
        

1 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
1

 مستجد

قيد نقل
غطاس هنرى روجيه ابانوب

متولى عبدالرحمن رجب عبدالرحمن ابتساممستجد2

العجواني فتوح ابراهيم ابراهيممستجد3

ابراهيم احمد ابراهيم اسماعيل ابراهيممستجد4

5
 مستجد

مفصول
حسن ابراهيم السيد ابراهيم

السيد مصطفى عبدالعظيم حسن ابراهيممستجد6

طاهر يوسف حسن ابراهيممستجد7

8
 مستجد

مفصول
ابوحسين ابراهيم حمدى ابراهيم

ابراهيم رضوان رمضان ابراهيممستجد9

داود عيسوى ربيع سامى ابراهيممستجد10

حسين غازى محمد سعيد ابراهيممستجد11

جادهللا عبدالسالم عبدالرحيم ابراهيممستجد12

13
 مستجد

مفصول
السيد رشاد عبدالعزيز ابراهيم

14
 مستجد

مفصول
زياده ابراهيم ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم

الصعيدى عيد على السيد على ابراهيممستجد15

االغا محمد فوزى عماد ابراهيممستجد16

17
 مستجد

مفصول
الحوتى ابراهيم فراج ابراهيم

طايل عبدالرحيم ابراهيم محمد ابراهيممستجد18

19
 مستجد

قيد نقل
صديق محمد ابراهيم محمد ابراهيم

نعيم عبدالغنى محمد ابراهيممستجد20

21
 مستجد

مفصول
ابوالحسن محمد محمد ابراهيم

بسيونى ابراهيم هانى ابراهيممستجد22

برغوت ابوبكر احمد ابوبكرمستجد23

الجالى السيد مجدى ابوبكرمستجد24

عطيه محمد ابوبكر محمد ابوبكرمستجد25

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

2 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
العشرى السيد احمد احمد احسانمستجد26

عامر حسن عبدالعليم محمد احسانمستجد27

شنيطه هليل سليمان ابراهيم احمدمستجد28

29
مستجد

متطوع
عطيه ابراهيم على ابراهيم احمد

احمد على ابراهيم احمدمستجد30

الشريف حسين محمد ابراهيم احمدمستجد31

الفضالى مصطفى محمد ابوالسعود احمدمستجد32

القاضي ابراهيم عبدالفتاح اسامه احمدمستجد33

الطحان محمد احمد احمد اسالم احمدمستجد34

مرسى احمد احمد اشرف احمدمستجد35

السكران موسى احمد اشرف احمدمستجد36

37
مستجد

متطوع
النجار على احمد السيد احمد

38
مستجد

ع.م
محمد مغازى السيد احمد

الحليبى الشافعى مصطفى الشافعى احمدمستجد39

البلقاسى الدين محى احمد باسم احمدمستجد40

الحنفى صالح احمد بسيونى احمدمستجد41

سيداحمد ابراهيم عبدالمنصف بالل احمدمستجد42

السيد ابراهيم جعفر تامر احمدمستجد43

صالح ابراهيم ابراهيم جمال احمدمستجد44

موسى محمد فريز شهاب احمد حازم احمدمستجد45

اللبان حافظ احمد حافظ احمدمستجد46

خليف عبدالقوى كامل حافظ احمدمستجد47

48
 مستجد

مفصول
خليفه حامد عبدالمجيد حامد احمد

حجازى مبروك احمد حسن احمدمستجد49

الفقى حسين حسونه احمدمستجد50

مالحظ                  كنترول
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-------------------
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3 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
51

مستجد

قيد نقل
حماده عبدالرازق حسين احمد

عطيه على السيد حمدى احمدمستجد52

عماره ابواليزيد خميس احمدمستجد53

54
مستجد

مفصول
ابوفاطمه السعيد خميس احمد

55
 مستجد

قيد نقل
رضوان رياض بركات رافت احمد

المغنى سليمان محمد رافت احمدمستجد56

57
مستجد

ع.م
عبدهللا عبدالعزيز رجب احمد

يوسف عبدالجواد احمد رضا احمدمستجد58

السنباطى ابراهيم عبدهللا رضا احمدمستجد59

الشرباتى عبدالمنعم رضا احمدمستجد60

المرشدى محمد عبدالمولى رضا احمدمستجد61

غنيم احمد عبدالرحمن رمضان احمدمستجد62

السروى السعيد زغلول احمدمستجد63

غانم عطيه سامح احمدمستجد64

شالمش ابواليزيد ناجى سامى احمدمستجد65

سالم ابراهيم احمد سعد احمدمستجد66

67
 مستجد

مفصول
مصطفى حسن سيد سعد احمد

68
 مستجد

ع.م
السيسى عبدالعظيم ابراهيم سعيد احمد

النجار حسن احمد سعيد احمدمستجد69

غنيم اسماعيل عباس سعيد احمدمستجد70

71
 مستجد

مفصول
عباس عبدالمجيد مالك سعيد احمد

عبدالهادى عبدالغنى محمد سعيد احمدمستجد72

داغر يوسف جوده محمد سالمه احمدمستجد73

عبدالرحمن سالمه محمد سالمه احمدمستجد74

75
 مستجد

مفصول
الغندور سعيد سمير احمد

2022/ 2021 الجامعى العام عن عذر

مالحظ                  كنترول
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4 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
76

 مستجد

مفصول
محمد صبحى سمير احمد

مصطفى عبدالقادر سمير احمدمستجد77

78
 مستجد

 تحويل
األشقر محمد سمير احمد

79
مستجد

متطوع
بهنساوى عطا الدين صالح شاكر احمد

الحداد ابراهيم احمد شعبان احمدمستجد80

81
 مستجد

قيد نقل
حسنين على احمد شعبان احمد

82
مستجد

متطوع
شعبان محمد كامل شعبان احمد

83
 مستجد

مفصول
نصرالدين جادالكريم شوقى احمد

84
مستجد

مفصول
العزيزى السعودى صالح احمد

85
 مستجد

 تحويل
إبراهيم عبدالحى مجاهد صالح احمد

86
 مستجد

قيد نقل
بطاح احمد طارق احمد

87
مستجد

مفصول
عاصى الدسوقى حسن طارق احمد

88
 مستجد

قيد نقل
احمد عبده محمد طارق احمد

كاظم محمود طلعت احمدمستجد89

شحمه على  احمد عادل احمدمستجد90

91
 مستجد

مفصول
ابواصبع رجب عادل احمد

صقر عبدالحميد عبداللطيف عادل احمدمستجد92

مصطفى مصطفى محمد عادل احمدمستجد93

94
 مستجد

مفصول
القطب محمد فوزى  عاطف احمد

الطوخى محمد هالل عبدالحق احمدمستجد95

96
 مستجد

قيد نقل
عيسى حسين فؤاد عبدالحليم احمد

97
 مستجد

مفصول
الخطيب عبدالمطلب عبدالرحيم احمد

هجرس احمد عبدالسالم احمدمستجد98

99
 مستجد

قيد نقل
عبدالعال عبدالباقى عبدالعال احمد

100
 مستجد

مفصول
بنداري عفيفي االمير عبدالعزيز احمد

مالحظ                  كنترول
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----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------
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5 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
101

 مستجد

مفصول
عبدالعظيم جمعه عبدالعظيم احمد

مبارك عبدالفتاح محمد عبدالفتاح احمدمستجد102

103
 مستجد

مفصول
جمعه عبداللطيف سعد عبداللطيف احمد

الصناديدى عبدالحليم عبدالناصر احمدمستجد104

محمد السيد عبدالنبى احمدمستجد105

106
مستجد

قيد نقل
درويش محمد السعيد عبدالواحد احمد

عبدالمقصود هللا ضيف عصام احمدمستجد107

108
مستجد

ع.م
عكيله اسماعيل محمد عالءالدين احمد

صديق على جابر على احمدمستجد109

110
 مستجد

قيد نقل
على سباق على احمد

عبدالال علي صالح على احمدمستجد111

112
مستجد

ع.م
بدير عبدالمهيمن على احمد

سليمان محمد سعيد عيد احمدمستجد113

العباسى احمد ابواليزيد فتحى احمدمستجد114

115
مستجد

مفصول
ابراهيم محمد فرج احمد

مسعود مصرى عبداللطيف ماهر احمدمستجد116

ابوغياتى عطيه عبدالوهاب مجدى احمدمستجد117

118
مستجد

مفصول
الجندى السعيد محمد مجدى احمد

2022/ 2021الجامعى العام عن عذر

119
 مستجد

مفصول
حجازى صالح محروس احمد

درويش ابراهيم محمد احمدمستجد120

121
 مستجد

مفصول
مرعى ابراهيم احمد محمد احمد

صالح محمد احمد محمد احمدمستجد122

ابوبكر محمد بسيونى محمد احمدمستجد123

124
 مستجد

قيد نقل
محمد محمد تايب محمد احمد

الركايبى حامد حامد محمد احمدمستجد125

مالحظ                  كنترول
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6 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة
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طنطا جامعة      
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رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
126

 مستجد

قيد نقل
عبدالهادى حسن محمد احمد

عالم غازى حسين محمد احمدمستجد127

حبيشى عبدالفتاح طه محمد احمدمستجد128

129
 مستجد

مفصول
عامر السيد عبدالحميد محمد احمد

130
مستجد

احمد محمد عبدالفتاح حمادع.م

الفقى ابراهيم عبدالمجيد محمد احمدمستجد131

132
 مستجد

مفصول
جميعى على محمد احمد

133
 مستجد

مفصول
عبدالخالق محمود عوض محمد احمد

جاد محمد محمد احمدمستجد134

احمد السيد ممدوح محمد احمدمستجد135

الغمراوي عمر يوسف محمد احمدمستجد136

خضير محمد الرفاعى محمود احمدمستجد137

رضوان ابراهيم رضوان محمود احمدمستجد138

عمرى الصاوى محمد مروان احمدمستجد139

قطاشه ابراهيم رجب مصطفى احمدمستجد140

سالم سليمان محمد مصطفى احمدمستجد141

احمد مصطفى زكى مكرم احمدمستجد142

143
 مستجد

مفصول
شالطه محمد ممدوح احمد

144
مستجد

قيد نقل
فوده المحمدى منصور احمد

مطر احمد نبيل احمدمستجد145

146
مستجد

متطوع
زايد ابوالنجا نصر احمد

147
 مستجد

ع.م
قنيبر حسن على هانى احمد

احمدعلى محمد هانى احمدمستجد148

يوسف مصر وحيد احمدمستجد149

قاسم عبدالحميد رمضان وليد احمدمستجد150

مالحظ                  كنترول
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االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف
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151

 مستجد

مفصول
دنيا السيد احمد ياسر احمد

بوش عبدالعزيز حامد يحى احمدمستجد152

برغوت احمد محمد يوسف احمدمستجد153

حسين محمود حسام ادهممستجد154

خليفه محمد مأمون رضا ادهممستجد155

قادوس شلبى سمير عبداللطيف ادهممستجد156

محمد فوزى عصام ادهممستجد157

القيعى محروس  محمد محروس ادهممستجد158

الحيله محمد احمد محمد ادهممستجد159

مرعى محمود عبدالحميد محمد ادهممستجد160

غازى على عبدالمحسن السيد اسامهمستجد161

162
مستجد

قيد نقل
الفقى محمد السيد خالد اسامه

عبده محمد رشيدى احمد اسراءمستجد163

عبدالرحمن الدردير احمد اسامه اسراءمستجد164

خليل على على اشرف اسراءمستجد165

166
 مستجد

قيد نقل
قناوى على احمد السيد اسراء

زلط السيد حمدى السيد اسراءمستجد167

مسلم معوض فؤاد النبوى اسراءمستجد168

ابوحسن عباس فهمى جمال اسراءمستجد169

ابوسريه شوقى محمد حسن اسراءمستجد170

البرقى يوسف عبدهللا عبدالحى رجب اسراءمستجد171

امين محمد زغلول صالح اسراءمستجد172

عبدالعال عبدهللا عبدالسالم اسراءمستجد173

قمح محمد احمد عصام اسراءمستجد174

175
مستجد

مفصول
قاسم ابراهيم عبدالستار على اسراء

مالحظ                  كنترول
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ابوطاقيه محمود قطب على اسراءمستجد176

