
           

1لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

غبلاير توفٌق عبده امٌر ابانوبمستجد1

ونٌس هللا شكر مجدي ابانوبمستجد2

سٌداحمد حسن محمد محمد الشحات ابتساممستجد3

حسٌن عبدالجلٌل المغنى عبد مصطفى ابتساممستجد4

الكالوى ابراهٌم احمد مجدى ابرارمستجد5

البابلى ابراهٌم احمد ابراهٌممستجد6

شعبان ابراهٌم احمد ابراهٌممستجد7

النجار شعبان عبده احمد ابراهٌممستجد8

حراز نوح ابراهٌم اٌمن ابراهٌممستجد9

الشاذلى حسن عبدالحمٌد حسن ابراهٌممستجد10

حسن ابراهٌم خمٌس ابراهٌممستجد11

هراس ابراهٌم سعٌد ابراهٌممستجد12

13
مستجد

ابراهٌم عاصم ابراهٌم فتح هللا باللمحول من انتساب

العربى ابراهٌم عالء ابراهٌممستجد14

الماوى االقادر عبد محمود الدٌن عالء ابراهٌممستجد15

الطلٌمى المندوه السٌد مجدى ابراهٌممستجد16

صالح محمود جمال ابراهٌم محمد ابراهٌممستجد17

عثمان عبدالخالق ابراهٌم محمد ابراهٌممستجد18

مصطفى ابوالعز محمد ابراهٌممستجد19

شرٌف عبدالحمٌد السٌد محمد ابراهٌممستجد20

زهرة الحمٌد عبد محمد ابراهٌممستجد21

داود محمد ابراهٌم محمود ابراهٌممستجد22

رمضان ابراهٌم مصطفى ابراهٌممستجد23

عماره محمد ابراهٌم مصطفى ابراهٌممستجد24

الهنداوي ملٌجً حامد ملٌجً ابراهٌممستجد25

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

2لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

26
مستجد

ابراهٌم منصور على السٌد بسٌونىمحول من انتساب

ابراهٌم نجاح عبدالحمٌد محمود غانممستجد27

ابوشوشه محمد احمد محمد ابوبكرمستجد28

الشرقاوى ابوزٌد زٌدان ابوزٌدمستجد29

حسٌن مسعود على الدٌن بهى محمد احالممستجد30

عٌسى ابراهٌم ابراهٌم احمدمستجد31

الرب جاد ابراهٌم السٌد ابراهٌم احمدمستجد32

الصوفانى سعٌد ابراهٌم احمدمستجد33

الجمال حسن الواحد عبد ابراهٌم احمدمستجد34

احمد ابو ابراهٌم الونٌس عبد ابراهٌم احمدمستجد35

ابوحمر ابوالفتوح المعطى عبد ابوالفتوح احمدمستجد36

عمار الششتاوى ابراهٌم احمد احمدمستجد37

طعٌمة العزٌزى احمد احمدمستجد38

النجار بسٌونً بحٌري احمد احمدمستجد39

ماضى الغنى عبد على احمد احمدمستجد40

الشرقاوى الدسوقى عٌد اسامه احمدمستجد41

داود مصطفى ابراهٌم فتحى اسامه احمدمستجد42

ناصر أنور محمد اسامه احمدمستجد43

شحاته برهامى محمد اسامه احمدمستجد44

بدوي اللطٌف عبد محمد اشرف احمدمستجد45

شرف ابوالفتوح محمود اكرامى احمدمستجد46

قندٌل احمد السٌد احمدمستجد47

مصطفى محمد احمد السٌد احمدمستجد48

منصور بدٌر السٌد احمدمستجد49

الشربٌنى مصطفى حامد السٌد احمدمستجد50

كنترول                   مالحظ
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----------------------------------------------------: غــٌـاب  
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25:  إجمالى  



           

3لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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51
مستجد

احمد السٌد عبدالحلٌم السواحمحول من انتساب

سالمه محمد السٌد احمدمستجد52

الصٌاد متولى محمد السٌد احمدمستجد53

ٌوسف محمد محمد السٌد احمدمستجد54

سرحان عبدالمقصود محمود السٌد احمدمستجد55

دوٌش فاضل ابوالسعود الشحات احمدمستجد56

زغلوله الصاوى محمد الصاوى احمدمستجد57

ابراهٌم عبدالفتاح العربى احمدمستجد58

نصٌر العٌسوى محمد العٌسوى احمدمستجد59

الفخرانى السٌد الكحالوى احمدمستجد60

الرفاعى عبدالهادى احمد اٌمن احمدمستجد61

العمً محمود انور اٌمن احمدمستجد62

الجمل عبدالغفار بهجت اٌمن احمدمستجد63

مبروك عبدالحكٌم اٌمن احمدمستجد64

دحروج محمد محمد بسٌونى اٌهاب احمدمستجد65

الفوطً ابراهٌم جالل اٌهاب احمدمستجد66

حسنٌن حامد عاطف اٌهاب احمدمستجد67

سلٌمان غازى محمد اٌهاب احمدمستجد68

بخاتى بسٌونى محمد بسٌونى احمدمستجد69

عوض مهران مهران بسٌونى احمدمستجد70

اسماعٌل الجواد عبد توفٌق توفٌق احمدمستجد71

مصطفى احمد حامد جمال احمدمستجد72

العطار محمد حامد جمال احمدمستجد73

على كامل رمضان جمال احمدمستجد74

االعصر حسن حاتم احمدمستجد75

كنترول                   مالحظ
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4لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

