جامعة طنطا
اإلدارة العامة للمدن الجامعية
إدارة شئون الطالب
--------

كشف بأسماء الطالبات القدامى
والمرشحات للقيول بالمدن الجامعية للعام الجامعى

م
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

الفرقة التقدير
الكلية
االسم
الثانية ممتاز
هبة ناصر احمد محمد سيد احمد الطب
الثانية ممتاز
شيماء عبد العظيم محمد اللحوق الطب
الثانية جيد جدا
الطب
سارة السعيد عبد العزيز شلبى
الثالثة جيد جدا
الطب
ريهام طارق عبدالخالق عطيه
طب األسنان الثالثة جيد جدا
اميرة حمدى عبدالتواب شاهين
رنا عبد العزيز عبد الرحمن الهجع طب األسنان الثالثة جيد جدا
األولى جيد جدا
الصيدلة
ايه عصام محمد عثمان
األولى جيد جدا
اسراء محمد عبد المعطى خميس الصيدلة
األولى جيد جدا
حسناء نصار على احمد الصاوى الصيدلة
األولى جيد
الزهراء متولى عبده متولى الخولى الصيدلة
الثانية ممتاز
نورهان جمال محمد العتريس السيد الصيدلة
الثالثة ممتاز
الصيدلة
نورهان عصام عزت بهجات
الثالثة جيد
الصيدلة
ندى السيد سمير محمد الديب
الثالثة جيد
الصيدلة
اية محمود صبرى الشرقاوى
الرابعة جيد جدا
بسنت عبد الغفار عبد الغفار حمده الصيدلة
الثانية جيد جدا
سماح محمد مصطفى عبده على العلوم
الثانية جيد جدا
تسنيم عبدالحكيم احمد السيد شعبان العلوم
الثانية جيد
العلوم
ندى ثروت محمود عبد المجيد
الثالثة جيد جدا
العلوم
هبه احمد فرج السعدنى
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المركز
العنوان
فارسكور
ق ميت الشيوخ  -فارسكور
طور سيناء
حى السالم القديم  8م ب شقة 2
اسكان مبارك 70م الحى الرابع عمارة  1دمياط
عين شمس
ش الزهراء  -عين شمس الشرقية
الساحل
ش عبدالجواد دياب 15
المقطم
قطعة  8491الحى السابع
ب النبوى المهندس /مدينة الزهراء  12 -المنتزة
روض الفرج
مساكن كورنيش النيل  -روض الفرج
ش ابناء دونيه  -االمام الغزالى  -امبابه 60امبابة
شمال سيناء
حى الكوثر  -الشيخ زويد
منيا القمح
الصنافين القبلية  -منيا القمح
مدينة نصر
ق  11ب 81م 11مدينة نصر اول
بدر
قرية احمد عرابى  -بدر
ش جمال عبدالناصر  -بهتيم  /شبر  13شبرا الخيمة
القاهرة
عمارات ضباط صفال اول السالم 31
برج العرب
قرية التكافل -برج العرب
اللبان
ش شرسف الراضى  -اللبان5
الهرم
الطالبية  -الهرم
عين شمس
ش مبارك عين شمس الشرقية 28

المحافظة
دمياط
جنوب سيناء
دمياط
القاهرة
القاهرة
القاهرة
األسكندرية
القاهرة
الجيزة
شمال سيناء
الشرقية
القاهرة
البحيرة
القليوبية
القاهرة
األسكندرية
األسكندرية
الجيزة
القاهرة
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كشف بأسماء الطالبات القدامى
والمرشحات للقيول بالمدن الجامعية للعام الجامعى

م
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

الكلية
االسم
العلوم
عال على خلف الشبشيرى
العلوم
جهاد عبد الناصر عبد السالم
العلوم
الزهراء مجدى على عبد المعز
العلوم
اسراء جمال على حسن رضا
العلوم
سلوى السيد ابراهيم السيد
هدى ابراهيم عبد العظيم ابراهيم العلوم
الهندسة
سارة ايمن مسعد السعيد ايوب
الهندسة
فاطمة مصطفى ابراهيم عبده
الهندسة
سلمى شحاته شاكر سمان
الهندسة
حنان محمد فاروق الدكرورى
مريم ضياء محمود السيد الهوارى الهندسة
الهندسة
امل مبروك على قنديل
الزراعة
هاجر سعيد حامد مصطفى
الزراعة
سها احمد ابراهيم العوضى
بسنت جمعة صبري احمد محمد التربية
التربية
مروة احمد محمد ابراهيم
التربية
امانى وجيه على محمد سالمه
التربية
يسرا ماجد عبد الهادى فاضل
التربية
نهال السيد اسماعيل ابراهيم