قنعان محمد ابراهيم محمد اسراءمستجد177

فراج محمد عنتر محمد اسراءمستجد178

الشاعر سعدالدين زكريا محمود اسراءمستجد179

عباس محمد السيد ممدوح اسراءمستجد180

عصران محمد كمال ياسر اسراءمستجد181

عبدالتواب عبدالتواب احمد باسم اسالممستجد182

183
 مستجد

قيد نقل
الرامى عبدالعزيز محمد سعيد اسالم

عبدالدايم حمدى محمد اسالممستجد184

185
 مستجد

قيد نقل
عبدالفتاح فوزى محمد اسالم

الطباخ فرحات احمد محمود اسالممستجد186

محمد اسماعيل ابراهيم اسماءمستجد187

188
مستجد

مفصول
طومان محمود احمد اسماء

محمد جمعه اشرف اسماءمستجد189

غراب ابوزيد محمد مصطفى اشرف اسماءمستجد190

عبدهللا البغدادى امين البغدادى اسماءمستجد191

هالل عبدالحميد حاتم اسماءمستجد192

الفقى كامل حسن حسين اسماءمستجد193

البحراوى عرفه احمد حمدى اسماءمستجد194

البربرى عبدالهادى عبدالنبى خميس اسماءمستجد195

عمار عباس رشدى سعيد اسماءمستجد196

197
مستجد

ع.م
ابوالعز عبدالرؤف محمد عصام اسماء

التداوى محمد السيد فرج اسماءمستجد198

قمح احمد محمد اسماعيل كمال اسماءمستجد199

200
 مستجد

ع.م
احمد البسطويسى محمد محسن اسماء
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9 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
مسعود ابواليزيد محمد محمد اسماءمستجد201

سرور محمود فهمى محمود اسماءمستجد202

الديهى محمد طه مصطفى اسماءمستجد203

فريخ حنفى محمد يسرى اسماءمستجد204

حجيل ابو رضوان عبدالمولى عماد اسونمستجد205

فاضل محمد شريف اسيلمستجد206

207
 مستجد

مفصول
القناوى محمد عبدهللا اشرف اشرف

2023/ 2022الجامعى العام عن قيد إيقاف

حجازى عبدالباقى ابراهيم السيد اشرفمستجد208

سليم قاسم عبدالخالق جمال اشرفمستجد209

شرف احمد عبدالعال نبيل اشرفمستجد210

اسماعيل عطيه على رافت اصالهمستجد211

شكر محمد ابراهيم ايمن االءمستجد212

عبدالوهاب حجازى حبشى االءمستجد213

الجاويش حسين ابراهيم رضا االءمستجد214

النيلى عبدالحليم محمد سعيد االءمستجد215

عمر محمد محمود عبدالوهاب االءمستجد216

217
مستجد

ع.م
عبده رفاعى عبدالرحمن على االء

ريان كمال كمال االءمستجد218

الوكيل محمد محمود محمد االءمستجد219

يوسف مهدى مبروك محمود االءمستجد220

221
مستجد

قيد نقل
خضر محمود يوسف االء

222
 مستجد

مفصول
السواح الحسينى فوزى الحسينى

رميح السيد هللا خلف ابراهيم السيدمستجد223

224
مستجد

متطوع
مرعى احمد السيد زين السيد

225
مستجد

مفصول
متولى إبراهيم عبدالحميد السيد
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10 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
سنهر محمد ممدوح محمد السيدمستجد226

227
 مستجد

قيد نقل
سالم احمد سالم احمد المؤتمن

محمد محمود الراعى ابراهيم امانىمستجد228

ابوعيسى عبدهللا محمد احمد امانىمستجد229

شعبان محمد عوض امانىمستجد230

مصطفى عامر محمد امانىمستجد231

ابوفدان بسيونى محمد احمد املمستجد232

233
 مستجد

 تحويل
النشار محمد سعيد امل

السقا احمد السيد نبيه صبرى املمستجد234

االبحر محمد محمود عادل املمستجد235

احمد عسران محمد عماد املمستجد236

عويس محمد يحيى املمستجد237

238
 مستجد

قيد نقل
معوض احمد سامح امنيه

فرحات مرسى سمير امنيهمستجد239

موسى مصطفى موسى عادل امنيهمستجد240

الشريف احمد فاروق عالء امنيهمستجد241

العكازى عبدالعال احمد محمد امنيهمستجد242

النهرى محمد كرام محمد امنيهمستجد243

شلبى اسماعيل مرسى محمد امنيهمستجد244

حنا ابراهيم سليم ابراهيم اميرمستجد245

246
 مستجد

مفصول
المهدى محمد ابراهيم محمد ابراهيم امير

السعدى خميس عبدالمطلب حمدى اميرمستجد247

ابراهيم عبدالعال السيد عشرى اميرمستجد248

ابونعمه محمد هللا فتح عيد اميرمستجد249

السمان محمود محمد اميرمستجد250
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11 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
الرميسى محمد حامد ابراهيم اميرهمستجد251

252
مستجد

مفصول
الشراكى عبدالفتاح عبدالسالم عادل اميره

سالمه محمود ابراهيم محمد اميرهمستجد253

خليل السيد سعد محمد اميرهمستجد254

الغول مصطفى محمود اميرهمستجد255

حسين محمود حامد ناصف اميرهمستجد256

سويلم العزب راغب نسيم اميرهمستجد257

258
 مستجد

مفصول
مرسى امين محمد امين

ندا محسن اسماعيل انور انجىمستجد259

على احمد جابر انجىمستجد260

البرقى عبدالوهاب عادل انجىمستجد261

المدبولى احمد فرج انجىمستجد262

263
 مستجد

قيد نقل
صابون ابراهيم محمد محمد انجى

شحاته محمود عبدالمقصود مهدى انجىمستجد264

الشريف محمد احمد انسمستجد265

مصطفى محمد حسين محمد انسمستجد266

الجندى محمود سليمان محمد انسمستجد267

الحصرى عبدهللا ابراهيم وائل ايادمستجد268

مطاوع محمد اسامه ايمانمستجد269

محمد محمد اشرف ايمانمستجد270

هللا حسب عبدالرحمن ابراهيم السيد ايمانمستجد271

كسبر الدسوقى السيد ايمانمستجد272

اسماعيل محمد عبدالتواب جمال ايمانمستجد273

جويده عبدالفتاح ابراهيم محمد جمعه ايمانمستجد274

صالح عبدالرازق صالح ايمانمستجد275
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12 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
ابوخزيمه محمد احمد عبدالحميد ايمانمستجد276

داود جالل على ايمانمستجد277

القاضى شلبى عزت على ايمانمستجد278

العطار عبدالناصر السيد عماد ايمانمستجد279

280
 مستجد

قيد نقل
عمر ابراهيم فتحى ايمان

خطاب محمد ابراهيم محمد ايمانمستجد281

شعالن محمد على محمد ايمانمستجد282

البستاوى عمر عبداللطيف فوزى محمد ايمانمستجد283

العريان محمود عبدالغنى مكرم ايمانمستجد284

عبدالحميد عبدالجواد ناجى ايمانمستجد285

حجر عبداللطيف وليد ايمانمستجد286

النجار عبدالحميد مصطفى ياسر ايمانمستجد287

على محمد احمد ايمنمستجد288

289
 مستجد

مفصول
هيكل محمد السيد حماده ايمن

290
مستجد

ع.م
قنيبر اسماعيل صالح ايمن

291
 مستجد

مفصول
ابوزيد هللا فرج الزينى ايناس

السودانى ابراهيم رجب السيد ايهمستجد292

293
مستجد

ع.م
السعدنى امين حافظ امين ايه
2022/ 2021الجامعى العام عن عذر

زغلول حسين محمد خالد ايهمستجد294

مخلوف محمد عادل ايهمستجد295

ابوصليحه الشربينى عبده عزت ايهمستجد296

البحره على ابراهيم عصام ايهمستجد297

298
مستجد

ع.م
القاضى ابراهيم محمد ايه

299
 مستجد

مفصول
ابوجبل كمال محمد ايه

300
 مستجد

مفصول
عبدالعاطى مسعود عبدهللا مسعود ايه
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13 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
عبدالقادر مسعود نادر ايهمستجد301

302
 مستجد

مفصول
سعده يوسف ابراهيم احمد باسم

303
مستجد

متطوع
الجنيدى صابر  احمد الجنيدى باسم

الدعباس السيد وليد بتولمستجد304

الصيفى خليل محمد صبحى محمد بدرمستجد305

ختال برانى محمد برانىمستجد306

الجندى سيداحمد السيد احمد بسملهمستجد307

سالمه محمد محمود يحيى جميل بسملهمستجد308

قنديل توفيق مسلم عالء بسملهمستجد309

الشامى زكى السيد محمد بسملهمستجد310

عطوان عبدهللا السيد محمود بسملهمستجد311

محمود على عبدالسالم وليد بسملهمستجد312

كساب على عبداللطيف عطيه بسمهمستجد313

314
 مستجد

ع.م
حسن كسبان حسن محروس بسمه

النصارى محمد السيد محمد بسمهمستجد315

طراوه ابو محمد رشاد محمد بسمهمستجد316

الحالج محمد صبحى ايمن بسنتمستجد317

الوكيل كمال محمد رشدى بسنتمستجد318

امين محمود فكرى بسنتمستجد319

حسن عبدالحميد السيد محمد بسنتمستجد320

على محمد طه سعيد بهاءمستجد321

سعد محمد سعد محمد بهاءمستجد322

جميل محمود رمضان بوسىمستجد323

324
 مستجد

مفصول
حنا تومه توفيق عادل بوال

325
 مستجد

قيد نقل
فهيم كمال عماد بيتر
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14 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
326

 مستجد

مفصول
ميخائيل عطيه حلمى وديع بيشوى

عالم على محمود جمال تقىمستجد327

بسيونى احمد السيد عبدالفتاح عبدالعزيز تقىمستجد328

329
 مستجد

مفصول
الرودانى عبدالنبى احمد محمد تقى

السباعى عبدالفتاح محمد محمد تقىمستجد330

ابوزيد كامل محمد حسام تهانىمستجد331

332
 مستجد

مفصول
الطنبشاوى محمد حسن عبدالحميد جالل

السيد حامد محمود جاللمستجد333

االلفى محمد الدين جمال ايهاب جمالمستجد334

335
مستجد

قيد نقل
الكردى منصور محمد جمال

السماليجى مصطفى عبدالكريم مصطفى جنهمستجد336

337
مستجد

مفصول
الشلقانى انيس محمد جهاد

جورجيوس القمص جوانى باسيلى جونىمستجد338

العقارى  عبدالمنعم عطيه حاتممستجد339

ابوهيكل سيداحمد محمود عصام حازممستجد340

341
 مستجد

قيد نقل
عبدالعظيم زكى محمد حازم

عطيه عبدالغنى محمد حازممستجد342

محمد خليل محمد رجب حامدمستجد343

غالى عثمان محمد حامدمستجد344

بيومى محمد امين ابراهيم حبيبهمستجد345

الضبع حنفى محمود اشرف حبيبهمستجد346

القمرى زكى السيد حبيبهمستجد347

نونو الدسوقى محمد حاتم حبيبهمستجد348

األقرع محمد عبدالغنى سالم حبيبهمستجد349

عبدالعال محمود حسان على حبيبهمستجد350
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15 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
عطيه حسن السيد محمد عمرو حبيبهمستجد351

