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مالحظات شئون الطالباالسمم

آٌه أٌمن عبد البدٌع البسٌونى ١

ابتسام اٌمن محمود محمد بحٌرى ٢

ابراهٌم احمد إبراهٌم عبد الرحمن الجالد ٣

ابراهٌم عبد البارى ابراهٌم عبد البارى السقا ٤

ابراهٌم عٌسى عبد اللطٌف العشماوي ٥

ابراهٌم محمود ابراهٌم محمد اغا ٦

ابراهٌم مصطفى ابراهٌم السٌد فرج ٧

اثار عصام السٌد احمد علً ٨

احمد ابراهٌم احمد ابو العزم ٩

احمد السٌد الشربٌنى السٌد مندور ١٠

احمد بكر احمد عبد السٌد ١١

احمد جمال ابراهٌم احمد سالم ١٢

احمد حمدى شحاته ابراهٌم محمد ١٣

احمد خالد محمد بدٌر محمد عبد الهادى ١٤

احمد رمضان فتحى على ابراهٌم ١٥

احمد سعد الدٌن حسن ابراهٌم عدس ١٦

احمد شرٌف عبد الحمٌد عبد الحمٌد الجارحى ١٧

احمد عاصم بحٌرى ٌوسف ١٨

احمد غصوب رزق ابو زٌد سالم ١٩

احمد محمد طه ٌوسف الخٌسى ٢٠

احمد محمد عبد السالم محمد احمد ٢١

احمد محمد لطفى السٌد خلٌل ٢٢

احمد ٌونس احمد العرٌنى ٢٣

اسراء اشرف ابراهٌم عبدالسالم ٢٤

اسراء شعبان محمد عبد الواحد شهبه ٢٥

اسراء عصام محمد احمد حبٌب ٢٦

اسراء محمد احمد مختار سلٌمان عٌد ٢٧

اسالم على احمد حسٌن خلٌل ٢٨

اسماء الحسٌنى احمد محمد احمد ابو السٌد ٢٩

اسماء السٌد حمدى عبد اللطٌف ٣٠
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اسماء حامد اسماعٌل حامد الشربٌنى ٣١