الكٌال محمد عبدالمنعم الدٌن حسام احمدمستجد76

عنترشداد رمضان حسن احمدمستجد77

الطٌارى مصطفى كامل حسن احمدمستجد78

الغزالى محمد اسماعٌل حسنى احمدمستجد79

مصطفً غازى السٌد حسٌن احمدمستجد80

81
مستجد

احمد حسٌن سٌد حسٌن احمدمحول من انتساب

نجٌب احمد محمد حسٌن احمدمستجد82

عصافٌر احمد حماده احمدمستجد83

عبٌد عثمان أبوالنصر حمدى احمدمستجد84

خلٌل رمضان خالد احمدمستجد85

التحفه حامد العزٌز عبد خالد احمدمستجد86

حسٌن أبو العزٌز عبد علً خالد احمدمستجد87

حسن عبدالحمٌد محمد خالد احمدمستجد88

العبد على محمد خالد احمدمستجد89

سركٌس خلٌل عبدهللا خلٌل احمدمستجد90

طعٌمة عبده احمد راضً احمدمستجد91

92
مستجد

احمد راغب عبدالحمٌد حمودهمحول من انتساب

الغفار عبد محمد على حلمى رجب احمدمستجد93

محمد حمٌده رجب احمدمستجد94

الرابط محمد عبدالرازق رجب احمدمستجد95

عبدالرسول عبدالفتاح رجب احمدمستجد96

جعفر محمد رجب احمدمستجد97

عامر احمد على رضا احمدمستجد98

السعدنى إبراهٌم رمزى احمدمستجد99

الزٌر على ابراهٌم رمضان احمدمستجد100

كنترول                   مالحظ
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5لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
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الجلوس
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مراد السٌد غباشى رمضان احمدمستجد101

جبر فتوح زكرٌا احمدمستجد102

الحلوانى على حسن زكى احمدمستجد103

دروٌش محمد رمضان سامح احمدمستجد104

105
مستجد

احمد سامح عبدالواحد ابوالعنٌن غانممحول من انتساب

القرضاوى الدٌن شهاب سامى احمدمستجد106

البربرى فرٌد سامى احمدمستجد107

حسن محمد سامى احمدمستجد108

الجلٌل عبد احمد سعد احمدمستجد109

خلٌل ٌوسف خلٌل سعد احمدمستجد110

الصعٌدى احمد رشاد سعد احمدمستجد111

رخا شمس سعد احمدمستجد112

خطاب احمد احمد سمٌر احمدمستجد113

114
مستجد

احمد سمٌر عبدالحمٌد هنداوى الشندٌدىمحول من انتساب

السباعى محمد سمٌر احمدمستجد115

سٌداحمد محمد سٌداحمد احمدمستجد116

غٌط احمد شرٌف احمدمستجد117

الطباخ دسوقى عبدالنبى دسوقى شعبان احمدمستجد118

حسن علً رشاد شعبان احمدمستجد119

عطٌه السٌد عبدالحمٌد شعبان احمدمستجد120

محمد عبدالكرٌم شعبان احمدمستجد121

ٌوسف مصطفى شعبان احمدمستجد122

صالح احمد محمد شفٌق احمدمستجد123

عثمان احمد صابر احمدمستجد124

125
مستجد

احمد صالح الدٌن على الجوهرى جوهرمحول من انتساب

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  
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25:  إجمالى  



           

6لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

سلطان السٌد صالح احمدمستجد126

عبده السٌد صالح احمدمستجد127

زاٌد أحمد انور صالح احمدمستجد128

البقرى علً ٌوسف انٌس صالح احمدمستجد129

سالم صباح صالح احمدمستجد130

مصطفى حامد طلعت احمدمستجد131

132
مستجد

احمد عادل احمد ابراهٌم هنٌدىمحول من انتساب

اسماعٌل ابو وهبى محمد سعد عادل احمدمستجد133

منصور عرجاوى محمد محمد عادل احمدمستجد134

عتمان ابوالٌزٌد عبدالباسط احمدمستجد135

عبدالمجٌد بندارى هللا عبد عبدالحكٌم احمدمستجد136

هندى الحلٌم عبد ممدوح عبدالحلٌم احمدمستجد137

صدقه خلٌل محمد عبدالرازق احمدمستجد138

زٌاده على مبروك عبدالستار احمدمستجد139

ابوعٌشة السٌد بسٌونى عبدالسالم احمدمستجد140

العٌارى محمد حماده عبدالعظٌم احمدمستجد141

حماد ابراهٌم محمد عبدالكرٌم احمدمستجد142

143
مستجد

احمد عبداللطٌف سلٌمان غٌاتىمحول من انتساب

144
مستجد

احمد عبدهللا رمضان اسماعٌل الخضراوىمحول من انتساب

الشبكشى شعبان مسعد عبدهللا احمدمستجد145

سعد الخالق عبد عبدالملك احمدمستجد146

الشافعً ابراهٌم ابراهٌم عبدالمنعم احمدمستجد147

االزرق ابراهٌم عبدالناصر احمدمستجد148

الصعٌدى احمد عصام احمدمستجد149

حسٌن اسماعٌل عصام احمدمستجد150

كنترول                   مالحظ
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االحول حجازى عصام احمدمستجد151