352
 مستجد

 تحويل
العيارى شلبى فوزى حبيبه

الدهان محمد فؤاد فؤاد حبيبهمستجد353

صالح محمود اسماعيل محمد حبيبهمستجد354

الطحان محمد السعيد محمد حبيبهمستجد355

حبيب متولى محمد حبيبهمستجد356

عامر الرفاعى محمد  محمود محمد حبيبهمستجد357

رضوان نصر محمد نصر حبيبهمستجد358

خليف عبدالرازق عبدالحميد هانى حبيبهمستجد359

360
 مستجد

مفصول
خليل محمد محمد حسن  حسام

غباره السيد احمد حساممستجد361

حربى حسن حسن حساممستجد362

حسن عبدالجليل حسن حساممستجد363

الشبينى السيد على طارق حساممستجد364

365
 مستجد

مفصول
محمد غانم دياب عبدالجيد حسام

دياب فراج عاطف فراج حساممستجد366

الصعيدى احمد مصطفى حساممستجد367

عالم حسن اشرف حسنمستجد368

مجاهد محمود محمد السيد حسنمستجد369

370
 مستجد

مفصول
ابوعبدهللا حسن رياض حسن

خميس  محمود ادريس عادل حسنمستجد371

محمود سعد حسن عبدهللا حسنمستجد372

خليفه الشافعى فوزى محمد حسنمستجد373

الغريب مسعد الالوندى حسناءمستجد374

375
مستجد

ع.م
العشرى السيد محمد عبدالفتاح حسناء
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16 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
فليفل على حسين هللا جاب حسينمستجد376

377
مستجد

قيد نقل
بساط حسين حمدى حسين

378
 مستجد

مفصول
حموده حسين شعبان حسين

379
 مستجد

مفصول
احمد محمد عبدالسالم حسين

عالم عبدالاله وليان عبدالاله حسينمستجد380

ابوعاشور محمد غريب محمد حسينمستجد381

382
 مستجد

قيد نقل
شحاته محمود محمد خميس حماده

383
مستجد

مفصول
مصطفى حامد حامد عيد حمدان

احمد عبدالسميع حمدى اشرف حمدىمستجد384

االلفى صادق سعد عالء حمدىمستجد385

المعداوى السيد محمد حمدىمستجد386

عبدالحليم كمال سعد حنينمستجد387

ابوالسيد احمد محمد عالء حنينمستجد388

حسن محمد مصباح مجدى حنينمستجد389

عثمان محمد رضا محمد حنينمستجد390

ابوصيره حسن احمد احمد خالدمستجد391

عبدالقادرالشناوى محمد احمد خالدمستجد392

غراب السيد امين خالدمستجد393

394
مستجد

ع.م
الحسينى على فتحى حموده خالد

395
 مستجد

قيد نقل
شحاته محمد شحاته محمد خالد

الحوتى صديق محمد خالدمستجد396

الغرباوى مصطفى محمد احمد خلودمستجد397

عنبر بدير يوسف جمال خلودمستجد398

القعيد يوسف محمد خيرى خلودمستجد399

راشد ابراهيم عبدالحليم خلودمستجد400
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----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

17 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
حالوه محمود على انور داليامستجد401

السعدنى احمد السيد العزب هللا جاب داليامستجد402

403
 مستجد

مفصول
عباس ابراهيم رمضان داليا

خليفه عثمان فوزى عثمان داليامستجد404

عبدالفتاح على عبده ابراهيم محمد داليامستجد405

406
مستجد

ع.م
على حامد محمد داليا

محمد محمد محمد دعاءمستجد407

البدرى بدير يوسف دعاءمستجد408

على محمد عبدالحفيظ فكيه باسم دنيـامستجد409

هزاع محمد رضا دنيامستجد410

عمارة الوردانى عبدهللا دنيامستجد411

عبدالواحد محمد حامد محمد دنيامستجد412

الجندى درويش عوض محمد دنيامستجد413

البسيونى محمد محمد دنيامستجد414

الترابى عبدالهادى ذكى ناجح دنيامستجد415

النحاس سمير وليد دنيامستجد416

غنيم احمد عيد سامى ديانامستجد417

العلوانى ابراهيم اسماعيل رمضان دينامستجد418

منيسى محمد مؤمن عقبه دينامستجد419

420
 مستجد

ع.م
عبدالحليم عبدالسالم مصطفى دينا

موسى محمود محمد والء دينامستجد421

الناعم عبدالباعث حسن ذكريامستجد422

الحبيشى حسن صبحى مصطفى راضىمستجد423

الالفى عبدالناصف عبدالرازق رافتمستجد424

عيسى اسماعيل  رمزى حسنى رانامستجد425
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18 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
426

 مستجد

ع.م
عمار يوسف زكريا خيرى رانيا

بركات عبدالغفار هاشم نصر عبدالغفار رانيامستجد427

الحالج عبدالنبى خنيزى صبحى راويهمستجد428

طاهرمكاوى محمد فهيم صالح ربابمستجد429

جاد ابراهيم فتحى عصام رجاءمستجد430

الجزار محمد محمد خليل رحمهمستجد431

432
 مستجد

قيد نقل
خليل عبدالرواف هالل رحمه

الدكش محمود السيد وجيه رحمهمستجد433

434
مستجد

ع.م
قاسم بدير اشرف رضا

المصلحى عبدالسميع محمد السيد رضامستجد435

البدوى نبيه عبدالعزيز رغدهمستجد436

رجب مصطفى عبدالغنى محمد رغدهمستجد437

عبدالعال عوض صالح رقيهمستجد438

مسعود سعد سعيد محمد رقيهمستجد439

مينا يوسف غبلاير عزمى رمزىمستجد440

441
 مستجد

مفصول
والى سليمان محمد رمضان شريف رمضان

محمد الباز احمد السعيد رنامستجد442

443
 مستجد

قيد نقل
الجلبه على السيد رنا

سند عبدالعظيم مصطفى تامر رنامستجد444

النحراوى عبدالسالم عبدالمنعم حسن رنامستجد445

المصلحى محمود حسن رنامستجد446

الجيار كامل عبدالعزيز شعبان رنامستجد447

حسين محمد صالح رنامستجد448

عبدالعاطى عبدالمجيد محمد عبدالمجيد رنامستجد449

المال على فوزى فوزى رنامستجد450
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19 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
ابوسليمان حامد ابوبكر محجوب رنامستجد451

باز رمضان مسعود هندى رنامستجد452

العتريس هاشم محمد رواءمستجد453

سعدهللا السيد محمد احمد روانمستجد454

همام عبدالمحسن اكرامى روانمستجد455

456
 مستجد

قيد نقل
محمد عبده السعيد روان

سليمان احمد ابراهيم عادل روانمستجد457

ناصف رياض ناصف عبدالرحمن روانمستجد458

459
 مستجد

قيد نقل
ابوبكر محمد مصطفى روان

بدر محمود محمد يحى روانمستجد460

عبدالهادى عيد السيد روحيهمستجد461

الذهبى بركات عبداللطيف رودينامستجد462

اللبان احمد عبدالحميد محمد رودينامستجد463

عرفه سعيد محمود رودينامستجد464

465
 مستجد

مفصول
حميده عبدالغنى احمد اسامه روضه

شلش ابراهيم على نادر روضهمستجد466

عطيه عبدالحميد شوقى احمد روميساءمستجد467

طاهر محمد فوزى شريف رويدامستجد468

سالم محمد محمد عبده اشرف رؤىمستجد469

470
مستجد

مفصول
القطاوى االمام يحى السعيد ريم

جادهللا بدوى محمد بدوى ريممستجد471

الطويل شعبان توفيق سامى ريممستجد472

حموده محمد عبدالعزيز محمد ريممستجد473

غنيم محمد ابراهيم ريناءمستجد474

االبيض احمد السيد احمد ريهاممستجد475
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20 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
قطب على سعد على ريهاممستجد476

القصاص ابراهيم ابراهيم محمود ريهاممستجد477

نقيطه السعيد محمد زكريامستجد478

سلطان احمد محمود زهراءمستجد479

عبدالعزيز عبداللطيف احمد زيادمستجد480

كشك محمد عبدالمنصف ايمن زيادمستجد481

رضوان حلمى محمد صالح زيادمستجد482

رضوان عبدالسالم سليم سليم على زيادمستجد483

الديهى محمد البدرى مبروك زيادمستجد484

بسيونى طوسون عبداللطيف محمد زيادمستجد485

صادق محمود عفت محمد زيادمستجد486

ريحان قاسم سعد ممدوح زيادمستجد487

العرينى مصطفى البيلى زينبمستجد488

النبراوى احمد محمود عبدالوهاب زينبمستجد489

الشافعى محمد عبدالفتاح عصام زينبمستجد490

السباعى السيوفى محمد محمود زينبمستجد491

عمر عبدالجواد عمر ناجى زينبمستجد492

عبدالحافظ على احمد سارهمستجد493

محمد شعبان محمد احمد سارهمستجد494

عبدالعال ابراهيم ايمن سارهمستجد495

496
مستجد

 محول
ابوعاصى خضر محمد سعيد ساره

زهره وهبه محمد صبحى سارهمستجد497

السماحى عبدالوهاب ابراهيم محمد سارهمستجد498

499
مستجد

مفصول
الننى عبدالحميد حلمى محمد ساره

عوض عبدالسيد مرزوق سارهمستجد500
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21 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
سالم ابراهيم زكريا سعد سالىمستجد501

502
مستجد

ع.م
طلحه ابراهيم محمد فرحات سامى

عطيه السيد سامى ساميهمستجد503

محمود مصطفى ابراهيم على ساميهمستجد504

حسنين توفيق احمد ساندىمستجد505

506
مستجد

ع.م
البيشى سالم مصطفى ايهاب سحر

رماح على السيد صالح سحرمستجد507

الكومى فؤاد ابراهيم سعادمستجد508

عبدالصمد عبدالحميد سيد احمد سعادمستجد509

السرسى هللا فتح كمال مصطفى احمد سعادمستجد510

511
 مستجد

قيد نقل
محمود محمد عبدالنبى هانى سعاد

عبدالعزيزعبدالرحيم سعد عصام سعدمستجد512

سعد محمد احمد محمد سعيدهمستجد513

ابوالعزم سيداحمد مجدى سلسبيلمستجد514

عبدالقادر على محمود حسن سلمىمستجد515

حرموش احمد طه خالد سلمىمستجد516

الزغرتى مصطفى رشاد سلمىمستجد517

رشيد عبدربه عبدالغنى سلمىمستجد518

خليل عبدالحميد عزالدين سلمىمستجد519

السحلى مصطفى السيد مصطفى سلمىمستجد520

دربك توفيق هشام سلمىمستجد521

522
 مستجد

سما عادل محمد فتحى عبدالفتاحقيد نقل

تمبك يوسف سعد زكى سماحمستجد523

حموده محمد عادل سماحمستجد524

حسن مبروك جمعه سمرمستجد525
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22 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
يوسف على صبرى كريم سمرمستجد526

527
 مستجد

قيد نقل
شومان ابراهيم السيد هانى سمر

528
مستجد

متطوع
زاهر فتحى طاهر سمير

شاور سمير طلعت سميرمستجد529

البندارى محمد حمدى سميرهمستجد530

مسعد محمد محمد وليد سميهمستجد531

خطاب ابراهيم ابواليزيد محمد سناءمستجد532

يوسف رياض السعيد سندسمستجد533

شاهين فارس جداوى سهيلهمستجد534

غنيم محمود محمد على سهيلهمستجد535

الشامى زكى السيد محمد سهيلهمستجد536

العدوى عبدالمجيد محمد سوسنمستجد537

538
 مستجد

 تحويل
القط احمد سيد محمد لطفى محمود سوسن

539
مستجد

ع.م
الوشاحى منصور خالد الدين سيف

540
مستجد

مفصول
حموده حامد عبدالعليم رضا شادى

النوبى ابراهيم ابراهيم اشرف شاهندهمستجد541

البابلى اسماعيل عبدالعزيز اشرف شاهندهمستجد542

محمود عبدهللا شبل رمضان وائل شاهينازمستجد543

الحلوانى هالل احمد بهجت شروقمستجد544

545
 مستجد

مفصول
احمد حسين محمد جوده شروق

هالل محمود شعبان عالء شروقمستجد546

547
 مستجد

ع.م
عسل حسن على شروق

الربه محمد عبدهللا ناصر شروقمستجد548

شلوف عبدالغفار هانى شروقمستجد549

منصور عبدالفتاح السيد شريفمستجد550
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23 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
حماده عبدالسميع فوزى ماهر شرينمستجد551