اسماء طلعت احمد عبد العالٌم ٣٢

اسماء كمال ابراهٌم محمد الساٌح ٣٣

اسماء محمد البٌلً متولً مبروك ٣٤

اسماء محمد الزناتى محمد حافظ ٣٥

اسماء محمد على العراقى حسنٌن ٣٦

اسمهان عبد الرحمن محمد سلٌمان ٣٧

اشرف زكرٌا طلبه طلبه مصطفً ٣٨

االء ابراهٌم محمد محمد البكرى ٣٩

االء اكرامى اسماعٌل ابراهٌم ٤٠

االء جمال محمد محمد هاشم ٤١

السٌد محمد السٌد زٌدان ٤٢

امل عزت فهٌم السٌد ٤٣

امٌر مسعد محمد حباظه ٤٤

امٌره طارق القبارى السٌد الكوش ٤٥

امٌره طلعت فاروق عبد المعطى السٌد ٤٦

امٌره عبد النعٌم الشبراوى محمد على ٤٧

امٌره فتحى السٌد حسن ٤٨

اناسٌمون اسحاق كمال جرجس خلٌل ٤٩

انجى طارق عبدالمعطى حتحوت ٥٠

اٌات مجدى الحسانٌن السٌد ٥١

اٌات محمد محمد مراد خلٌل ٥٢

اٌمان السٌد محمد ثابت على ٥٣

اٌمان جمعه زكى ابراهٌم ٥٤

اٌمان خالد محمد الخضرى محمد ٥٥

اٌمان صالح محمد على المسدى ٥٦

اٌمان عبد الحمٌد مصطفى التهامى محمد ٥٧

اٌمان ماهر عثمان على ابراهٌم ٥٨

اٌمان مجدى الحدٌدى احمد عبدالمولى ٥٩

اٌمان محمد احمد عبد السالم كراوٌه ٦٠

اٌمان محمد حسن محمد احمد العدوي ٦١

اٌمان محمود الجوهرى على الجوهرى ٦٢

اٌمان مسعود محمد القطب شاهٌن ٦٣

اٌناس اسماعٌل محمد محمد سالم ٦٤

اٌناس سامى منصور منصور محمود غنٌم ٦٥

اٌه احمد محمد جالل بسٌونى ٦٦

اٌه السعٌد مصطفى على محمد ٦٧

اٌه جمال السٌد حسٌن حسٌن ٦٨

اٌه حامد حامد المتولى الزٌات ٦٩

اٌه خالد فتوحه محمد مصطفى مكرم ٧٠

اٌه عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد مرعً ٧١

اٌه عبد السالم محمد أحمد الشربٌنى ٧٢

اٌه عبد العزٌز عبد العظٌم محمود شرف ٧٣

اٌه عبد الفتاح محمد عبد الجلٌل ٧٤

اٌه عالء جمعه خمٌس ٧٥

اٌه على عبد المجٌد عبد السمٌع محمد ٧٦

اٌه فاٌز السٌد حسنٌن ٧٧

اٌه محمد محمد محمد مهدى ٧٨

اٌه محمود سالم الحسٌنى سالم ٧٩

بسنت صفوت محمد احمد ابراهٌم ٨٠

بشرى عبده محمد أحمد الجٌار ٨١

تغرٌد حمدى عبد الحمٌد عبد الغفار ٨٢

جهاد احمد حسٌنى العطٌوى محمد ٨٣



حسام محمد امٌن العدوى ٨٤

حسن احمد محمد النقٌطى ٨٥

حمدى محمد السٌد ٌوسف عرنوس ٨٦

خالد العٌسوى السعٌد عوض ابو العنٌن ٨٧

خالد المهدى عبد الهادى المهدى ابراهٌم ٨٨

خالد عادل المرسى احمد ابو سلٌمان ٨٩

