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 جامعة طنطا
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 اُطآف    اُرطع٣ؽ اتؽا٤ْٛ ٓسٔع اتؽا٤ْٛ اتٞ ػؽا٣ف 6

 اُكاظـ     اُوِة  اتؽا٤ْٛ ٓسٔٞظ اتؽا٤ْٛ ػ٢ِ ٓصطل٢ 7

 اُؽاتغ    اُوِة  اُؼؿّازٔع اتٞ اُؼؿّ ازٔع اتٞ  8

 اُثا٠ٗ    اُوِة  ازٔع اتٞا٤ُؿ٣ع ٓسٔع ٓٞق٠ 9

 اُكاظـ    اُصعؼ ازٔع اقٔاػ٤َ ٓسٔع اُصا١ٝ 10



 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 كلية الطب

 جامعة طنطا
 

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

 semester اُؽهْ اُو٠ٓٞ اُرطصص اقْ اُطاُة  
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 اُكاظـ     طٞاؼئ اقآح زداج ٓسٔع ػ٢ِ  36
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 اُطآف   اُصعؼ قاؼٙ ضاُعؼػثعاُِط٤ق ؼانع 166
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 اُكاظـ هثَ اُرؼع٣َ   اطلاٍ ط/ ا٣ٔإ خٔاٍ ٓ٘صٞؼ  216
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 اُطآف   ؼٓع ػ٤ِاء اقٔاػ٤َ ٓسٔع اُثكط٣ٞك٢ 295



 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 كلية الطب

 جامعة طنطا
 

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

 semester اُؽهْ اُو٠ٓٞ اُرطصص اقْ اُطاُة  

 اُؽاتغ    ػصث٤ح ػٔؽ اُك٤ع ػ٠ِ ٓسٔع ذاج اُع٣ٖ  296

 اُثا٠ٗ   تاط٘ح ػٔؽ ػ٠ِ ػثعاُ٘ث٠ ؿؽاب 297
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 اُطآف   ٗكاء كاؼٝم ػثع اُؽؤف ٓسؽٝـ قاُْ  308
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 اُطآف    اُؼظاّ  ٓسٔع ازٔع ٓسٔع ًٔاٍ ػثع اُؽاؾم  324

 اُثا٠ٗ    ػصث٤ح ٓسٔع اُؼل٤ل٠ ػثعاُؼظ٤ْ اُؼل٤ل٠ 325

 اُكاظـ     اُرطع٣ؽ ٓسٔع أزٔع ٓسٔع اُط٠ِ 326

 اُكاظـ     ػصث٤ح ٓسٔع تع٣ؽ ػثع اُكالّ صاُر 327

 اُثا٠ٗ   تاط٘ح ٓسٔع زاذْ ػع٠ُ خثؽ 328



 وحدة تكنولوجيا المعلومات
 كلية الطب

 جامعة طنطا
 

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

 semester اُؽهْ اُو٠ٓٞ اُرطصص اقْ اُطاُة  

 اُكاظـ    تاط٘ح ٓسٔع زكٖ ػثعاُؼؿ٣ؿ تِراخ٢ 329

 اُكاظـ    اُثاثُٞٞخ٤ا اإل٤ٌ٤٘٤ًِح ٓسٔع ض٤ؽ اُع٣ٖ اُ٘داؼ 330

 اُكاظـ    ؼٓع ٓسٔع ؼٓضإ طح نؽف اُع٣ٖ  331
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  اُطة اُطث٤ؼ٢ ٗٞؼٛإ اُك٤ع ٓسٔع زث٤ه٢ 417
 اُطآف 
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