خليل عبدالهادى عبدالغنى شريهانمستجد552

ابراهيم شعبان ابراهيم شعبانمستجد553

الطنطاوي على احمد حسن شمسمستجد554

وصال ابراهيم محمد سعيد شمسمستجد555

556
 مستجد

قيد نقل
الشاعر اسماعيل عبده قدرى الدين شهاب

ورده ادهم ابراهيم ادهم شهدمستجد557

حامد حمدى محمد الدسوقى شهدمستجد558

خليل محمد تامر شهدمستجد559

560
مستجد

معادلة
نصربيومى تامر شهد

561
 مستجد

قيد نقل
المالح محمد عبدالموجود جمال شهد

562
مستجد

قيد نقل
إسماعيل محمد شعبان جمعه شهد

الدسوقى عباس دسوقى حماد شهدمستجد563

شتله عبدالمحسن عاطف شهدمستجد564

السقا اسماعيل على عبدالمجيد شهدمستجد565

الطباخ اسماعيل عبدالملك عبدالوهاب شهدمستجد566

عبدالوهاب مختار عبدالوهاب شهدمستجد567

السماك حميده محمد على شهدمستجد568
2022يناير دور عن عزر

جميل ابو حمدان فتحى شهدمستجد569

عبدالسالم ممدوح مجدى شهدمستجد570

عبدالمجيد عثمان محمد شهدمستجد571

حجازى امين فوزى محمد شهدمستجد572

الخولى حسن محمد محمود شهدمستجد573

بشير ابراهيم مدحت شهدمستجد574

يوسف صابر كمال منصور شهدمستجد575
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24 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
خضر عبدالمنصف شاكر هانى شهدمستجد576

العريان الديب عطاهللا شيرينمستجد577

منيسى بسيونى عمر اشرف شيماءمستجد578

نجيمه على حسن خضر شيماءمستجد579

محمد طه محمود سعيد شيماءمستجد580

العشرى مصطفى عبدالحميد شيماءمستجد581

ناصف متولى ابراهيم مجدى شيماءمستجد582

583
 مستجد

قيد نقل
حماده على عبدالمقصود محمد شيماء

نصر احمد على محمد شيماءمستجد584

ابوربيع محمد على احمد صباحمستجد585

عبدهللا سعد عربى صباحمستجد586

عبدالمقصود السيد سند صبرينمستجد587

جبريل مؤمن عبدالحميد صداممستجد588

589
مستجد

ع.م
عسران عمر محمود صفاء

سعد عبداللطيف عيسى الدين حسام صفيهمستجد590

الطحاوى زكى امين مسلم صفيهمستجد591

داود ابراهيم صالح احمد صالحمستجد592

العجمى صالح رضا صالحمستجد593

حافظ عبدالفتاح محمد ضحىمستجد594

الجندى عبدالمعطى احمد طارقمستجد595

596
 مستجد

مفصول
الميدانى محمد محمد حمدى طارق

2022/ 2021 الجامعى العام عن عزر

597
 مستجد

مفصول
عيد السيد ياسر طلعت

محمد بهنسى محمد  عادلمستجد598

األرفلى كمال محمد عادلمستجد599

600
 مستجد

قيد نقل
شعبان ابراهيم محمد محمد عادل
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25 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
احمد عبدالحميد مرضى عاشورمستجد601

الوحش الدين زكى محمد السيد عاصممستجد602
( دستورى-  شريعة-  مدخل ) مواد عن عذر

603
 مستجد

مفصول
بدوى عبدالمطلب مجدى عاصم

رامون السيد محمد محمد عاصممستجد604

605
 مستجد

مفصول
عبدالمقصود السيد عبدالمقصود عاطف

الفقى محمد عبدالبارى محمد عبدالبارىمستجد606

البنا عبدالرحمن ابراهيم اشرف عبدالرحمنمستجد607

برايا مصطفى مسعد اشرف عبدالرحمنمستجد608

عبدالعزيز السيد ابوزيد السيد عبدالرحمنمستجد609

610
مستجد

مفصول
شريف حسن محمد حسن عبدالرحمن

611
 مستجد

قيد نقل
احمد محمد حسين عبدالرحمن

بدر ابراهيم ذكى دسوقى عبدالرحمنمستجد612

الطيخى اسماعيل رضا عبدالرحمنمستجد613

شنب الدين جمال سامى عبدالرحمنمستجد614

عمرو عبدالحليم سعد عبدالرحمنمستجد615

الشركسى امين عبدالكريم شادى عبدالرحمنمستجد616

617
 مستجد

مفصول
النجا رزق عبدالرحمن صبحى عبدالرحمن

على احمد رياض عبدالحكيم عبدالرحمنمستجد618

االحول عقل عبدالرحمن محمد عبدالرحمنمستجد619

620
مستجد

قيد نقل
الغايش عبدالحليم محمد قطب محمد عبدالرحمن

621
مستجد

ع.م
عبدالعزيز محمد ميهوب عبدالرحمن

الحديدى السيد نبيل عبدالرحمنمستجد622

شعير عبدالحارس نعيم عبدالرحمنمستجد623

على عوض فرج هليل عبدالرحمنمستجد624

625
 مستجد

قيد نقل
الشيمى احمد حسان ياسر عبدالرحمن
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26 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
عبدالعزيز فؤاد ايمن عبدالعزيزمستجد626

بظيو شوشان عبدالعزيز مسعود عبدالعزيزمستجد627

628
 مستجد

ع.م
عويس حسن عبدالعظيم صابر عبدالعظيم

الشافعى عبدالستار عبدالغنى اسامه عبدالغنىمستجد629

630
مستجد

مفصول
محمود عبدالفتاح رياض عبدالفتاح

631
 مستجد

ع.م
حريره الشناوى السعيد عبدالقادر

الميدانى فؤاد ابراهيم عبدهللامستجد632

633
مستجد

متطوع
غانم عبدهللا احمد عبدهللا

الحاجرى عبدالمجيد عبدالنبى احمد عبدهللامستجد634

النجار بسيونى محمد جالل عبدهللامستجد635

636
 مستجد

مفصول
حواس ابوالعنين عبدالخالق حامد عبدهللا

البرلسى عبدالحميد سعيد عبدهللامستجد637

بريك منصور عبدهللا عبدالمجيد عبدهللامستجد638

639
 مستجد

مفصول
القرموط محمد محمد فرج عبدهللا

حبشى قاسم يونس قاسم عبدهللامستجد640

641
 مستجد

مفصول
عيد عبدهللا محمود عبدهللا

عوض عبدهللا مصطفى عبدهللامستجد642

غالى حسن عبدالمنعم حسن عبدالمنعممستجد643

عالم عواد فاروق محمد عبيرمستجد644

645
مستجد

قيد نقل
عزالدين اشرف عزالدين

646
 مستجد

قيد نقل
شريف عبدالقادر محمد ايمن عزالدين

واصل سليمان عبدالنبى رزق عزالدينمستجد647

الحجر ابراهيم عبدالظاهر طلبه عزهمستجد648

مهنا عبدالرازق علوانى محمد عزهمستجد649

650
مستجد

مفصول
البدوى محمد محمد عزه
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27 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
حنيفه احمد على عصاممستجد651

منصور على محمد محمد عالمستجد652

653
مستجد

ع.م
مهنا على مسعد عالء

654
مستجد

ع.م
النحال محمد ابراهيم اسامه عالءالدين

655
مستجد

قيد نقل
الفرن محمد محمود اسماعيل على

656
 مستجد

مفصول
حجازى محمود محمد طلعت على

سليمان محمد اسماعيل محمد علىمستجد657

الضبع على على محمد علىمستجد658

الكبراتى عون على محمد علىمستجد659

البدوى يحيى هيثم علىمستجد660

عماره عمر عبدالصمد حسين علياءمستجد661

662
 مستجد

قيد نقل
محمود عبدالاله خالد علياء

سالمه محمد محمود علياءمستجد663

محمد صادق منير ابراهيم عليهمستجد664

العشماوى عيسى محمد فكرى محمد عمارمستجد665

كدش على محمد احمد عمرمستجد666

الشرقاوى السيد ايمن عمرمستجد667

668
 مستجد

مفصول
على عبدالرؤف حازم عمر

مجاهد بيومي الحسينى سعيد عمرمستجد669

يحى مرسى عادل عمرمستجد670

محمد عبدالونيس هللا جاب عبدالمنعم عمرمستجد671

جادهللا حسين فهمى عمرمستجد672

673
مستجد

مفصول
شفيق سليمان كمال عمر

امين ابراهيم محمد عمرمستجد674

جمعه محمد على محمد عمرمستجد675
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28 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
عاشور مبارك منصور اشرف عمرومستجد676

عجاج عبدالحكيم خالد عمرومستجد677

زيدان ابراهيم محمد خالد عمرومستجد678

قلقيله اسماعيل محمود خالد عمرومستجد679

عبدالجواد شاهين شعبان عمرومستجد680

سويدان عطيه عبدالرحيم على عمرومستجد681

682
 مستجد

قيد نقل
ابوالليف سيداحمد طلعت محمد عمرو

ابوحمر ابوالفتوح مصطفى محمد عمرومستجد683

684
 مستجد

مفصول
بدوي عبدالحميد حسنى محمود عمرو

محمد على ممدوح عمرومستجد685

الديب احمد ياسر عمرومستجد686
2022/2021الجامعى العام عن عزر

الدماطى عبدالرحمن عبدالفتاح رجب غادهمستجد687

ابوحاتى اليمانى محمد غادهمستجد688

غنيم محمد حسن هشام غادهمستجد689

طيره ابو عبدالمنعم محمد غاليهمستجد690

حافظ رجب محمد فادىمستجد691

692
مستجد

متطوع
رضا احمد عبدالناصر حبيب فارس

الديب بدر رضا فارسمستجد693

مصطفى قطب محمد قطب فارسمستجد694

زعيتر عبدالمعطى محمود فاضلمستجد695

خضير السيد اشرف فاطمهمستجد696

عمار حمد عبدالخالق عبدالوكيل خالد فاطمهمستجد697

صوار عطيه فؤاد طارق فاطمهمستجد698

عيد زكى على عبدالستار فاطمهمستجد699

عبده خميس بسيونى ماهر فاطمهمستجد700
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----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

29 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
شهبه عبدالنبى محمد مجدى فاطمهمستجد701

مدكور السيد عبدالجواد محمود فاطمهمستجد702

خلف محمد ناجى فاطمهمستجد703

عبيد مرسى فتحى نورالدين فاطمهمستجد704

مصطفى عبدالسميع عبدالسميع الشحات فايزهمستجد705

عطيفى هاشم حسن احمد فرحمستجد706

المبيض فاروق مدحت فرحمستجد707

ختعن محمود اسامه فرحهمستجد708

محفوظ فهمى محمود فرحهمستجد709

710
 مستجد

قيد نقل
عبدالهادى محمود مسعود فرحه

الجندى عبدالتواب رفاعى محمد هانى فرحهمستجد711

منصور ابوالمجد ابراهيم فريدهمستجد712

713
 مستجد

مفصول
عويضه فهمى محمد فهمى

السوسى موسى محمود الدين صالح فوزىمستجد714

ختعن على حسن فيروزمستجد715

716
 مستجد

مفصول
عزيز حبيب عزيز سامح فيلوباتير

النحاس محمد السيد كريممستجد717

حسين حسين محمد رضا كريممستجد718

719
مستجد

متطوع
عيسى محمد كامل عادل كريم

عبدالحافظ اسماعيل عصام كريممستجد720
2022/2021 الجامعى العام عن عزر

عبدالرحمن على محمد هشام كريممستجد721

عبدالمقصود عبدالعليم عبدالمقصود كريمانمستجد722

رمضان محمد حمدين كريمهمستجد723

عرقوب على كمال محمد البدر كمالمستجد724

725
 مستجد

مفصول
عويضه حسين كمال السيد كمال

مالحظ                  كنترول
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30 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
726