خلود ابراهٌم ابراهٌم محمد الزكى ٩٠

خلود انور عبد الفغار محمد على ٩١

خلود حمدى المصلحى عبدالشافى ٩٢

خلود عصام بدران إسماعٌل ٩٣

دالٌا عبد الباسط عبد الصمد محمد ٩٤

دعاء ابراهٌم محمد طلبه ٩٥

دنٌا محمد متولى محمد البطه ٩٦

دٌنا جمال جمٌل ٌوسف رزق ٩٧

دٌنا جمال محمد احمد لبشتٌن ٩٨

دٌنا خالد على محمد على ٩٩

دٌنا صابر شوقى خلٌل بدوى ١٠٠

دٌنا عطٌه عطٌه احمد الطرٌفى ١٠١

دٌنا عٌد محمود محمود بدوى ١٠٢

رامى محمد زكى زكى نجم ١٠٣

رانٌا السٌد عبد اللطٌف محمد ١٠٤

رانٌا ماجد حامد محمد حامد ١٠٥

رحمه ولٌد محمود عبده ١٠٦

رضا ابراهٌم ابراهٌم فرج ١٠٧

رضوه ابراهٌم المتولى محمد على الصٌرفً ١٠٨

رضوى ابراهٌم عبدالصادق سلٌمان ١٠٩

رودٌنا محروس السٌد احمد الشاذلً ١١٠

رٌفان خالد عبد الجواد عبادى ١١١

رٌم اشرف جابر السعدنى ١١٢

رٌهام احمد عبد الحق سالم احمد ١١٣

زٌنب مصطفى محمود عبد الفتاح ١١٤

سارة عبد هللا ابراهٌم متولى ناصف ١١٥

ساره احمد منصور الباز الطنطاوى ١١٦

ساره خالد على محمود حجازى ١١٧

سامى الشربٌنى عبد العزٌز عبد العزٌز ١١٨

سحر ابراهٌم عطا الششتاوى محمد ١١٩

سحر شرٌف محمود محمد السعٌد النوٌهً ١٢٠

سحر مصطفى فتح هللا محمد عبد هللا ١٢١

شرٌف احمد صالح محمد الصواف ١٢٢

شٌرهان محمد فوزى محمد جاد شلبً ١٢٣

شٌماء رمضان ابراهٌم رمضان محمد حرب ١٢٤

شٌماء عرفه السٌد موسى ١٢٥

شٌماء ٌسرى لطفى عبده العمرداوى ١٢٦

صابرٌن مناع عبد هللا محمد دروٌش ١٢٧

عبد الرحمن سعد محمود طلبه بدوى ١٢٨

عبدالحمٌد احمد عبد الحمٌد ابراهٌم ١٢٩

عبدالفتاح ٌحى محمد البنا ١٣٠

عبدهللا عطٌه محمد البٌومى ١٣١

عبدهللا هداٌه احمد زٌاده ١٣٢

عبٌر رضا على محمد على ابراهٌم زهره ١٣٣

عبٌر عبد الباسط شحاته على على ١٣٤

١٣٥
 عبٌر عبد اللطٌف عبدالشافى محمد شرف 

الدٌن



عزه اشرف محمد االمبابً ١٣٦

عزٌزه حمدى السٌد احمد سالم ١٣٧

عزٌزه على احمد احمد كشك ١٣٨

عصام عصام على بصل ١٣٩

عطٌات احمد محمد عبداللطٌف العراقى ١٤٠

على فاضل ابراهٌم عبد العاطى احمد ١٤١

عمر على احمد السٌد على ١٤٢

عواطف ابراهٌم على ابراهٌم ١٤٣

عوض ٌونس محمود محمد مصطفى ١٤٤

غادة ابراهٌم عباس محمد المنسى ١٤٥
 محولة من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً العام الجامعى 