152
مستجد

احمد عصام خلٌفه محمدمحول من انتساب

خشٌت نصر طه عصام احمدمستجد153

الشابورى حسن محمد عصام احمدمستجد154

زٌدان محمد محمد عصفور احمدمستجد155

سعد عطٌه احمد عطٌه احمدمستجد156

على عطٌه العزب عطٌه احمدمستجد157

158
مستجد

احمد عطٌه تمٌه عطٌهمحول من انتساب

العٌسوى على عطٌه احمدمستجد159

خضر ابراهٌم محمد الدٌن عالء احمدمستجد160

الخشاب على محمد الدٌن عالء احمدمستجد161

الدٌب مصطفى سامى عالء احمدمستجد162

الصٌرفى الحلٌم عبد عبدالمنعم عالء احمدمستجد163

الدٌن عالء محمد عالء احمدمستجد164

شمه احمد حسٌن الدٌن على احمدمستجد165

166
مستجد

احمد على عبدالجواد على مرسىمحول من انتساب

الطباخ محمد على احمدمستجد167

سعد ابراهٌم الدٌن عماد احمدمستجد168

ابوزٌد مصطفى الدٌن عماد احمدمستجد169

170
مستجد

احمد عماد حمدى محمد محٌسنمحول من انتساب

خلٌفه محمد عزت عماد احمدمستجد171

شلبى العزاٌم ابو عاطف عمرو احمدمستجد172

مسامٌر علً محمد عوض احمدمستجد173

الشنوانى جمعة سعٌد عٌد احمدمستجد174

السٌد المحسن عبد عٌسى احمدمستجد175
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احمد فاروق احمد ابوالعٌنٌن عٌسىمستجد176

المقصود عبد محمد ابراهٌم فاٌز احمدمستجد177

الجواد عبد علوانى فاٌز احمدمستجد178

العشماوي احمد فتحً احمدمستجد179

العربً عبدالتواب راشد فتحً احمدمستجد180

ابراهٌم فتوح المنعم عبد فتوح احمدمستجد181

الفقً السنوسى فرحان احمدمستجد182

183
مستجد

احمد فرٌد السٌد حبٌبمحول من انتساب

المال السٌد الحسٌنى محمد فكرى احمدمستجد184

ابوجاعور السٌد فهمى احمدمستجد185

خطاب محمد حمدى فهمى احمدمستجد186

البٌلى محمد فاروز فهمى احمدمستجد187

عبٌه المنصف عبد فوزى احمدمستجد188

القدٌم رمضان كامل احمدمستجد189

المنسً احمد ماهر احمدمستجد190

محمد جمعه فوزى ماهر احمدمستجد191

زهره محمود محمود ماهر احمدمستجد192

اللطٌف عبد على مجدى احمدمستجد193

المدراوى محمد محمد مجدى احمدمستجد194

حجازى ابوزٌد محمد احمدمستجد195

ابوالضراٌر احمد احمد محمد احمدمستجد196

فاٌد طه احمد محمد احمدمستجد197

زاٌد العزٌز عبد احمد محمد احمدمستجد198

الرمسٌسى المحسن عبد احمد محمد احمدمستجد199

محمد عبدالجواد احمد محمد احمدمستجد200

كنترول                   مالحظ
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9لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

حجازى محمد احمد محمد احمدمستجد201

بدٌر ناصف احمد محمد احمدمستجد202

عطٌه فرج محمد اسماعٌل محمد احمدمستجد203

204
مستجد

احمد محمد البسٌونى صقرمحول من انتساب

المنشاوي السعٌد محمد احمدمستجد205

سرور السنوسى محمد احمدمستجد206

الطناحى محمد السٌد محمد احمدمستجد207

مبروك محمد الزناتً الشحات محمد احمدمستجد208

بدوى الغرباوى محمد احمدمستجد209

االبشٌهى بسٌونى محمد احمدمستجد210

ابوٌوسف ابراهٌم بلتاجى محمد احمدمستجد211

احمد محمد حمزه محمد عبدالمعطىمستجد212

بكر خمٌس محمد احمدمستجد213

النجاه أبو النجاه ابو راغب محمد احمدمستجد214

عبدالقادرناجى العابدٌن زٌن محمد احمدمستجد215

سلٌم عبود سعٌد محمد احمدمستجد216

عبدالسالم علوانً سالمه محمد احمدمستجد217

عماره محمود سمٌر محمد احمدمستجد218

هالل محمد الدٌن صالح محمد احمدمستجد219

مصطفى عباس عبدالرحمن محمد احمدمستجد220

العزٌز عبد عبدهللا محمد احمدمستجد221

محمود عبدالحمٌد عبدهللا محمد احمدمستجد222

أبوالرٌش محمد عبدالمنعم محمد احمدمستجد223

مبارك محمد عبدالمنعم محمد احمدمستجد224

المجدوبى السٌد على محمد احمدمستجد225

كنترول                   مالحظ
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10لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

زاٌد محمد فتحً محمد احمدمستجد226

ناجى ابراهٌم فرحات محمد احمدمستجد227

اسماعٌل محمود فوزى محمد احمدمستجد228

البٌومً السٌد محمد كامل محمد احمدمستجد229

الناظر لبٌب محمد احمدمستجد230

العاطى محمدعبد مجدى محمد احمدمستجد231

بهنسى ابوالفتوح محمد محمد احمدمستجد232

الزهٌرى محمد محمد احمدمستجد233

234
مستجد

احمد محمد محمد عبدالفتاح محمودمحول من انتساب

عٌسً محمد محمد احمدمستجد235

معٌلى محمد محمد احمدمستجد236

منصور محمد محمد احمدمستجد237

عصر مصطفى محمد احمدمستجد238

داود محمد مصطفى محمد احمدمستجد239

عسكر معوض محمد احمدمستجد240

ابوعفرة دسوقى منصور محمد احمدمستجد241

دروٌش ابراهٌم ٌاسٌن محمد احمدمستجد242

سالمة اسعد احمد محمود احمدمستجد243

شلبى عبدالغنى حلمى محمود احمدمستجد244

245
مستجد

احمد محمود سعد سالم عبدالعالمحول من انتساب

الرب جاد عبدالغنى محمود احمدمستجد246

محمد على مبروك محمود احمدمستجد247

حتٌتة خٌرهللا  العاطى عبد راغب مدحت احمدمستجد248

برٌك عمر محمد مراجع احمدمستجد249

250
مستجد

احمد مسعد احمد جاللمحول من انتساب
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11لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