 تحويل مستجد

محمد شحاته محمد كنزىورقى

رمزى شوقى فريد كيرلسمستجد727

ابراهيم على عبدالعزيز حمدى لبنىمستجد728

فلبس صبحى عصام لورينمستجد729

730
مستجد

قيد نقل
فخرالدين بدوى عبدالسميع حمدى لؤى

731
 مستجد

قيد نقل
عرفه محمد محمد ايمن ماجد

732
 مستجد

مفصول
الحسنين عبدالعزيز صبحى ماجد

غنيم محمد محمود محمد ماجدمستجد733

734
مستجد

ع.م
عصر ابراهيم يوسف محمد ماجد

735
 مستجد

مفصول
هللا خلف على رجب اسعد مازن

عبدالسالم امين ابراهيم مالكمستجد736

سعد بكر محمد مالكمستجد737

الكالف الدين سعد ايمن مايامستجد738

حمده السيد محرز مصطفى محرزمستجد739

عبادى محمد على محمود محسنمستجد740

محمد عبدالحميد انور ابراهيم محمدمستجد741

742
 مستجد

قيد نقل
خليل ندا خليل ابراهيم محمد

عبدالمجيد عوض ابراهيم محمدمستجد743

عمر احمد محمد ابراهيم محمدمستجد744

745
مستجد

مفصول
العزب ابراهيم احمد محمد

خضر ابراهيم احمد محمدمستجد746

حسن حموده حسن احمد محمدمستجد747

الجمل عبدالمجيد صالح احمد محمدمستجد748

سند صبحى احمد محمدمستجد749

سالم محمد عبدالحميد احمد محمدمستجد750
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31 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
751

 مستجد

مفصول
سالم احمد عبدالمنعم احمد محمد

752
 مستجد

مفصول
سليمان متولى احمد محمد

753
 مستجد

مفصول
على ابوالفتوح محمد احمد محمد

بركات احمد محمد احمد محمدمستجد754

الغايش اسماعيل محمد احمد محمدمستجد755

756
 مستجد

مفصول
عبده حسن نبيه محمد احمد محمد

احمد همام محمد احمد محمدمستجد757

الضوى ابراهيم ادهم ادهم محمدمستجد758

عيسى اسماعيل محمد اسماعيل محمدمستجد759

كرم إسماعيل محمد اسماعيل محمدمستجد760

761
 مستجد

مفصول
بدران يوسف محمد اشرف محمد

762
مستجد

مفصول
ابوحسين مصطفى اشرف محمد

763
مستجد

متطوع
مرعى احمد محمود السعيد محمد

764
 مستجد

ع.م
عجور مصطفى السعيد محمد

عالم ابواليزيد عبدالرحيم السيد محمدمستجد765

خليل محمد محمد السيد محمدمستجد766

الجمل ابواليزيد السيد الشحات محمدمستجد767

768
 مستجد

قيد نقل
المغاورى محمد المغاورى محمد

ابوالليف مصطفى عوض انور محمدمستجد769

ماضى احمد بسيونى محمدمستجد770

عامر محمد ابوالنصر تامر محمدمستجد771

جاد محمد تامر محمدمستجد772

773
 مستجد

قيد نقل
احمد االمام معوض جالل محمد

الدسوقى ابراهيم مصطفى الدين جمال محمدمستجد774

عنصيل محمد جمال محمدمستجد775
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32 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
يوسف محمود جمال محمدمستجد776

ابراهيم جوده محمد جوده محمدمستجد777

778
 مستجد

مفصول
احمد محمد حامد محمد

779
مستجد

مفصول
العربى محمود محمد حسام محمد

عبدهللا عطاهللا صالح حسان محمدمستجد780

حسين مصطفى عبدالعزيز حسن محمدمستجد781

782
مستجد

ع.م
الطنطاوى محمد حسن محمد

783
مستجد

متطوع
عبدالرحمن على محمود حسنى محمد

784
 مستجد

مفصول
االمام محمد حسن حسين محمد

2023/ 2022 الجامعى العام عن قيد ايقاف

مراد ابراهيم خالد محمدمستجد785

ابوعطا محمد احمد خالد محمدمستجد786

787
مستجد

متطوع
البنا الطنطاوى بدوى خالد محمد

انتظام من ومحول 2022/ 2021 الجامعى العام عن بعذر مستجد

788
 مستجد

قيد نقل
الصيفى فتوح عبدالعال خالد محمد

الجندى احمد على خالد محمدمستجد789

زايد محمد فؤاد خالد محمدمستجد790

ورده عباس محمد خالد محمدمستجد791

عبدالرازق محمد خالد محمدمستجد792

793
مستجد

مفصول
عيد السيد على محمد خالد محمد

794
مستجد

ع.م
صقر مصطفى حموده خميس محمد

الغنيمى هللا جاب عبدالمجيد رافت محمدمستجد795

السنبوك عبدالوهاب عبدالخالق ربيع محمدمستجد796

797
 مستجد

مفصول
عبدالغنى جادهللا ابراهيم رجب محمد

الخولى فتحى رشدى محمدمستجد798

احمد سعيد ابراهيم رضا محمدمستجد799

حافظ السيد سمير رضا محمدمستجد800
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33 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
النجومى محمد رضا محمدمستجد801

الجنادى عبداللطيف سعد رفيق محمدمستجد802

سويف يوسف عيسى رمضان محمدمستجد803

الخولى رشاد محمد زكى محمدمستجد804

غنيم ابراهيم محمد سامح محمدمستجد805

806
مستجد

ع.م
ابوالعطا محمد السعيد سامى محمد

الزفتاوى سعد السيد سعد محمدمستجد807

الجبان سعد فتحى سعد محمدمستجد808

قنطوش احمد  ابراهيم سعيد محمدمستجد809

810
 مستجد

ع.م
عبدهللا سليمان طلبه سمير محمد

811
مستجد

متطوع
عيسى حسن عسران سمير محمد

على احمد محمد عطيه سمير محمدمستجد812

العدوى محمد فتحى سمير محمدمستجد813

فخرالدين ربيع شريف محمدمستجد814

اسماعيل هللا فتح عبدالعاطى شعبان محمدمستجد815

816
 مستجد

ع.م
احمد محمد شوقى محمد

قنديل عبدربه سعيد صابر محمدمستجد817

العسكري اسماعيل محمد صابر محمدمستجد818

دسوقى محمد محمد صالح محمدمستجد819

محمد السيد ابراهيم صبحى محمدمستجد820

821
 مستجد

مفصول
محمد توفيق صالح محمد

خضر عبدالرازق احمد طارق محمدمستجد822
2022/ 2021الجامعى العام عن عذر

عبدالمجيد محمد محمد طه محمدمستجد823

824
 مستجد

قيد نقل
عبدالفتاح حسين لطفى احمد عادل محمد

درهاب حبيب سعد عادل محمدمستجد825
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34 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
يوسف على حسن على عادل محمدمستجد826

ابوعاصى محمد عادل محمدمستجد827

الحداد سعد محمد عاطف محمدمستجد828

829
 مستجد

ع.م
محجوب العادلى عبدالباسط محمد

رضوان محمود عبدالحكيم محمدمستجد830

ابراهيم احمد محمد عبدالحميد محمدمستجد831

حسن منصور عبدالخالق محمدمستجد832

833
مستجد

ع.م
الدلتونى محمد عبدالرحمن محمد

النجار عبدالسالم عبدربه عبدالسالم محمدمستجد834

835
 مستجد

 تحويل
الفقى مخيمر محمد عبدالغنى محمد

ناصر محمد عبدالغنى محمدمستجد836

رضوان محمد عبدالفتاح محمدمستجد837

منصور عبداللطيف عبدالعظيم عبداللطيف محمدمستجد838

839
مستجد

مفصول
سعدون السيد يوسف عبداللطيف محمد

840
مستجد

متطوع
الحجرى احمد محمد عبدالمنعم محمد

طلحه السيد عبدالهادى محمدمستجد841

842
 مستجد

قيد نقل
شحاته رزق عصام محمد

843
مستجد

قيد نقل
إبراهيم سالمه عالء محمد

844
مستجد

مفصول
حسين عرفه حميده على محمد

845
 مستجد

مفصول
شعبان على محمد رجب على محمد

شعبان شعبان على محمدمستجد846

847
مستجد

مفصول
الساعى احمد يوسف محمد على محمد

الطواب محمود عثمان عيد محمدمستجد848

حسين احمد احمد فتحى محمدمستجد849
2022/ 2021العام عن بعذر مستجد

عيسى عبدالحميد  فتحى فوزى فتحى محمدمستجد850
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35 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
851

مستجد

متطوع
الشونى ابراهيم فكرى محمد

852
مستجد

مفصول
سعيد موسى ابواليزيد كمال محمد

853
 مستجد

ع.م
غنيم محمد رفعت كمال محمد

الشبراوى عبدالنبى السيد ماجد محمدمستجد854

النجار يوسف على محمد ماهر محمدمستجد855

856
مستجد

مفصول
ابوعيشه عبدالفتاح محمود مجدى محمد

857
 مستجد

ع.م
حجازى محمد شعبان محمد محمد

عبدربه جاد طه محمد محمدمستجد858

859
 مستجد

مفصول
ابوالعنين عباس المليجى محمود محمد

هللا خلف رفعت محمود محمدمستجد860

861
 مستجد

قيد نقل
ابوالحسن زغلول محمود محمد

محمد عوض عبدالعاطى محمود محمدمستجد862

863
 مستجد

مفصول
الجندى احمد مسعد محمد

البربرى محمد احمد مصطفى محمدمستجد864

مصطفى محمد سليمان مصطفى محمدمستجد865

866
مستجد

مفصول
ابوجبل فهمى منير محمد

على عبدالمنعم موافى محمدمستجد867

ضيف على عبدالكريم ناصر محمدمستجد868

869
 مستجد

مفصول
الحصرى  فتحى ناصر محمد

870
مستجد

متطوع
الغمرى هارون عبدالفتاح هارون محمد

العبد مبروك عبدهللا هانى محمدمستجد871

خليل المغربى حلمى وجيه محمدمستجد872

بعيت عبدالهادى وديع محمدمستجد873

874
 مستجد

مفصول
جوده المهدى البسطويسى وليد محمد

875
 مستجد

مفصول
القصراوى ابراهيم احمد يحى محمد
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36 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
صقر حسن فهمى احمد محمودمستجد876

السالمونى عبدالفتاح محمود احمد محمودمستجد877

النادي على السيد فتوح مراد احمد محمودمستجد878

خطاب محمود اشرف محمودمستجد879

عيسى محمود محمد امين محمودمستجد880

الشاعر امين محمود امين محمودمستجد881

882
مستجد

مفصول
الشيخ ابوالمكارم ايوب محمود

883
 مستجد

مفصول
غنام السيد بسيونى محمد بسيونى محمود

الدين جمال ابوالعال جمال محمودمستجد884

العطار على محمد محمود جمال محمودمستجد885

زيد مصطفى جمال محمودمستجد886

887
 مستجد

مفصول
سند عبدالمنعم حسام محمود

888
مستجد

مفصول
عامر ابراهيم عبدالحميد حسن محمود

الشريف عبدالعظيم حسنين محمودمستجد889

890
 مستجد

مفصول
شاهين ابراهيم عبدربه حماده محمود

جوده فتحى خميس محمودمستجد891

ابوالمكارم محمد السيد دسوقى محمودمستجد892

893
 مستجد

مفصول
عابدين عبدالقادر رشدى محمود

حسنين حسين رضا محمودمستجد894

خالف ابواليزيد على صالح محمودمستجد895

896
 مستجد

قيد نقل
عدس محمود عاطف محمود

897
مستجد

مفصول
القرضاوى احمد عبدالعزيز عبدالعزيز محمود

نوفل محمد ادريس على محمودمستجد898

الدسوقى على محمود على محمودمستجد899

الشامى محمد رجب عمار محمودمستجد900

مالحظ                  كنترول
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37 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
901