٢٠١٦/٢٠١٧

غاده ابراهٌم عبدالعظٌم ابراهٌم شلبى ١٤٦

غرام احمد محمد احمد الشامى ١٤٧

فاتن اٌهاب نصر الدٌن عبد المطلب ١٤٨

فاضل احمد محمد ابو رٌه ١٤٩

فاطمه الزهراء جمال ابراهٌم احمد ١٥٠

فاطمه محمد الدسوقى محمد ابراهٌم ١٥١

فرٌد عبدالسالم فؤاد احمد الحملى ١٥٢

فكرى محمد فكرى فرٌد السٌد ١٥٣

فوزى محمد فوزى بدوى جاد ١٥٤

فٌبى فكرى عٌاد جندى ١٥٥

قمر السعٌد مصطفى حبزه ١٥٦

كرٌم محمد ابراهٌم ابو شعٌشع ١٥٧

كرٌم مصطفى احمد مصطفى الششتاوي ١٥٨

لبنى متولى زغلول مروان فرحات ١٥٩

ماجد اٌمن فتحى عبدالحلٌم احمد ١٦٠

ماهر جمال أحمد العربً عباس ١٦١

ماهر عبد الحكٌم كمال الدٌن محمد سلٌمان ١٦٢

محمد ابراهٌم العشرى محمد ١٦٣

محمد ابراهٌم جاد هللا المرسى جاد هللا ١٦٤

محمد ابراهٌم شحاته عبدالجلٌل ١٦٥

محمد احمد عبد هللا عبدالمقصود ١٦٦

محمد احمد مغاورى احمد عبد العال ١٦٧

محمد احمد منٌر احمد عبد الحلٌم ١٦٨

محمد اسعد محمد المكاوى ١٦٩

محمد اسماعٌل على محمد ابوزٌد ١٧٠

محمد اشرف صالح الغر ٌب ر زق ناصر ١٧١

محمد االمٌر حسن حسن عطا ١٧٢

محمد الزٌادى محمد عطٌه الحنفى ١٧٣

محمد السعٌد فرج الدرٌنى سفاٌه ١٧٤

محمد السٌد اسماعٌل السٌد شلبً ١٧٥

محمد المتولى سلٌمان محمود المكاوى ١٧٦

محمد المرسى عبد الغفار العباسى سالمه ١٧٧

محمد المرسى نبٌه المرسى ابو خمٌس ١٧٨

محمد امجد محمد عبد السالم كراره ١٧٩

محمد اٌمن احمد عبد الرحمن ابراهٌم ١٨٠

محمد اٌهاب ابوالعنٌن محمد سراج ١٨١

محمد بهى صادق على رمضان ١٨٢

محمد حمدٌنو محمد محمد السٌد ١٨٣

محمد رضا ابراهٌم عبد العزٌز عبد العاطى ١٨٤

محمد رضا عبد الرحمن محمد ١٨٥

محمد سعٌد احمد عبد هللا عٌسى ١٨٦

محمد شرٌف خالد الكرداوى ١٨٧



محمد عامر محمد مجاهد ١٨٨

محمد عبد الحمٌد حموده عرفات السرجانى ١٨٩

محمد عوض السٌد متولى ١٩٠

محمد فتحى فتحى عبد الفتاح بدوى ١٩١

محمد محسن محمد احمد المنجى ١٩٢

محمد محمد احمد ابراهٌم سالم ١٩٣

محمد محمود بكر عبد المجٌد الرمالوى ١٩٤

محمد محمود محمد احمد الشامً ١٩٥

محمد مدحت ابو خلٌل ملوحه ١٩٦

محمد مصطفى فتحى الطبال ١٩٧

محمد مصطفى مشرف مصطفى مشرف ١٩٨

محمود احمد فتحى ابوالفتوح نصر ١٩٩

محمود اشرف محمد فرج ٢٠٠

محمود السٌد السٌد شلبى ٢٠١

محمود سامى محمود ابراهٌم اللٌثى ٢٠٢

محمود شرٌف احمد محمد على ٢٠٣

محمود شعبان السٌد عبد الهادى خلٌل ٢٠٤

محمود نسٌم اسماعٌل محمد عثمان ٢٠٥

مدٌحه ممدوح حسن محمود ندا ٢٠٦

مروه نجاح ٌوسف ٌوسف هاللى ٢٠٧

مرٌم السٌد فؤاد السٌد النمر ٢٠٨

مرٌم محمد شعبان السعٌد خضر ٢٠٩

مرٌم محمد على البربرى ٢١٠

مصطفى احمد احمد مرعى ٢١١

مصطفى السعٌد عبد المنعم عدس ٢١٢