اسماعٌل انور مسعد احمدمستجد251

252
مستجد

احمد مسعد حسن صابر عبدهمحول من انتساب

شرٌف عباس مسعد احمدمستجد253

ضبٌش ابراهٌم مصطفى احمدمستجد254

شلتوت عبدالوهاب ابراهٌم مصطفى احمدمستجد255

الصفتً احمد مصطفى احمدمستجد256

257
مستجد

احمد مصطفى عبدالصالحٌن محمد دردرهمحول من انتساب

السٌد عبدالفتاح مصطفى احمدمستجد258

عبود عبدهللا عطٌه مصطفى احمدمستجد259

على محمد محمد مكرم احمدمستجد260

ٌونس طه ممدوح احمدمستجد261

262
مستجد

احمد ممدوح قطب الشاملى خضٌرمحول من انتساب

طه محمود مؤمن احمدمستجد263

دبا راغب الدسوقً ناصر احمدمستجد264

الجمل الرؤف عبد ناصر احمدمستجد265

شرعان نصر سعد نصر احمدمستجد266

السٌد عبدالحلٌم هانى احمدمستجد267

الحاج أبو بسٌونً محمد هانى احمدمستجد268

عبدالحمٌد محمد هانى احمدمستجد269

عبدالغنى عبدالحفٌظ السٌد وائل احمدمستجد270

عمارة محمد فراج وائل احمدمستجد271

ابراهٌم سالمه عبداللطٌف وحدوه احمدمستجد272

المهدى احمد وفائى احمدمستجد273

عمه ابو محمد السالم عبد ولٌد احمدمستجد274

أبوالسعٌد محمد محمد محمد ولٌد احمدمستجد275
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12لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

دعبس السٌد احمد ٌاسر احمدمستجد276

مرزوق احمد ٌاسر احمدمستجد277

الزعوٌلى على عبدالوهاب ٌاسر احمدمستجد278

سعد احمد محمد ٌاسر احمدمستجد279

الرحمانى احمد الحمٌد عبد ٌحى احمدمستجد280

المتناوى كامل السعداوى ٌحٌى احمدمستجد281

مسعود إبراهٌم ٌحٌى فوزى ٌحٌى احمدمستجد282

دراز همام الدٌن صالح ٌسرى احمدمستجد283

السٌد السالم عبد عنتر ٌسرى احمدمستجد284

علٌمً الحفنى السٌد ٌوسف احمدمستجد285

حجازى محمد محمد ٌوسف احمدمستجد286

محجوب مبارك محمود ٌوسف احمدمستجد287

قضٌب حسن احمد ادهممستجد288

فوده عبدالمعطى الشوادفى محمد ادهممستجد289

الجٌار عبدالسالم محمد ادهممستجد290

الشٌشٌنى بسٌونى فتحى محمد ادهممستجد291

دروٌش محمد حسنً ٌاسر ادهممستجد292

حبشى خلٌل زكً ماجد ارسانًمستجد293

حبٌب ابراهٌم السٌد عالء اروىمستجد294

جادهللا مسعود فتحى ماجد اروىمستجد295

الصعٌدى مصطفى مجدى اروىمستجد296

عتمان عبده اسماعٌل اسامهمستجد297

القفاص خلٌل العزٌز عبد اٌمن اسامهمستجد298

محمد مصطفى خالد اسامهمستجد299

القالع اللطٌف عبد رجب اسامهمستجد300
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----------------------------------------------------------:  حضور 

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

13لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

الشرقاوى ابراهٌم احمد رفعت اسامهمستجد301

مطراوي رٌاض حمٌده رمضان اسامهمستجد302

احمد بخٌت سامى اسامهمستجد محول303

رجب السٌد مندوه سٌد اسامهمستجد304

غالى ابو المحسن عبد عزت اسامهمستجد305

بدر فرحات محمد عصام اسامهمستجد306

البٌومى عبدالعزٌز صفوت الدٌن كمال اسامهمستجد307

محمدالعزب سلٌمان محمد اسامهمستجد308

السٌار هللا فتح شكرى محمد اسامهمستجد309

310
مستجد عذر عن 

2022دور ماٌو 
السعدنً عبدالسالم محمد اسامه

بسٌس سعد عبدالرؤف محمد اسامهمستجد311

الحوتى محمد مجدى محمد اسامهمستجد312

الدٌن شمس أنورابراهٌم ابراهٌم اسراءمستجد313

سالم عبدالرحمن ابراهٌم اسراءمستجد314

على محمود عبدالعزٌز ابراهٌم اسراءمستجد315

الناعم ابراهٌم محمد ابراهٌم اسراءمستجد316

النوٌهى السٌد احمد اسراءمستجد317

هللا عبد المجٌد عبد زقٌم احمد اسراءمستجد318

السكرى احمد زٌنهم احمد اسراءمستجد319

ابوزرٌده فرج فهٌم احمد اسراءمستجد320

القبالوى ابراهٌم محمود احمد اسراءمستجد321

المرادنى هالل السٌد حفنى السٌد اسراءمستجد322

حسٌن عٌد عبدالفتاح السٌد اسراءمستجد323

عبدالجواد فرٌد اٌمن اسراءمستجد324

الخولى على قطب اٌمن اسراءمستجد325
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14لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

