
 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 كلية الطب

 جامعة طنطا
 

اسماء طالب دراسات عليا غير مسجل ارقام بطاقاتهم القومية على نظم المعلومات بجامعة 
 :طنطا

 
 اوال: طالب مسجلين لدرجة الدكتوراة:

 الرقم القومى اسم الطالب 

   اسماء زكي ا حمد فاضل  1

   اميمة حسن ابو بكر شعبان  2

   اية محمود رافت عبد الستار حجاج  3

   سرداىاٗواى عبذ السالم عبذ اللط٘ف  4

   ايمان عبد هللا ابراهيم على  5

   أدوذ هذوذ عبذ الفتاح هذوذ دوذ 6

   أدوذ هذوذ عبذٍ عبذ الوج٘ذ زعلْك 7

   أدوذ ْٗسف الس٘ذ االخت٘ار 8

   بالل عبذ الرافع عط٘ة خل٘ل 9

   دٌٗا هذوذ هذوذ أبْ العطا 10

   سارة عاصم سيد احمد غالب  11

   علٖسلْٓ سو٘ر هذوذ  12

   سهى حسام  عبد العزيز االدهم  13

   شاهيناز الحفني محمد غانم  14

   ش٘واء جابر هذوذ جاد هللا الجبالٔ 15

   طاهر حسن عبد المنعم  حسن 16

   عادل محمد ابو الفتوح مرسي  17
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 الرقم القومى اسم الطالب 

عبذ الذو٘ذ هذوذ عبذ الشافٔ عبذ الذو٘ذ  18

 ابراُ٘ن
  

   عبد الرؤوف عاطف عبد الرؤف منصور  19

   عبير نجيب محمد ابراهيم  20

   عمر احمد عطية درويش  21

   عورّ فْزٕ الجُْرٕ 22

   فاٗس عباش هذوذ رفاعٖ 23

   هذوذ أدوذ هذوذ أدوذ فردات 24

   هذوذ هصطفٔ ابراُ٘ن هذوذ جاب هللا 25

   هذوذ ًب٘ل هذرّش عبذ الخالق هذوذ 26

   هذوْد هذوذ هذوذ إسواع٘ل عبذٍ 27

   هٌة هللا دوذٕ أدوذ 28

   هِا هذوْد علٔ ابْ علْ 29

   مي السيد محمد احمد ابراهيم 30

   ًسرٗي أدوذ زكٖ ُاللٖ 31

   ًْرا أدوذ صالخ الس٘ذ الذْراًٖ 32

   نيللي احمد نبيل حامد زيدان    33

   هبة هللا ماهر احمد الغرابلي  34
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 الرقم القومى اسم الطالب 

   ُبة كاهل أًْر راضٖ 35

   ُبة هذوذ سو٘ر دلوٖ 36

   ُبة هختار هذوذ السعذًٖ 37

   ُبَ هذوذ عبذ الذق العرٗاى 38

   ُشام هذوذ ساهٖ العقاد الشارلٖ 39

   هيثم ابراهيم الخرادلي 40

   ٗاسو٘ي أبْ العال صابر أبْ العال 41

   ٗاسو٘ي هذوذ رفقٔ هذوذ رشاد كاهل 42

43 
 اسالم هصطفٔ هصطفٔ برس٘ن 

  

44 
 اٗة هذوذ رأفث عبذ الستار 

  

45 
 اٗواى عبذ السالم سرداى

  

46 
 رضٍْ هذوذ عاشْر

  

47 
 عورّ فتذٖ جُْر

  

48 
 هذاسي عبذالصبْر عرفَ  البذ٘رٕ

  

49 
 هذوذ هذوذ عادل هسرّع 

  

50 
 هذوْد عبذالشافٖ صبذٖ ُّ٘ذٕ

  

51 
 الفرارجُٖبَ هللا هاُر ادوذ 
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 الرقم القومى اسم الطالب 

52 
 ُبَ هختار السعذًٖ

  

53 
 ّسام هصطفٔ الجٌذٕ

  

 