مصطفى محمد عبد الجلٌل البراوى ٢١٣

مصطفى محمد مصطفى محمد الباز ٢١٤

معاذ عبد اللطٌف طه عبد الهادى ٢١٥

منصور ابو ماضً منصور عبد هللا منصور ٢١٦

منه هللا نجاح عبد الحلٌم السٌد واصل ٢١٧

منى عبدالمنعم احمد حمام ٢١٨

منى مجدى المعداوى رزق دهٌنه ٢١٩

مهند أنور السعٌد على عوٌضة ٢٢٠

مى ابوبكر السعٌد احمد عبده ٢٢١

مى البسٌونى ابراهٌم النجار ٢٢٢

مى سعد احمد المتولى مدكور ٢٢٣

مٌاده محمود محمد احمد على ٢٢٤

مٌرنا ولٌد زٌدان ٌونس زٌدان ٢٢٥

نادٌه جمال عبدالفتاح عطٌه ٢٢٦

نارٌمان مدكور ابو العز عبد الوهاب الرفاعى ٢٢٧

نجاه احمد احمد على خضر ٢٢٨

نجالء عثمان على عثمان ابراهٌم ٢٢٩

ندا اشرف طه البهنساوي ٢٣٠

ندا السعٌد شعبان عزالدٌن ٢٣١

ندا هانى مسعد ابراهٌم العشماوى ٢٣٢

ندى كامل لطفى كامل على ٢٣٣

ندى محمد عبدالهادى عبدالغنى ٢٣٤

نرمٌن رضا المندوه محمد محروس ٢٣٥

نورهان احمد مصطفى المرسى حماده ٢٣٦

نورهان اٌمن محمد عثمان الشحات ٢٣٧

نورهان عبد هللا عبده محمد حسٌن ٢٣٨

نورهان محمد عوض عوض استبان ٢٣٩



نورهان موسى ٌوسف ٌوسف على ٢٤٠

نٌهال اسامه رزق حسن احمد شلبى ٢٤١

هاجر محمد الشربٌنى عبد العزٌز الشربٌنى ٢٤٢

هاله حسن ابو الفتوح منصور ٢٤٣

هبه عبد الرحمن احمد احمد عبده ٢٤٤

هبه عبد هللا محمد العشماوي ٢٤٥

هدى السٌد عمر الجمال ٢٤٦

هدٌر اسامه رجب عرفه ٢٤٧

هدٌر الدسوقى راغب الدسوقى ٢٤٨

هدٌر السعٌد سالم مزروع ٢٤٩

هدير مجدى ابراهيم المتولى جوهر ٢٥٠

هدير محسن مصطفى توفيق ٢٥١

هدير نصر مصطفى على احمد ٢٥٢

هشام مصطفى محمد منير السجينى ٢٥٣

همسه احمد السيد احمد ابو العنين ٢٥٤

هناء عبدالمولى السيد عبدالمولى القشالن ٢٥٥

هناء مرتضى السعيد محمد ٢٥٦

هند عبد العزيز محمود عبدالحليم ٢٥٧

هيام نوفل حسن حسين نوفل ٢٥٨

ورده احمد محمد جالل بسيونى ٢٥٩

ورده يسن جوده يسن فرج ٢٦٠

وفاء جمال محمد محمد على الديب ٢٦١

وفاء محمد فاروق محمد البلقينى ٢٦٢

والء رضا منصور احمد حسن ٢٦٣

وليد ابراهيم منير احمد عبدالحافظ ٢٦٤

يارا احمد على احمد حسان ٢٦٥

يارا رجب سعد محمد بدوى ٢٦٦

ياسر محمد على محمود زغامير ٢٦٧

ياسمين اسامه نجيب عبد الهادى محمد ٢٦٨

ياسمين السيد حسن محمود عبدالغفار ٢٦٩

ياسمين ايمن السيد عبد الحميد صالح ٢٧٠

ياسمين رضا احمد محمد ٢٧١

ياسمين على عبد هللا عنب ٢٧٢

ياسمين علي السعيد على عويضة ٢٧٣

ياسمين نبيل محمد مشعل ٢٧٤

يوسف السعيد محمد ابراهيم احمد ٢٧٥

٢٧٦
 يوسف عبد الحسيب اسماعيل سيد احمد 

الساعي

تقرير 

عن 

طالب 

سنة 

 دراسية

-١



الفرقة 

- أولى 

انتساب 

- موجه 

جغرافيا 

ونظم 

المعلومات 

الجغرافية
للعام 

االكاديمي 

(٢٠١٧ - 

٢٠١٨ )