326

بدر محمد عبدالجٌد حمدان اسراءمستجد327

الشهاوى عبدالستار حموده اسراءمستجد328

329
مستجد

اسراء زكرٌا محمد االقرعمحول من انتساب

330
مستجد

اسراء سعد عابد جاب هللا صالحمحول من انتساب

مندور الفتاح عبد محمد سعد اسراءمستجد331

على حسن الفتاح عبد شعبان اسراءمستجد332

ابوعامر احمد شوقى اسراءمستجد333

عبدالغنً عبدالفتاح صالح اسراءمستجد334

الشاعر عبدالعزٌز جوده عاطف اسراءمستجد335

مهنا عبده الحافظ عبد عبدالجواد اسراءمستجد336

مجاهد احمد عبدالحلٌم اسراءمستجد337

338
مستجد

اسراء عبدالفتاح صٌام الدماطىمحول من انتساب

عماره الحلٌم عٌد عبدالناصر اسراءمستجد339

البطش بسٌونى حسٌن عبدربه اسراءمستجد340

جاد علً المنعم عبد على اسراءمستجد341

342
مستجد

اسراء على عبدالموجود االلفى محمدمحول من انتساب

محمدالشاذلً البسٌونً عٌد اسراءمستجد343

اسراء غاندى االنصارى احمد النجارمستجد344

غنٌم حسنى غنٌم اسراءمستجد345

المسٌرى احمد سٌد محمد فاٌز اسراءمستجد346

نوفل عبدالسالم كمال اسراءمستجد347

348
مستجد

اسراء ماهر احمد محمد الدٌبمحول من انتساب

البٌاع السباعى رجب ماهر اسراءمستجد349

الٌمانى محمد عبدالفتاح محمد اسراءمستجد350

هذا الرقم لٌس الى طالب
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق
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رقم
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أبوخلعة هللا فتح عبدالموجود محمد اسراءمستجد351

بسٌونى السٌد عبدالنبى محمد اسراءمستجد352

احمد محمد قاسم محمد اسراءمستجد353

الشافعى غازى احمد محمود اسراءمستجد354

طلخان محمود احمد محمود اسراءمستجد355

356
مستجد

اسراء محمود عبدالمنعم محمود ابراهٌممحول من انتساب

عبدالرازق على محمود اسراءمستجد357

سلٌمان محمد عبدالحلٌم مصطفى اسراءمستجد358

البدوى محمد سعٌد مهدى اسراءمستجد359

العوامً اسماعٌل محمد ابراهٌم اسالممستجد360

عوٌضة محمود طه احمد اسالممستجد361

مستجد362
                   ابودنٌا متولى عبدهللا احمد اسالم

الدستورى عن عذر

جاوٌش رجب احمد محمد احمد اسالممستجد363

شرٌف مصطفى محمد احمد اسالممستجد364

الكردي مصطفً احمد اسالممستجد365

البدوي عبدالحمٌد محمد اسعد اسالممستجد366

على ربه عبد اشرف اسالممستجد367

حرحور حسن فرٌد اشرف اسالممستجد368

ناصر محمد احمد السعٌد اسالممستجد369

اسالم الشحات السعٌد محمود قاسممستجد370

معوض فؤاد النبوى اسالممستجد371

الرحٌم عبد محمد على انور اسالممستجد372

شاهٌن صبري أٌمن اسالممستجد373

الغنام احمد سٌد راتب جمٌل اسالممستجد374

الفار محمد محمد حمدى اسالممستجد375
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16لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