مستجد

متطوع
خضر على عبدالحميد عيد محمود

902
 مستجد

مفصول
السقعان احمد ابراهيم فايز محمود

محمود السيد فؤاد محمودمستجد903

904
 مستجد

مفصول
حسين محمود مجدى محمود

الشال السيد محمد محمودمستجد905

ابواحمد ابراهيم عبدالمنصف محمد محمودمستجد906

907
 مستجد

مفصول
ادريس محمد كمال محمد محمود

محمود وحيد محمد محمد محمودمستجد908

الحصاوى عطيه محمود محمد محمودمستجد909

محمود على محمود محمد محمودمستجد910

عيد ظريف مرسى محمودمستجد911

احمد فرج ابراهيم نبيل محمودمستجد912

الدليل عبدالحميد فرج وائل محمودمستجد913

914
مستجد

مفصول
الشرقاوى يوسف ابراهيم ياسر محمود

915
 مستجد

قيد نقل
احمد مصلح ايمن مختار

حميد محمد عبدالفتاح حسان مديحهمستجد916

عبده محمد السيد خالد مرفتمستجد917

الجندى احمد فتحى احمد مروانمستجد918

عجرمه على عبدالرازق اسامه مروانمستجد919

عبدالفتاح محمد محمود حمدى مروانمستجد920

نعيم ابراهيم احمد احمد مروهمستجد921

الطوخى شعبان سليمان شعبان مروهمستجد922

العبد سالمه رشاد صالح مروهمستجد923

دويدار حسن حسن يسرى مروهمستجد924

عبدهللا صابر احمد مريممستجد925
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38 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
األشنيهى محمود فاروق احمد مريممستجد926

بركات عامر اسامه مريممستجد927

عالم ابراهيم مصطفى اسامه مريممستجد928

جاهين ابوزيد محمد السيد مريممستجد929

عبدالمحسن عبدهللا ايهاب مريممستجد930

الرخ محمد عبدربه خالد مريممستجد931

زغلول محمد مصطفى خالد مريممستجد932

عوض رمضان طه رمضان مريممستجد933

ضيف عبدالجيد عطيه مريممستجد934

سرحان عطيه ابراهيم على مريممستجد935

الشرقاوى على محمد على مريممستجد936

دسوقى بسطويسى دسوقى فاروق مريممستجد937

جوده عبدالحليم احمد محمد مريممستجد938

محمد حسن عبدالجليل محمد مريممستجد939

فرحات عطا عطا محمد مريممستجد940

علوفه ابوالعنين محمد محمد مريممستجد941

بشر عبدالحميد رفعت محمد محمد مريممستجد942

عبداللطيف عبدالعزيز مصطفى مصطفى مريممستجد943

فرج عبدالسالم هانى مريممستجد944

شلبي السيد مسعد ممدوح مسعدمستجد945

946
مستجد

ع.م
شاهين احمد ابومسلم امين مسلم

غبير عبدالمجيد السيد مسعود مشيرهمستجد947

طوالن عبدالسالم عبدالعزيز احمد مصطفىمستجد948

الخولى احمد عبدربه احمد مصطفىمستجد949

سالمه احمد محمد احمد مصطفىمستجد950
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39 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
951

مستجد

مفصول
ابوحسين مصطفى اشرف مصطفى

السامولى مصطفى ايمن مصطفىمستجد952

جبر احمد رمضان جمال مصطفىمستجد953

محمد عبدهللا حموده مصطفىمستجد954

زينب حسن محمد سعيد مصطفىمستجد955
2022/ 2021الجامعى العام عن عذر

صقر سالم مدنى سمير مصطفىمستجد956

ابراهيم نوح عبدالرحمن مصطفىمستجد957

958
مستجد

ع.م
الفار اسماعيل احمد عرفه مصطفى

موسي عبدالمنصف فتحى عزت مصطفىمستجد959

العكازى احمد على على مصطفىمستجد960

عوض محمد احمد كامل مصطفىمستجد961

كرم احمد مصطفى محمود مصطفىمستجد962

963
 مستجد

مفصول
الجعار شبل محمد مدحت مصطفى

964
 مستجد

قيد نقل
سالم عفيفى احمد ناجى مصطفى

شادى عبدالعال محمد يوسف مصطفىمستجد965

الطيبى مرسى ابراهيم احمد ملكمستجد966

سليمان على محمد احمد ملكمستجد967

الشنديدى اسماعيل عبدالحميد حماده ملكمستجد968

البنبى عبدالمنعم ذكى ملكمستجد969

الرشيدى الجبالى محمد ملكمستجد970

القاضى حسن احمد مصطفى ملكمستجد971

مصطفى احمد مسعد مصطفى ملكمستجد972

تفاحة عبدالهادى مسعد ايهاب ممدوحمستجد973

فرج علوانى كامل منارمستجد974

975
 مستجد

قيد نقل
حموده محمد السيد محمد منار
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40 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
جبين ابو هللا فتح هللا فتح هالل منارمستجد976

السايس محمود حسن ابراهيم منةهللامستجد977

التحفه احمد ابراهيم احمد منةهللامستجد978

موسي حسن خميس احمد منةهللامستجد979

حنتيره توفيق ابراهيم السيد منةهللامستجد980

صفيه عبدالقادر باشا منةهللامستجد981

مراد عبدالفتاح سعد منةهللامستجد982

محمد ابراهيم عبدالهادى منةهللامستجد983

984
 مستجد

مفصول
ابوالعال ابراهيم على منةهللا

شلبى ابراهيم احمد مجدى منةهللامستجد985

العنترى احمد محمد مجدى منةهللامستجد986

شلبى ابراهيم احمد مصطفى مجدى منةهللامستجد987

فواز بسيونى احمد محمد منةهللامستجد988

عبدالحميدالنحراوى السيد محمد منةهللامستجد989

الرفاعى عباس زهدى محمد منةهللامستجد990

سعدون عبدهللا عبدالحميد محمد منةهللامستجد991

شعبان عبده عبدالحميد محمد منةهللامستجد992

الديب مصطفى محب محمد منةهللامستجد993

عبدالعاطى عطيه محمد محمود منةهللامستجد994

جبر مرسى جمال مسعد منةهللامستجد995

عويضة محمد صبحى هالل منةهللامستجد996

مؤمن محمد وائل منةهللامستجد997

سمكه محمد وليد منةهللامستجد998

البردينى الشحات اشرف منهمستجد999

السبيعى عبدالاله عبدالحميد حسن منهمستجد1000
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41 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
الدين شرف عبدالقادر عبدالسالم شلبى منهمستجد1001

الهندى محمد محمد منهمستجد1002

نعينع مسعود مصطفى منهمستجد1003

1004
مستجد

ع.م
الحضرى محمود حلمى منى

النحوى السيد صادق محمد منىمستجد1005

التلوانى قطب محمد انور مهامستجد1006

1007
 مستجد

قيد نقل
منصور فتحى محمد مها

برهومه رمضان محمد رمضان مهندمستجد1008

الدسوقى ابراهيم ناجى فتحى مهندمستجد1009

1010
 مستجد

مفصول
غازى محمود محمد مهند

الويشى احمد سيداحمد سيد مؤمنمستجد1011

ابراهيم محمد طارق مؤمنمستجد1012

عبدالقادر السيد خميس مطراوى مؤمنمستجد1013

محمود طه ناصر مؤمنمستجد1014

الشيخ محمد صالح مىمستجد1015

التمين احمد عمرو مىمستجد1016

الحن ابوالمكارم ابراهيم ايمن ميادهمستجد1017

زايد على ابراهيم ابراهيم ميارمستجد1018

ميالد حليم فايز ميخائيلمستجد1019

1020
 مستجد

ع.م
العزب محمد عبدالعزيز حسن ميرال

محمد اسماعيل بسيونى رافت ميرنامستجد1021

سليم عبدالقوى ثابت احمد ناجىمستجد1022

على على ابراهيم صالح ناديهمستجد1023

عبدالهادى عبدالكريم عبداللطيف جمعه ناصرمستجد1024

بدر بدر محمود هللا فتح نانسىمستجد1025
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42 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
عبدالقادر عبدالفتاح محمود نانسىمستجد1026

خميس عبدالخالق عبدالخالق نجالءمستجد1027

المحالوى عطيه حامد الدين محى نجيبمستجد1028

صالح ابراهيم فراج على ابراهيم ندامستجد1029

غالب محمد غالب السيد ندامستجد1030

شاهين ابراهيم بدر محمد ندامستجد1031

سلطان محمد جمال محمد مصطفى ندامستجد1032

1033
 مستجد

مفصول
مرعي عبدالجواد السعيد ندى

الجزار عبدالحميد سمير ايمن ندىمستجد1034

اسماعيل عبدالمنعم البسيونى حسام ندىمستجد1035

الصباغ حسن حسين ندىمستجد1036

الجربان احمد على حماده ندىمستجد1037

صالح رمضان رضا ندىمستجد1038

1039
 مستجد

 تحويل
ابومندور السيد ممدوح سامح ندى

الزقم عثمان يوسف هالل سعد ندىمستجد1040

سيداحمد محمد السعيد عادل ندىمستجد1041

عبدالرازق فرج عادل ندىمستجد1042

شكر عبدهللا سليمان عبدهللا ندىمستجد1043

بدر على عبدالواحد عبدالمقصود ندىمستجد1044

الزيات السيد ابراهيم عمرو ندىمستجد1045

عبدالبارى عبدالستار فكرى ندىمستجد1046

النعناعى على فوزى ندىمستجد1047

1048
 مستجد

قيد نقل
عقل محمود هللا فتح مجدى ندى

الشباسى عبدالغنى ابراهيم محمد ندىمستجد1049

عالم محمد عبدالنبى محمد ندىمستجد1050
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43 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
االبيض عبدالفتاح فؤاد محمد ندىمستجد1051

الطوخى مرسى محمد ندىمستجد1052

حسن السيد نجاح محمد ندىمستجد1053

ابولبده على مسعد ندىمستجد1054

محمد عبدالستار محمد مصطفى ندىمستجد1055

قشطه محمود محمد مصطفى ندىمستجد1056

برهومه رمضان محمد ياسر ندىمستجد1057

الدين شمس محمد على مجدى نرمينمستجد1058

على محمد محمد على محمد نسمهمستجد1059

العسال محمد انور محمد محمد نسمهمستجد1060

فرهود سالمه صادق ممتاز محمد نسمهمستجد1061

العمورى شريف الدين عصام نضالمستجد1062

طه محمد رزق نغممستجد1063

عرقوب عبدالغنى محمد صالح نغممستجد1064

سعد فتحى هانى نغممستجد1065

بر احمد محمد السيد نهالمستجد1066

سالم السيد نبيه رضا نهالمستجد1067

1068
مستجد

ع.م
السيد ابراهيم رشدى عالءالدين نهى

الغباشى عبدالغفور عمر عاصم نوالمستجد1069

حبيب عبدالحميد محمد عبدالحميد نورمستجد1070

عبدالعزيز سعد على نورمستجد1071

محمد شعبان محمد احمد نورامستجد1072

احمد محمد عبدالمقصود حمدين نورامستجد1073

االحول احمد محمود عادل نورامستجد1074

1075
 مستجد

قيد نقل
احمد عمر عبدالرحيم احمد نورالدين
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44 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
صقر عبده على عبده على نورالدينمستجد1076