مالحظات شئون الطالباالسمم

 احمد ابراهيم عبدالسميع مصطفى صالح ١ جامعة المنصورة- نقل قيد من كلية التجارة 

احمد اسامه محمد عبد الرحمن فياض ٢

احمد حسن محمد ابراهيم منصور ٣

احمد حمدى عبد الصبور عبد العال ٤

احمد سمير محمد انور على فرحات ٥

احمد على كمال محمد حفيضه ٦

احمد مجدى يوسف عبد العزيز سلطان ٧

احمد محمد عباس عبد هللا نوار ٨

احمد محمود محمد منير احمد عبد الحليم ٩

احمد معتمد محمد البيومى ابو النجا ١٠

اسراء السيد الهادى السامولى ١١

اسراء رأفت محمد الهنداوى ١٢

اسراء يحى رفعت محمد عبد الشافى ١٣

اسالم محمد عنتر محمد الجميل ١٤

اسماء السيد احمد السعيد ١٥

اسماء محمد حسين عبدالسالم ١٦

افنان السيد محمد عبد العزيز العيسوى ١٧

السعيد يحى السعيد محمد على ١٨

امانى حسن محمد حسن نوار ١٩

امانى عبد الناصر طه راشد ٢٠

اميره اسامه اليمانى الديسطى عبد المجيد ٢١

اميره ثروت عبد هللا السيد ٢٢

ايمان حسام صبرى عابدين االلفى ٢٣

ايمان عصام ابراهيم غلوش ٢٤

ايه السيد محمد كمال حامد ٢٥

ايه ايمن محمد الغريب الويشي ٢٦

ايه ايهاب عبد الحى شاكر ٢٧

ايه عبد الغنى مختار عبد الغنى على ٢٨

ايه محمد ربيع عبد الباقى ابراهيم جاب هللا ٢٩

ايه يحيى احمد ابراهيم طافور ٣٠

تسنيم وجيه النبوى مصطفى المالح ٣١

خلود حسنى فهيم عبدالمجيد عبدربه ٣٢

دينا اشرف يوسف على حسن ٣٣

زينب عصام الدين مختار احمد ٣٤

زينب محمد محمود السيد المكاوى ٣٥

ساره حامد احمد محمد صبح ٣٦

ساره حلمى مندوه السعيد عبد العزيز النشار ٣٧

-١
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سحر خالد حسين العيسوى ٣٨

سلمى محمد رفاعى محمد محمد ٣٩

سلوى السيد محمد عبد الجليل قرمد ٤٠

سماء سمير محمد الباز ٤١

سناء ابراهيم عبدالحميد ابراهيم الجمل ٤٢

سهام محمد احمد محمد رزق ٤٣

سيف السيد محمد ابو المعاطى ٤٤

شروق سعد ابو الفتوح محمد الشافعى ٤٥

عبد الرحمن خيرى الصافى بكر حسين ٤٦

عبد هللا احمد ابراهيم المرسى ٤٧

عبد المنعم محمد عبد المنعم محمد ٤٨

عبدالرحمن محمد ابوالرايات حافظ ٤٩

عبدهللا الشحات شعبان السيد الفولى ٥٠

على السيد على عبدالعاطى ٥١

عمار ياسر ابراهيم الوردانى البدرى ٥٢

عمرو عالء عبدالمجيد سالم ٥٣

غاده رجب زيدان مصطفى عزام ٥٤

محمد ايمن السيد سبيع حسن ٥٥

محمد رضا احمد مصطفى ٥٦

محمد رضا صابر محمد مصطفى ٥٧

محمد صبرى رياض السيد ٥٨

محمد عادل السيد السيد عوض ٥٩

محمد عبد المنعم ابراهيم ابراهيم المهدى ٦٠

محمد عبدالعزيز احمد عبدالسالم ابراهيم ٦١

محمد على البيلى يوسف احمد ٦٢

محمد مصطفى على الرفاعى سراج ٦٣

محمد هانى توفيق مسلم فرحات ٦٤

محمود ابراهيم ابراهيم حسن خشبه ٦٥

محمود احمد عبد الحليم احمد شبكه ٦٦

محمود اسامه محمد ابراهيم البراوى ٦٧

محمود محمد ماضى السيد ٦٨

مصطفى احمد محمد فاروق محمد صبح ٦٩

مصطفى عبده مصطفى عبد السالم ٧٠

منه هللا السيد احمد السيد يوسف ٧١

مى جمال الششتاوى مختار خطاب ٧٢

مى عبدالمنعم محمد احمد على فراج ٧٣

ميادة طه محمود زكريا قاسم ٧٤

ندا احمد محمد حامد شاهين ٧٥

ندى محسن المندوه محمد يونس ٧٦

ندى محمود سعد محمود ٧٧

نعيمه اسماعيل موسى السيد العزبى ٧٨

نفين رجب السعيد مدين ٧٩

نهى نبيل السيد توفيق البسيونى ٨٠

نور شريف زينهم الدسوقى عبدالعظيم ٨١

نورا محمد العدل عبد الخبير ٨٢

نورهان عبد الخالق شبل على الدين ٨٣

نورهان عبد اللطيف محمد عبدالسالم ٨٤

هاجر حسنين السيد يوسف عبدالحميد ٨٥

هاجر خالد محمد احمد السيد ٨٦

هاجر محمد محمد السيد ٨٧

هبةهللا مصطفى محمد الفولى ٨٨

 هبه محمد الشرقاوى ابو العينين ٨٩ ٢٠١٦/٢٠١٧محولة من كلية الزراعة جامعة المنصورة

هدير عبد هللا نبيه الدسوقى ٩٠



هدير محمد عبد الغنى حواش ٩١

هند عالء تاج الدين عبدالرحمن ٩٢

ياسمين اشرف ابراهيم البغدادى ٩٣

ياسمين محمد محمود السيد الجندى ٩٤

ياسمينا حسن حسن احمد الحنفي ٩٥

يوستينا فايز ابراهيم يوسف ٩٦

يوسف على محمد نعمان ٩٧