السعدنى محمد خٌرى اسالممستجد376

الدٌن شرف احمد محمد رباح اسالممستجد377

عبدالعال محمد عبدالنبً سمٌر اسالممستجد378

صالح على على صالح اسالممستجد379

النجار عبدالصمد عاطف اسالممستجد380

اسالم عبدالرحمن عبدالرازق محمد المكاوىمستجد381

عٌسى محمد محمود عبدالمحسن اسالممستجد382

الرحمن عبد السٌد السٌد قدرى اسالممستجد383

كراوٌه محمد مختار مبروك اسالممستجد384

385
مستجد

اسالم محمد السٌد الجرحى زعٌرمحول من انتساب

حسن محمد الستار عبد محمد اسالممستجد386

المنشاوى طه عبدالحلٌم محمد اسالممستجد387

احمد طه حزٌن محمد محمد اسالممستجد388

صالح الجواد عبد محمد محمد اسالممستجد389

الزٌبق مصطفى مصطفى محمد اسالممستجد390

عبدالغنى المحسن عبد سعٌد محمود اسالممستجد391

الزمر محمد السالم عبد محمود اسالممستجد392

على محمود محى محمود اسالممستجد393

غانم خلٌل ابراهٌم خلٌل ابراهٌم اسماءمستجد394

شاهٌن ابراهٌم محمد ابراهٌم اسماءمستجد395

بركات محمود ابراهٌم اسماءمستجد396

عبده احمد السٌد احمد اسماءمستجد397

خلٌفة مصطفً عسران احمد اسماءمستجد398

شبل السٌد اشرف اسماءمستجد399

ٌونس احمد سعد اشرف اسماءمستجد400

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

17لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

بٌومى الفتاح عبد الدسوقى اسماءمستجد401

على احمد السٌد السٌد اسماءمستجد402

نورالدٌن احمد مبروك السٌد اسماءمستجد403

سالمه عبدالعظٌم فتحى بدر اسماءمستجد404

الصردى عبدالرحمن بالل اسماءمستجد405

406
مستجد

اسماء حامد عبدالاله محروس السعدنىمحول من انتساب

407
مستجد

اسماء حمٌده السٌد عبدالوكٌلمحول من انتساب

ابودٌاب احمد السٌد رجب اسماءمستجد408

ابورٌه محمد السٌد رجب اسماءمستجد409

رجب رجب رفعت اسماءمستجد410

سطوحى احمد فؤاد رمضان اسماءمستجد411

اسماعٌل سعد عٌد سعٌد اسماءمستجد412

413

خلٌل كامل محمد شعبان اسماءمستجد414

اسماعٌل الششتاوى القادر عبد عبدالرحمن اسماءمستجد415

ترك لطفى عبدالكرٌم اسماءمستجد416

رشوان الباري عبد فاٌز عبده اسماءمستجد417

محمد ابراهٌم محمود عصام اسماءمستجد418

419
مستجد

اسماء عوض عبدالمؤمن عوض سالممحول من انتساب

ندا السٌد عونى اسماءمستجد420

اسماء محمد السٌد شعبان السٌدمستجد421

422
مستجد

اسماء محمد شفٌق مبروك داودمحول من انتساب

الحوفى عوض عبدالقوى محمد اسماءمستجد423

424
مستجد

اسماء محمد عبدالواحد عبدالمنعم الشاذلىمحول من انتساب

عبدالحمٌد على محمود اسماءمستجد425

هذا الرقم لٌس الى طالب

كنترول                   مالحظ
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18لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

شومان طه مصطفى اسماءمستجد426

الجندى حسن كامل على مصطفى اسماءمستجد427

القالع عبدالعزٌز اسماعٌل رجب اسماعٌلمستجد428

الرفاعً محمدعلً اسماعٌل محمد اسماعٌلمستجد429

العجٌزى اسماعٌل محمد مصطفى اسماعٌلمستجد430

الحناوى بدر وائل اسماعٌلمستجد431

حسٌن محمد اسماعٌل ٌاسر اسماعٌلمستجد432

الجابرى فتحى عبداللطٌف فتحى اشجانمستجد433

الجوهري الرحٌم عبد عاصم اشرفمستجد434

غدٌه محمد المنعم عبد عبدالمنعم اشرفمستجد435

عبدهللا شعٌشع أبو الحمٌد عبد على اشرفمستجد436

سلٌم كامل فتوح اشرفمستجد437

نوفل احمد عباس مجدى اشرفمستجد438

عٌاد حموده عبدالمهٌمن محمد اشرفمستجد439

على خلٌل محمود محمد اشرفمستجد440

هوى محمد محمود محمد اشرفمستجد441

الدخاخنً مصطفى الوهاب عبد محمود اشرفمستجد442

زهران عوض ابراهٌم محمود اشرقتمستجد443

سالم محمد السٌد نصر اصالهمستجد444

445
مستجد

االء ابراهٌم رجب محمد ابوحدٌدمحول من انتساب

داه ابو ابراهٌم سعد ابراهٌم االءمستجد446

سلوع حامد احمد االءمستجد447

الرمسٌسى رفاعى احمد االءمستجد448

اسماعٌل ابو محمد احمد االءمستجد449

المنوفً محمد محمود احمد االءمستجد450

كنترول                   مالحظ
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19لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

بدر احمد على ابرهٌم اٌهاب االءمستجد451

شلٌم حسٌن عٌد توفٌق االءمستجد452

المحصى توفٌق عطاهللا حمدان االءمستجد453

محمد محمد محمد رمضان االءمستجد454

حسٌن السٌد صالح االءمستجد455

غزالن ابراهٌم  بدوى طلعت االءمستجد456

الصافى محمد عبدالبارى الحكٌم عبد االءمستجد457

خمٌس عبدالكرٌم سعد عبدالكرٌم االءمستجد458

محمد حسن عبدربه االءمستجد459

احمد محمد عمرو االءمستجد460

461
مستجد

االء فاٌز السٌد السٌدمحول من انتساب

بدر احمد فتوح االءمستجد462

بدر اسماعٌل محمد فرحات االءمستجد463

الدبٌسى السعٌد محمد االءمستجد464

النمكى ابراهٌم سعٌد محمد االءمستجد465

ابراهٌم محمد عباس محمد االءمستجد466

سكٌن ابو عوض ربه عبد محمد االءمستجد467

468
مستجد

االء محمد عبدالحمٌد محمد الجٌارمحول من انتساب

عبدالداٌم سلٌمان احمد عبدالعاطى محمد االءمستجد469

470
مستجد

االء محمد عبدالمقتدر عبدالسالممحول من انتساب

الرصد جابر محمود االءمستجد471

472
مستجد

االء وائل فتحى عبدالمنعم عبدالحمٌدمحول من انتساب

ابوحلوه حسن ولٌد االءمستجد473

الخشاب طه هشام البراءمستجد474

االدهم الفتح ابو حسن اٌهاب الحسنمستجد475

كنترول                   مالحظ
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-------------------

25:  إجمالى  



           

20لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

الحٌوى ابراهٌم السعٌد احمد السعٌدمستجد476

صالح على السعٌد السعٌد عبدالعزٌز السعٌدمستجد477

أحمد الملٌجى السعٌد مسعد السعٌدمستجد478

محمود محمد محمود مصطفً السعٌدمستجد479

الشٌخ على السٌد اشرف السٌدمستجد480

السٌد العربى محمد على عجاجمستجد481

السٌد حسٌن السٌد على السٌدمستجد482

اسماعٌل محمد محمد سلٌمان السٌدمستجد483

سعفان السٌد عبدالحلٌم السٌدمستجد484

على محمد ابوالمعاطى فتحى السٌدمستجد485

السٌد فتوح رضوان ابراهٌممستجد486

السٌد فرٌد عبدالهادى احمد جاوٌشمستجد487

الشامً مصطفى أبوالنجاه متولً السٌدمستجد488

الشوري السٌد محمد السٌدمستجد489

بدر محمد السٌد محمد السٌدمستجد490

محمد محمد السٌد محمد السٌدمستجد491

السٌد محمد السٌد احمد عبدالفتاح الشرقاوىمستجد492

محمد الشهاوى مصباح محمد السٌدمستجد493

عفٌفى الحمٌد عبد محمود السٌدمستجد494

العنانى مغازي محمد محمود السٌدمستجد495

حسٌن ابراهٌم السٌد نصر السٌدمستجد496

صحصاح الصاوى ابراهٌم حامد الشافعىمستجد497

زٌدان محمد ابراهٌم اسماعٌل الشٌماءمستجد498

الجمل الٌزٌد ابو احمد ماهر الشٌماءمستجد499

500
مستجد

الشٌماء محمد ثابت السمولىمحول من انتساب

كنترول                   مالحظ
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21لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

عامر عبدالحمٌد احمد ابراهٌم الصباحىمستجد501

شحاته ابراهٌم ابراهٌم محمد القاسممستجد502

503
مستجد

المصطفى جابر انور محمد محمد ابودنٌامحول من انتساب

جمٌل محمود عبداللطٌف محمود الهاممستجد504

محمد هللا فتح عبدالعزٌز ولٌد الهاممستجد505

مولد محمد العابدٌن زٌن مصطفى الهٌثممستجد506

امال احمد الرفاعى خلٌلمستجد507

الزهٌرى الرازق عبد الاله عبد حسنى امالمستجد508

الغرباوى ابراهٌم ابراهٌم احمد امانىمستجد509

510
مستجد

امانى الحسٌنى ٌوسف حسنمحول من انتساب

فرٌج احمد فرٌج السعٌد امانىمستجد511

بدٌر ابراهٌم محمد السٌد امانىمستجد512

513
مستجد

امانى الشحات عمر ابراهٌم خطابمحول من انتساب

احمد راشد حنفى حنفى امانىمستجد514

خطٌب ضٌف مختار ابراهٌم رمضان امانىمستجد515

516
مستجد

امانى صالح الدٌن مغازى مجاهدمحول من انتساب

المادنة محمد كامل فتحى امانىمستجد517

518
مستجد

امانى محمود احمد عبدالمقصود قندٌلمحول من انتساب

عباده ابوالعزم ابوستٌت املمستجد519

زعٌر على على اسماعٌل املمستجد520

521
مستجد

امل اشرف الدسوقى احمد عاشورمحول من انتساب

522
مستجد

امل جمال مجاهد عبدالمعطى حركمحول من انتساب

سعٌد محمد احمد حامد املمستجد523

عبدالنبى محمد حماده املمستجد524

عطٌه عبده عبدالقادر على املمستجد525

كنترول                   مالحظ
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22لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

منصور هللا فتح سعد عبدالرحمن محمد املمستجد526

السقا عبدالوهاب عبدالمعطى محمد املمستجد527

هللا فتح ابراهٌم عبدالمجٌد وجٌه املمستجد528

الدٌب حسن حسٌن ٌقوت املمستجد529

الجٌدجادهللا عبد محمد ٌوسف املمستجد530

اللمعى حسن محمد ابراهٌم امنٌهمستجد531

بقرة اسماعٌل احمد اسماعٌل اسماعٌل امنٌهمستجد532

غازى ابراهٌم السعٌد امنٌهمستجد533

طنطاوى ابراهٌم رشاد اٌمن امنٌهمستجد534

ٌوسف معوض بدر امنٌهمستجد535

ابراهٌم على راضً امنٌهمستجد536

السكري السعٌد معوض ابراهٌم سامح امنٌهمستجد537

مبارك محمد السٌد ابراهٌم سعدون امنٌهمستجد538

طاٌع احمد السالم عبد سعٌد امنٌهمستجد539

الحصري محمد شعبان امنٌهمستجد540

رمٌح ناجى محمد المعتمد عبد عادل امنٌهمستجد541

النجار عبدهللا محمد عبدهللا امنٌهمستجد542

علً مرسً عبدالونٌس امنٌهمستجد543

حامد محمد الدٌن عالء امنٌهمستجد544

السودانً فرج حافظ محمد ماهر امنٌهمستجد545

زعلوك احمد محمد امنٌهمستجد546

علوان محمدعلى البدٌع عبد محمد امنٌهمستجد547

ابوالعز اللطٌف عبد عبدالسالم محمد امنٌهمستجد548

جامع عوض على محمد امنٌهمستجد549

عٌد عبدالواحد محمد محمد امنٌهمستجد550

كنترول                   مالحظ
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23لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