المرشدى شحاته محمد نورالدينمستجد1077

االلفى جبر حبيب سمير نورانمستجد1078

خيرى حسن محمود صالح نورانمستجد1079

عباس ابراهيم محسوب محسوب نورهمستجد1080

عبدهللا على ابراهيم نورهانمستجد1081

هاشم السيد محمود احمد نورهانمستجد1082

ابوحجازى ابراهيم عادل نورهانمستجد1083

عزالدين عبدالصمد جمال عزت نورهانمستجد1084

عسكر عبدالغنى عبدالمنعم عيد نورهانمستجد1085

القلفاط محمد شحاته محمد نورهانمستجد1086

ابوغاليه محمد على محمد نورهانمستجد1087

1088
مستجد

مفصول
عبدالفتاح محمد محمد نورهان

المالكى شاهين عدلى فوزى نورينمستجد1089

شلبى مصطفى ابراهيم هاجرمستجد1090

سالمه السيد محمد السيد هاجرمستجد1091

بركات بسيونى جمال هاجرمستجد1092

محمد حسن ربيع حسن هاجرمستجد1093

النجار ابراهيم على خالد هاجرمستجد1094

هالل ابو عاشور رضا هاجرمستجد1095

عالم محمد طه سعيد هاجرمستجد1096

سيداحمد عبدالخالق عبدالغفور فوزى هاجرمستجد1097

حجازى محمد على محمد هاجرمستجد1098

السرسى توفيق محمد احمد هانممستجد1099

عوض محمد صالح محمد هانىمستجد1100
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45 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
هللا فتح محمود هللا فتح اشرف هايدىمستجد1101

الشيخ رحيم عبدالرؤف عبدالحليم هايدىمستجد1102

شاهين محمد ابراهيم هبهمستجد1103

1104
 مستجد

قيد نقل
عبده شعبان اشرف هبه

مراد بسيونى حافظ هبهمستجد1105

المكاوى زكى رمضان هبهمستجد1106

عبدالحميد محمد حمد عبدالعزيز هبهمستجد1107

المهيلى محمد على هبهمستجد1108

1109
 مستجد

ع.م
العيسوى احمد سامى احمد هدى

عبدالسالم محمد سامى هدىمستجد1110

عبدالرحيم خليفه عبدالمطلب ابراهيم هديرمستجد1111

محمد مراد السيد ابراهيم رمضان هديرمستجد1112

الزناتى بدر حسانين عصام هديرمستجد1113

حسيبه عبدالقوى فرحات هديرمستجد1114

1115
 مستجد

قيد نقل
على محمد عابد محمد هدير

عجمى عيد عجمى عطيه هشاممستجد1116

1117
مستجد

قيد نقل
بكير ابواليزيد محمود هشام

1118
مستجد

مفصول
البحيرى حسين احمد نبيل هشام

زياده عبدالرحيم السعيد رضا هنامستجد1119

العيسوى محمد هانى هنامستجد1120

راضى محمد سالمه وساممستجد1121

اسماعيل محمد محمد صابر اشرف وصالمستجد1122

عبداللطيف عبدالعظيم جابر خالد وعدمستجد1123

فوده عبدالسميع عادل وفاءمستجد1124

قنديل مصطفى ابراهيم والءمستجد1125
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46 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
مسعود عبدالجواد صالح عمرو والءمستجد1126

محمد سعد الدين سراج السيد وليدمستجد1127

1128
 مستجد

 تحويل
القونى مصطفى امين حازم يارا

1129
مستجد

مفصول
مجاهد عبدالقادر السيد حسين يارا

جليله حامد فرج يارامستجد1130

الشال السيد اشرف ياسرمستجد1131

عبدالمعطى ابراهيم ابوالمعاطى محمد ياسرمستجد1132

النشار احمد عبدالجليل احمد ياسمينمستجد1133

1134
 مستجد

قيد نقل
علوان بهنسى الدسوقى ياسمين

السنكرى احمد محمد السعيد ياسمينمستجد1135

السيد حسنين السيد احمد حمدى ياسمينمستجد1136

1137
 تحويل مستجد

خميس مصطفى صالح ياسمينورقى

شريف ابراهيم عرفه محمد ياسمينمستجد1138

بركات توفيق محمود ياسمينمستجد1139

عطاهللا فاروق وائل ياسمينمستجد1140

1141
 مستجد

قيد نقل
احمد سالم جمال ياقوت

منصور محمد العيسوى السيد يحيىمستجد1142

الفران قطب عبدالمنعم عادل يحيىمستجد1143

شعبان محمد القطب محمد يسرامستجد1144

الحداد يوسف سامى يمنىمستجد1145

العباسى عنتر صالح يمنىمستجد1146

النجار عطيه سعد كارم يمنىمستجد1147

بغاغو محمد مسعد يمنىمستجد1148

موسى على محمد محمد احمد يوسفمستجد1149

الغسال ابراهيم اسامه يوسفمستجد1150
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47 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
المزاتى لطفى محمد السيد يوسفمستجد1151

شحاته عبدالعزيز عبدالمنعم جمال يوسفمستجد1152

عبدالوهاب بهنسى ذكريا حلمى يوسفمستجد1153

الرجبى محمد السيد حمدى يوسفمستجد1154

خالد مهدى بسيونى ربيع يوسفمستجد1155

عامر حسن محمد سامى يوسفمستجد1156

يسن محمود البيومى محمد صالح يوسفمستجد1157

الشاذلى عيد صبحى عيد يوسفمستجد1158

حجر ابو السيد توفيق محمد يوسفمستجد1159

الصروى سليمان سليمان محمد يوسفمستجد1160

يوسف احمد يوسف محمد يوسفمستجد1161

1162
 مستجد

قيد نقل
عبدالسميع فرحات هشام يوسف

احمد حسن انور وائل يوسفمستجد1163

دافع عبدالوهاب ماهر محمد حبيبهمستجد1164

عقده احمد اشرف محمدمستجد1165

عبدالحميد محروس عبدالحميد عبدالرحمنمستجد1166

جوهر عبدالفتاح زكريا السيد خلودمستجد1167

1168
مستجد

مفصول
حواس عبدالرحمن جمال عبدهللا

1169
مستجد

مفصول
سليمان عبدالغفار سليمان محمد

1170
مستجد

ع.م
العشرى عبدالفتاح عيد محمد

1171
مستجد

ع.م
ابوجبل إبراهيم كامل احمد كامل

راغب مصطفى فوزى محمد زيادمستجد1172

حفنى محمد على فؤاد روانمستجد1173

الهوارى محمود عبدهللا مريممستجد1174

1175
مستجد

متطوع
رمضان إبراهيم ممدوح عبدهللا
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48 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
السيد سيداحمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيزمستجد1176

ابوالنور حسن هانى الحسنمستجد1177

زيدان ابوالنصر السيد شريف روانمستجد1178

سالم غنيم جابر احمد اسالممستجد1179

1180
مستجد

متطوع
حضيرى نجاح محمد نجاح

ابوغطفه محمد على شهدمستجد1181

1182
مستجد

مفصول
على حسن جابر طارق ميار

1183
مستجد

مفصول
شرشر عبدالقوى إبراهيم عبدهللا

1184
مستجد

مفصول
البدرى احمد عبدالشافى ياسر كريم

1185
مستجد

مفصول
عبيد محمد صالح احمد

عبدالعاطى عبدالحليم السيد اسامه احمدمستجد1186

خاطر إبراهيم محمد يسرىمستجد1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200
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49 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
سيداحمد عبدالرحيم اسامه براهيمع.م باقى1201

الدوانسى حسن السيد رجب ابراهيمباقى1202
المنظمات مادة عن عذر

1203
 باقى

مفصول
مصطفى عبداللطيف احمد عبداللطيف ابراهيم

1204
 باقى

مفصول
غريب فتوح محمد ابراهيم

الجزيرى توفيق محمد ابراهيم احمدباقى1205
اقتصاد-  تدريبات مادتين عن عذر

الشريف محمد مصطفى اسماعيل احمدباقى1206

1207
 باقى

مفصول
عبدالعليم زكى عبدالعليم زكى اشرف احمد

السخاوى محمد انصارى ايمن احمدباقى1208

الشركسى مصطفى حجازى احمدع.م باقى1209

عبدالرازق عبدالوهاب فوزى الدين حسام احمدباقى1210

1211
 باقى

مفصول
هجرس احمد حمدى سعد احمد

الجندى حسن عبدالسالم سعيد احمدع.م باقى1212

قنديل احمد احمد عاطف احمدباقى1213

عبدالرحمن ابوالعزم عبدالحليم عبدالخالق احمدباقى1214

1215
باقى

مفصول
العطار احمد عبدالعزيز احمد

عطية فايز عطيه احمدباقى1216

عياد على عبدالمولى على احمدع.م باقى1217

الدين زين ابراهيم يوسف الدين عماد احمدباقى1218

عثمان عبدالهادى فرج احمدباقى1219

عوض عبدالرؤف ماهر احمدباقى1220

احمد عبدالرحيم احمد محمد احمدباقى1221

عبدالستار احمد محمد احمدباقى1222

بدوي ابراهيم محمد احمد محمد احمدباقى1223
اجرام علم مادة عن عذر

1224
باقى

مفصول
السبكى مصطفى ابراهيم النبوى محمد احمد

ابوعيشه عبدالباقى محمد رمضان اسامهباقى1225
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50 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
1226

باقى

مفصول
النمر زكى محمد طارق اسراء

ابونعمه يوسف اسماعيل محمد اسماعيل اسالمباقى1227

الملف سحبراضى عبدالحميد محمد عبدالحميد اسالمباقى1228

شاهين محمود مصطفى اسالمباقى1229

مكاوى السيد محمد هشام اسالمباقى1230

سرور سعداوى عبدالستار فرج االءباقى1231

ابوزيد مصطفى الحسينى مصطفى الحسينىباقى1232
2022يناير دور عن عذر

حمدان زكى سعيد عمرو السيدباقى1233

1234
باقى

مفصول
رزق مصطفى فوزى اهداء

البسطويسى محمد حازم ايمانباقى1235

عمر على ابراهيم الزغبى ايمنع.م باقى1236

بطرس فهيم جرجس رامى ايهابباقى1237

ابوعجيله احمد محمد سعيد بسمهباقى1238

السقا على ابراهيم السيد بسنتباقى1239

عامر على محمد جمعه جمانهباقى1240

ابوالخير عبدالفتاح جمعه ايمن جمعهباقى1241

عبدالمجيد عطيه مصرى حاتمباقى1242

1243
باقى

متطوع
القاضي حبشى صبرى حازم

عامر عبداللطيف حسنى ابراهيم حسنىباقى1244

نحله عبدالرازق عبدالفتاح خالدباقى1245

زياده محروس عماد خالدباقى1246
2022/ 2021 الجامعى العام عن عذر

احمد العوضى فتحى خالدع.م باقى1247

1248
باقى

مفصول
الخياط ابراهيم احمد محمد دنيا

ابويوسف سليم على سليم على رمضانباقى1249

عطاهللا عبدهللا ابراهيم ايهاب روانباقى1250
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51 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
شاهين محمد وائل روانباقى1251

شلبى محمد احمد زيادباقى1252

1253
باقى

مفصول
الخولى محمد السيد جمال زياد

1254
باقى

مفصول
بدوى عبدهللا عبدهللا محمد زياد

1255
باقى

 يستكمال لم

القيد
محمد سالمه الدين جمالد زينب

مصطفى محمد عاطف زينبباقى1256

عبدهللا عبدالواحد عبدهللا سعادباقى1257

هديه سليمان الرفاعى سلوىع.م باقى1258

1259
باقى

مفصول
عويس محمد محمد عصام الدين سيف

الطوخى عبدالغنى مجدى شيماءباقى1260

على عبدالرازق محمد السيد صالحباقى1261

عبدالهادى شحاته السعيد ضياءباقى1262
2022مايو بدور الغياب مواد عن عذر

الجارح عمر عبدالعزيز عمر عاطفباقى1263

1264
باقى

متطوع
العتر عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن

عبدالفتاح ابوالعباسى مرسى احمد عبدالرحمنباقى1265

محمد عبدالسالم ايمن عبدالرحمنباقى1266

1267
باقى

مفصول
اسماعيل عبدالونيس حمدى عبدالرحمن

1268
باقى

مفصول
الجابرى على شريف عبدالرحمن

2022/ 2021 الجامعى العام عن عذر

موسى مسعود عيد عبدالرحمنباقى1269

بطه محمد السيد محمد عبدالرحمنباقى1270

المطاهر عبدالعليم كمال هانى عبدالرحمنباقى1271

شحاته عبدالفتاح خميس عبدالفتاحباقى1272

1273
باقى

مفصول
احمد عبدالحميد حمدى حسين عبدهللا

ابوروميه احمد سعيد عبدهللاباقى1274

زهره احمد على محمد عبدالمعزباقى1275
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52 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
النجار عوض محمود الصافى عبدالمنعمباقى1276

