المواد ماعدا نصوص فى 

 المكتبات بلغة اوربية

     

     

     

     

     

     

     

 

     مدير اإلدارة                     المختص                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة طنطا

 1028/1029للعام الجامعي دور يونيه رقام جلوس السنة التمهيدية للماجستير أ                   كليـة اآلداب

 الفلسفـــــة قسم                                                    ========

 (  14لجنـــــة رقــــم  )         

 م
 رقم

 الجلوس
 المواد التي يمتحن فيها الطالب الة الطالبح مـــــــــاالس



  مستجد محمد ابراهيم طايل امل  1111 1

  مستجد خضري حامد عبد الحميد محمد 1112 2

  مستجد الونيس علي عبد  رحاب ايمن 1113 3

  مستجد رشا سلطان قرني عويس 1114 4

  مستجد رضا محمدمحمد الغايش 1115 5

  مستجد روان اشرف محمد عزام 1116 6

  مستجد ريم محمد علي علي  محمد جابر 1117 7

  مستجد عبد العظيم محمود صالح محمود 1118 8

  مستجد عاشور احمد ابو احمدعبد هللا  1119 9

 مستجد مجدي المرسي محمد الجبري الزرقاني 1111 11
 

 مستجد محمد السيد احمد السيد 1111 11
 

 مستجد محمد علي عبد الغني الزهيري 1112 12
 

 مستجد محمد محمد عبد الشكور نصير 1113 13
 

  مستجد مصطفى فرحات عطيه ابو سالم 1114 14

  مستجد حسيني حامد حسين البازنورا  1115 15

  مستجد هانم عبد هللا عبد الفتاح علي عبد هللا 1116 16

  مستجد هند مصطفى احمد الجندي 1117 17

  مستجد والء فرج شعبان محمد مرسي 1118 18

  مستجد وليد فتوح محمود ابراهيم راشد 1119 19

  مستجد يسين عبد الستار يسين محمد 1121 21

 جميع المواد باق لإلعادة احمد ناصف محمد عبد هللا 1121 21

 جميع المواد باق لإلعادة السيد رفعت السيد بدر 1122 22

 جميع المواد باق لإلعادة ايمان رجب احمد شعبان 1123 23

 جميع المواد باق لإلعادة ايمن رمضان عطاهلل محمد الزلمه 1124 24

 جميع المواد باق لإلعادة محمد فرج محمد محمد غانم 1125 25

 