الفرقة التقدير
الثالثة جيد جدا
الثالثة جيد جدا
الثالثة جيد
الرابعة جيد جدا
الرابعة جيد جدا
الرابعة جيد جدا
األولى جيد
الثانية جيد جدا
الثانية جيد
الرابعة جيد جدا
الرابعة جيد جدا
الرابعة جيد
الثانية جيد جدا
الثانية جيد
الثانية ممتاز
الثانية جيد جدا
الثانية جيد
الثانية جيد
الثانية جيد
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العنوان
ش مصر والسودان  -حدائق القبة138
منشاة سيف النصر  -اطسا
ارض الجمعية  -بدر
سنفا/المعركة  -بدر
ق العزو  -ك  - 43العامرية
المهاجرين  -المنتزة
ق ابو بكر الصديق  -بدر
وقاد النهضة  -اول العامرية
الرزقه  -ابوتشت
دمياط  -الزرقا
ق ميتى الشيوخ  -فارسكور
اول طريق ال 500العوائد
مساكن المحمودية بلوك  - 11المقطم
ق ابوبكر الصديق-بدر
االخيوه  -الحسينية
منشاة ابو عمر -الحسينية
حى الزهور  -الحسينية
الناصرية  -صان الحجر
االخيوة -الحسينية

المحافظة
المركز
حدائق القبة القاهرة
الفيوم
اطسا
البحيرة
بدر
البحيرة
بدر
األسكندرية
العامرية
األسكندرية
المنتزة
البحيرة
بدر
اول العامرية األسكندرية
قنا
ابوتشت
دمياط
الزرقا
دمياط
فارسكور
اول المنتزة األسكندرية
القاهرة
المقطم
البحيرة
بدر
الشرقية
الحسينية
الشرقية
الحسينية
الشرقية
الحسينية
صان الحجر الشرقية
الشرقية
الحسينية
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كشف بأسماء الطالبات القدامى
والمرشحات للقيول بالمدن الجامعية للعام الجامعى

م
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

الكلية
االسم
التربية
هدى عبد هللا شعبان اسماعيل
التربية
جهاد على عبد القادر حمودة
التربية
اسماء رمضان محمود الرفاعى
اسماء الحسينى السيد السيد حسانين التربية
التربية
خلود محمد محمد احمد على
التربية
مروة محمد السيد احمد
التربية
هند محمد مسلم عايد
التربية
منال زكريا ابو الفتوح متولى
التربية
رغدة محمدابراهيم محمد
التربية
خلود سليمان محمد عبد القادر
التربية
زهرة ناصر على محمد حبيش
التربية
صفاء السيد محمد ابراهيم
امل محمد صالح امين البغدادى التربية
زينب نعيم عبد اللطيف رضوان التربية
التربية
فاطمة احمد عبد هللا
التربية
تغريد ابراهيم عبد الواحد طاهر
التربية
منتهى محمد حسن االمين
التربية
ناهد خالد صادق احمد
التربية
شيماء حلمى فضيل احمد

الفرقة التقدير
الثانية جيد
الثالثة ممتاز
الثالثة جيد جدا
الثالثة جيد جدا
الثالثة جيد جدا
الثالثة جيد جدا
الثالثة جيد جدا
الثالثة جيد جدا
الثالثة جيد جدا
الثالثة جيد جدا
الثالثة جيد
الثالثة جيد
الثالثة جيد
الثالثة جيد
الثالثة جيد
الثالثة جيد
الثالثة جيد
الرابعة جيد جدا
الرابعة جيد
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العنوان
حى السالم ش الترعة الخضارية
ش الخلفاء الراشدين  -الهانوفيل
المطرية
المطرية
كفر الربعماية  -منشاة ابو عمر
سنهوت  -مينا القمح
البكارشه
الناصرية  -صان الحجر
االخيوة  -الحسينية
السعدى الطواهريه
المطرية
منشاة بشارة  -الحسينية
مجاورة  39مدخل ا 22
القرارمة  -الحسينية
ش المطحن  -ادفو
الرمادى قبلى  -ادفو
اسوان -ادفو
ادفو قبلى القنادلة
الموهوب -الوادى الجديد

المركز
كفر صقر
الدخيلة
المطرية
المطرية
منشاة ابو عمر

مينا القمح
صان الحجر
صان الحجر
الحسينية
منشاة ابوعمر
المطرية
الحسينية
العاشر
الحسينية
ادفو
ادفو
ادفو
ادفو
الوادى الجديد

المحافظة
الشرقية
األسكندرية
الدقهلية
الدقهلية
الشرقية
الشرقية
الشرقية
الشرقية
الشرقية
الشرقية
الدقهلية
الشرقية
الشرقية
الشرقية
اسوان
اسوان
اسوان
اسوان
الوادى الجديد
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كشف بأسماء الطالبات القدامى
والمرشحات للقيول بالمدن الجامعية للعام الجامعى