النمر عبدهللا عبدالوهاب تامر عبدالوهابباقى1277

عبير محمد عبدالعزيز زغلولباقى1278

1279
باقى

مفصول
السيد طه محمد عادل عصام

عبدالسالم ابوالنجاه عبدالسالم عالءباقى1280

1281
باقى

مفصول
الزعويلى هللا فتح هنداوى حسين عمر

عمر وحيد شحاته عطيه محمدباقى1282

1283
باقى

عبدالعزيز محسن احمد عمروالقيد يستكمال لم

عمرو محمد الزغبى عبدالغنىع.م باقى1284

1285
باقى

مفصول
صقر الغريب عبدالعزيز فادى

2022/ 2021 الجامعى العام عن عذر

1286
باقى

مفصول
غالى الطنطاوى شريف فارس

محمد عبدالعزيز السيد فرحباقى1287

الغندور وفيق محمد فريدهباقى1288

عبدالحميد على عبدالحميد عالء كرمباقى1289

عامر حسن عبدالفتاح عيد كريمباقى1290

الجبالى ابراهيم السيد محمد كريمباقى1291

البستاوي على محمد ماذنباقى1292

1293
باقى

مفصول
دحيدح عبدالخالق فوزى احمد محمد

الجويلى محمد احمد محمدباقى1294

سيخه عبدالقادر مسعد احمد محمدباقى1295

درويش مصطفى على السعيد محمدباقى1296

1297
باقى

مفصول
ابوريه ابوالمجد جمال محمد

الفرس احمد سيد ربيع محمدباقى1298

محمد عفيفى فؤاد رجب محمدباقى1299

عيسى عبدالمجيد رزق محمدباقى1300
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53 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
محمد عبداللطيف سرى محمدع.م باقى1301

1302
باقى

مفصول
الشريف السيد عبدالعزيز محمد

1303
باقى

 لم
دويدار بكر فتحى عبدالقادر محمد

1304
باقى

مفصول
مراد شلبى عبدالسميع عبدالناصر محمد

البهوتى عبدالمقصود نجاح على محمدباقى1305

سميه مصطفى محمد ماهر محمدباقى1306

1307
باقى

متطوع
الشيمى محمود عبدهللا مجدى محمد

الشرنوبى عبدالسالم فؤاد محمد نبيل محمدباقى1308

محمد قاسم جمال محمودباقى1309
فقط 2022يناير دور عن عذر

1310
باقى

مفصول
يحيى الدسوقى صفوت محمود

ابوطالب محمد بسيونى عبدالستار محمودباقى1311

على احمد عبدهللا محمودباقى1312
دستورى مادة عذرعن

شاهين مصطفى فتوح جمال مروانباقى1313

العبسى شعبان محمد مسعد مروانباقى1314

محمد جمعه يوسف عثمان مروهع.م باقى1315

القللى حسن فتح عادل مريمباقى1316

اليمنى السيد احمد مصطفىباقى1317
2022/ 2021 الجامعى العام عن عذر

على احمد ممدوح محمد ممدوحباقى1318

احمد عبدالمنعم محمد الرفاعى منةهللاباقى1319

غنيم السيد عبدالعزيز عبدالعزيز منىباقى1320

عثمان على عبدالرازق محمد عبدالرازق نداباقى1321

عبدهللا محمد حافظ صبرى ندىباقى1322

علوان محروس فؤاد نصرباقى1323

العسال السيد جوده احمد نورباقى1324

اللبودى كامل احمد مصطفى نورالدينباقى1325

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

54 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد
إبراهيم عبدالعليم عبدالمنعم ياسرباقى1326

2021/ 2020 بنتيجة قيد إعادة

رميح احمد ابراهيم محمد يحىع.م باقى1327
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1332
قيد إعادة

باقى
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----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

110 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

111 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

112 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

113 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

114 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

115 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

116 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

117 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

118 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

119 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

120 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

121 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

122 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

123 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

124 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

125 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

126 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

127 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

128 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

129 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

130 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

131 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

132 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

133 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

134 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

135 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

136 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

137 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

138 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

139 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

140 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

141 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

142 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

143 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

144 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

145 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

146 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

147 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

148 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

149 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

150 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

151 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

152 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

153 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

154 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

155 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

156 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

157 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

158 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

159 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

160 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

161 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

162 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

163 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

164 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

165 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

166 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

167 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

168 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

169 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

170 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

171 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

172 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

173 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

174 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

175 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

176 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

177 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

178 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

179 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

180 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

181 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

182 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

183 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

184 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

185 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

186 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

187 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

188 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

189 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

190 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

191 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

192 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

193 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

194 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

195 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

196 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

197 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

198 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

199 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

200 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

201 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

202 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

203 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

204 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

205 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

206 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

207 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

208 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

209 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

210 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

211 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

212 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

213 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

214 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

215 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

216 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

217 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

218 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

219 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

220 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

221 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

222 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

223 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

224 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

225 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

226 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

227 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

228 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

229 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

230 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

231 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

232 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

233 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

234 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

235 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

236 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

237 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

238 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

239 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

240 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

241 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

242 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

243 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

244 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

245 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 
رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

246 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

رقم

الجلوس

 حـالـة

الطــــــــالــــــب توقيــعالطـــــالــــب اســـــــمالـقـيد

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

247 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

248 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

249 لجنة
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281 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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282 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

و

و

و

و

و

و
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283 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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و

و

و

و

و

و
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284 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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ب

ب
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ب
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285 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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286 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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287 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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ب
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288 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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289 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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ب

ب
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290 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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291 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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292 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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293 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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و

و
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و
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294 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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و

ب
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295 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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و

و

و

و

و

و
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-------------------
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296 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

ب

و

و

و

و

ب

و

و

ب
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ب
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297 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

ب

و

و

و

ب

ب

ب

ب
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298 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

و

و

ب

و

و

و

و

و

و

و

و
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299 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

و

و

و

و

و

و

و

و
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300 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

و

و

و

و

و

ب

مالحظ                  كنترول
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301 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول
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25:   إجمالى 



        

302 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

303 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

304 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

305 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

306 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

307 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

308 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

309 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

310 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

311 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

312 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

313 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

314 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

315 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

316 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

317 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

318 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

319 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 
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320 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

321 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

322 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

323 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

324 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

325 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

326 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

327 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

328 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

329 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

330 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

331 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

332 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

333 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

334 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

335 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

336 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

337 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

338 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

339 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

340 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

341 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

342 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

343 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

344 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

345 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

346 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

347 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

348 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 
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349 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------
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350 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  
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351 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------
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352 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

353 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 
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25:   إجمالى 



        

354 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 
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355 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 
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356 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  
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357 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  
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358 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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----------------------------------------------------------: حضور  
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359 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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360 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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361 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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362 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  
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363 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      
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----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

364 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

365 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

366 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

367 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

368 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

369 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

370 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

371 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

372 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

373 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

374 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

375 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

376 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

377 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

378 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

379 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

380 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

381 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

382 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

383 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

384 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

385 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

386 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

387 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

388 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

389 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

390 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

391 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

392 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

393 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

394 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

395 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

396 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

397 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

398 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

399 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

400 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

401 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

402 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

403 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

404 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

405 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

406 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

407 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

408 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

409 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

410 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

411 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

412 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

413 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

414 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

415 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

416 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

417 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

418 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

419 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

420 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

421 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

422 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

423 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

424 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

425 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

426 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

427 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

428 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

429 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

430 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

431 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

432 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

433 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

434 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

435 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

436 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

437 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

438 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

439 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

440 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

441 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

442 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

443 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

444 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

445 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

446 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

447 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

448 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

449 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

450 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

451 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

452 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

453 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

454 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

455 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

456 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

457 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

458 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

459 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

460 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

461 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

462 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

463 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

464 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

465 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

466 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

467 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

468 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

469 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

470 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

471 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

472 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

473 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

474 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

475 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

476 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

477 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

478 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

479 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

480 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

481 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

482 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

483 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

484 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

485 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

486 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

487 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

488 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

489 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

490 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

491 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

492 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

493 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

494 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

495 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

496 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

497 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

498 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

499 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

500 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

501 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

502 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

503 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

504 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

505 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

506 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

507 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

508 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

509 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

510 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

511 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

512 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

513 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

514 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

515 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

516 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

517 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

518 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

519 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

520 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

521 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

522 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

523 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

524 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

525 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

526 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

527 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

528 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

529 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

530 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

531 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

532 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

533 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

534 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

535 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

536 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

537 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

538 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

539 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

540 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

541 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

542 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

543 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

544 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

545 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

546 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

547 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

548 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

549 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

550 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

551 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

552 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

553 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

554 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

555 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

556 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

557 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

558 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

559 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

560 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

561 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

562 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

563 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

564 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

565 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

566 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

567 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

568 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

569 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

570 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

571 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

572 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

573 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

574 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

575 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

576 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

577 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

578 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

579 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

580 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

581 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

582 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

583 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

584 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

585 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

586 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

587 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

588 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

589 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

590 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

591 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

592 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

593 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

594 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

595 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

596 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

597 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

598 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

599 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

600 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

601 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

602 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

603 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

604 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

605 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

606 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

607 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

608 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

609 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

610 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

611 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

612 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

613 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

614 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

615 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

616 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

617 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

618 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

619 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

620 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

621 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

622 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

623 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

624 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

625 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

626 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

627 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

628 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

629 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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----------------------------------------------------------: حضور  
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25:   إجمالى 



        

630 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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----------------------------------------------------------: حضور  
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-------------------

25:   إجمالى 



        

631 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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----------------------------------------------------------: حضور  
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25:   إجمالى 



        

632 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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----------------------------------------------------------: حضور  
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25:   إجمالى 



        

633 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم
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----------------------------------------------------------: حضور  
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634 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      
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635 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      
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مالحظ                  كنترول
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----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

636 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

637 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

638 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

639 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

640 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

641 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

642 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

643 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

644 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

645 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

646 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

647 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

648 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

649 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

650 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

651 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

652 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

653 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

654 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

655 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

656 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

657 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

658 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

659 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

660 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

661 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

662 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

663 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

664 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

665 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

666 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

667 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

668 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

669 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

670 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

671 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

672 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

673 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

674 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

675 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

676 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

677 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

678 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

679 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

680 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

681 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

682 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

683 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

684 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

685 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

686 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

687 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

688 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

689 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

690 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

691 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

692 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

693 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

694 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

695 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

696 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

697 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

698 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

699 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

700 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

701 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

702 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

703 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

704 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

705 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

706 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

707 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

708 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

709 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

710 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

711 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

712 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

713 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

714 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

715 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

716 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

717 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

718 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

719 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

720 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

721 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

722 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

723 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

724 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

725 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

726 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

727 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

728 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

729 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

730 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

731 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

732 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

733 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

734 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

735 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

736 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

737 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 



        

738 لجنة

االولى بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

 موجة إنتســــاب  شــعـبة

 "2023 \ 2022 الجامعى العام"
طنطا جامعة      

الحقوق كلية  

والدراسة التسجيل قســم

 

مالحظ                  كنترول

----------------------------------------------------------: حضور  

----------------------------------------------------:  غــيـاب 

-------------------

25:   إجمالى 