م
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

االسم
اسماء محمد عبدالعظيم شحاته
اسراء اسماعيل عبد هللا زويبع
امنة فتحى نياظ محمود
ياره عصام عبد الكريم زينه
هاجر مجدى توفيق احمد قشطه
ايه محمود الشماوى القصاص
اسماء عطيه رمضان خضر
خلود محمد ابراهيم الحيلة
شيماء الحسينى محمد عامر
اسراء ابراهيم احمد محمد طه
ايمان محمد فهمى خليل
االء حسن على السيد درويش
خلود عبد الوجود حنفى عبد المنعم
اسماء ابراهيم عبدالحميد
نورا ابراهيم سعيد احمد الدلى
مي عبد الحليم عبد العزيز
زهراء سامى محجوب سليمان
هالة ابراهيم محمد الفقى
ميار مجدى سرور عبد الخالق

الكلية
التربية الرياضية
التربية الرياضية
التربية الرياضية
التربية الرياضية
التربية الرياضية
التربية الرياضية
التربية الرياضية

اآلداب
اآلداب
اآلداب
اآلداب
اآلداب
اآلداب
التجارة
التجارة
التجارة
التجارة
التجارة
التجارة

الفرقة التقدير
الثانية جيد
الثانية جيد
الثالثة جيد جدا
الثالثة جيد جدا
الثالثة جيد
الرابعة ممتاز
الرابعة ممتاز
الثالثة ممتاز
الثالثة جيد
الرابعة جيد
الرابعة جيد
الرابعة جيد
الرابعة جيد
الثانية جيد
الثانية جيد
الثالثة جيد جدا
الثالثة جيد
الثالثة جيد
الثالثة جيد
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المحافظة
المركز
العنوان
القاهرة
المرج
ش شرف السكة الجديدة  -المرج 184
القليوبية
كفر شكر
كفر شكر  -ش النشار
المنيا
ديرمواس
عمارة العبور فوق بريد الحاسيبه
جنوب سيناء جنوب سيناء
شقه  10حى محمود جمعه 2
القليوبية
منطقة 800م بلوك  - 11008العبور  13العبور
ثان الرمل األسكندرية
ش  21ع سكينة الجديدة  -ثان الرمل
شمال سيناء
بئر العبد
حى الدواغرة  -بئر العبد
ش محمد كريم  -العصافرة قبلى ثان  26ثان المنتزة األسكندرية
طور سيناء جنوب سيناء
طور سيناء  -طور سيناء
البحيرة
بدر
ق بغداد  -بدر
البحيرة
بدر
ق نبيل الوفاء  -بدر
اول العامرية األسكندرية
العال الغربية  -اول العامرية
أسيوط
صدفا
كيمان سعيد شرق  -صدفا
ثان المنتزة األسكندرية
ش االتحاد  /ابوقير  -ثان المنتزة 14
االسماعلية اإلسماعيلية
ش دمنهور حى السالم 13 -
اول المنتزة األسكندرية
ع ال 30من ش السوق خورشيد
البحيرة
بدر
ش جمال عبدالناصر  -بدر 27
ش اخمد عبدالوهاب الراس السوداء  30 -اول المنتزة األسكندرية
باب شرق األسكندرية
ششيديا كامب شيزار40
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كشف بأسماء الطالبات القدامى
والمرشحات للقيول بالمدن الجامعية للعام الجامعى

م
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

الكلية
االسم
التجارة
فاطمة مصطفى محمد شاهين
سهام عبدالوهاب توفيق عبدالوهاب التجارة
ايمان صالح عبدالعظيم مصلحى الحقوق
الحقوق
ياسمين السيد الخضرى
امنية محمد عبد الفتاح على ابراهيم الحقوق
هدير مكرم يوسف على احمد مطر الحقوق
الحقوق
سارة محمد احمد عبد الحميد
الحقوق
هاجر محمد احمد عبد الحميد
الحقوق
نورهان عالء خلف الشرفى
الحقوق
هالة يوسف حسينى طه
التمريض
هالة ابوالمكارم عبدالمنعم قرقر
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العنوان
الفرقة التقدير
شرم الشيخ  -شرم الشيخ
الثالثة جيد
شارونة  -مغاغة
الرابعة جيد
الثانية جيد جدا عبدالمنعم رياض  -بوالق الدكرور16
ش الشهيد فرحات  -العنانية
الثانية جيد
ش عبد العاطى محمود  -فيصل9
الثالثة جيد
الرابعة جيد جدا ش النبل  -كرموز40
خارفه  -ديروط
الرابعة جيد
خارفه  -ديروط
الرابعة جيد
ش االمام الحسين  -اخميم
الرابعة جيد
الفارسية  -ادفو
الرابعة جيد
الثالثة ممتاز ش قنال المحمودية  -ثان الرمل54

المركز
شرم الشيخ
مغاغة
بوالق الدكررور

دمياط
الهرم
كرموز
ديروط
ديروط
اخميم
ادفو
ثان الرمل

المحافظة
جنوب سيناء
المنيا
الجيزة
دمياط
الجيزة
األسكندرية
أسيوط
أسيوط
سوهاج
اسوان
األسكندرية
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