صابون محمد السٌد محمود امنٌهمستجد551

مسعود محمد منجى امنٌهمستجد552

علٌمً علٌمى الباسط عبد خالد امٌرمستجد553

ناٌل علً السٌد سراج امٌرمستجد554

هللا عبد راضى هللا عبد صالح امٌرمستجد555

عبدالداٌم مصطفى حمدي ابراهٌم امٌرهمستجد556

ابراهٌم معوض عبده ابراهٌم امٌرهمستجد557

احمد حسانٌن احمد امٌرهمستجد558

موسى السٌد العزٌز عبد الشحات امٌرهمستجد559

منصور المهدى محمد الصبرى امٌرهمستجد560

منصور رجب عبدهللا حسان امٌرهمستجد561

حسن على شحاته رمضان امٌرهمستجد562

563
مستجد

امٌره سعٌد محمد محمد القشالنمحول من انتساب

سلٌمان على عبود سالمه امٌرهمستجد564

الواحد عبد صالح صالح امٌرهمستجد565

النباصى بسٌونى عاطف امٌرهمستجد566

عزام سعد نجاح  هللا عبد امٌرهمستجد567

محمد ابراهٌم على امٌرهمستجد568

سوٌف محمد احمد حسن محمد امٌرهمستجد569

الطوٌله عبده فتحى محمد امٌرهمستجد570

عبدالكرٌم كامل مصطفى محمد امٌرهمستجد571

دروٌش طلبه احمد محمود امٌرهمستجد572

بخٌت عثمان محمد مرضى امٌرهمستجد573

عتمان الهادى عبد محمد ناجح امٌرهمستجد574

الحمادى محمد الخالق عبد ٌاسر امٌرهمستجد575

كنترول                   مالحظ
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24لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

على السٌد ابراهٌم امٌنمستجد576

السباعى حسن امٌن محمد امٌنمستجد577

حماد محمد عبدالسمٌع ابراهٌم امٌنهمستجد578

579
مستجد

امٌنه احمد الدٌاسطى عوٌضهمحول من انتساب

اسماعٌل على عبدالعال شعبان امٌنهمستجد580

الزٌات الحلٌم عبد اسماعٌل عبدالحلٌم امٌنهمستجد581

زعٌتر محمد احمد على امٌنهمستجد582

583
مستجد

امٌنه عماد محمد عبدالعزٌز راضًمحول من انتساب

صحصاح عاشور صبحى وائل انتصارمستجد584

النجار محمد الفتاح عبد انجهمستجد585

هواش محمد اسامه انجىمستجد586

الضراٌر ابو محمد احمد السٌد انجىمستجد587

العزب موسى فوزى اٌهاب انجىمستجد588

محمد الشحات ٌحى باسم انجىمستجد589

590
مستجد

انجى حسٌن دروٌش حسنمحول من انتساب

ٌوسف محمد محمد رافت انجىمستجد591

592
مستجد

انجى عبدالعزٌز فوزى عبدالجواد بدوىمحول من انتساب

عبدالعزٌز خلٌفه على انجىمستجد593

ابونعمه احمد مجدى انجىمستجد594

داود امٌن عزت انسمستجد595

فرج هللا فرج عاطف انطونًمستجد596

النحوى محمد حمٌدو محمد اهداءمستجد597

الحمامصى حسن فوزى ماجد اٌاتمستجد598

الصاوى عبدالمحسن محمد احمد اٌادمستجد599

اٌاد اسامه عوض عبدالجواد عمارةمستجد600

كنترول                   مالحظ
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25لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

ابراهٌم ابراهٌم بٌومً ٌاسر اٌبكمستجد601

602
مستجد

اٌثار ماهر عبدالعزٌز حسٌن عتشمحول من انتساب

واصف غبلاير لطفً فرج اٌرٌنىمستجد603

الرفاعى اسماعٌل احمد اٌمانمستجد604

عبده الشناوى السٌد احمد اٌمانمستجد605

عمرمبروك عبدالحمٌد احمد اٌمانمستجد606

اٌمان احمد كامل احمد العبدمستجد607

ابورومٌه اسماعٌل سعٌد اسماعٌل اٌمانمستجد608

العفٌفى السٌد محمد السٌد اٌمانمستجد609

610
مستجد

محول من انتساب
اٌمان اٌمن عبدالرؤف عبداللطٌف القزاز

611
مستجد

اٌمان اٌمن محمد توفٌق محمودمحول من انتساب

عبدالغفار نصربسٌونً اٌمن اٌمانمستجد612

المتولى محمود محمد تامر اٌمانمستجد613

614
مستجد

محول من انتساب
حسٌن محمد جاد محمد جاد اٌمان

غالب المنعم عبد محمد حازم اٌمانمستجد615

616
مستجد

اٌمان حسن محمد حجاجمحول من انتساب

سرور السٌد حسٌن اٌمانمستجد617

618
مستجد

اٌمان حمدى عبدالفتاح عبداللطٌف خلٌفهمحول من انتساب

ٌونس مبروك رجب رأفت اٌمانمستجد619

على ابراهٌم محمد رضا اٌمانمستجد620

ٌوسف محمد عبدالجٌد سامى اٌمانمستجد621

برج محمد سامى اٌمانمستجد622

جلو احمد على طارق اٌمانمستجد623

دهب ابو احمد عزمى طلعت اٌمانمستجد624

625
مستجد

اٌمان عبدالقادر فتحى احمد حمادمحول من انتساب

كنترول                   مالحظ

----------------------------------------------------------:  حضور 
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26لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

اٌمان عبدهللا الدسوقى عبدالخالق حالوهمستجد626

627

زاٌد عبدالفضٌل عطٌه اٌمانمستجد628

629
مستجد

اٌمان فتح هللا عباس احمد بدوىمحول من انتساب

بٌبرس عثمان فتحى كمال اٌمانمستجد630

الخضرى فوزى ماجد اٌمانمستجد631

632
مستجد

اٌمان محمد احمدشوقى محمد بركاتمحول من انتساب

المتٌت السٌد محمد اٌمانمستجد633

الفرماوى محمد طه محمد اٌمانمستجد634

635
مستجد

اٌمان محمد على ابراهٌممحول من انتساب

636
مستجد

اٌمان محمد كمال عبدالفتاح ابوالعزممحول من انتساب

ابوعصر السٌد عبدالمقصود محمد محمد اٌمانمستجد637

هللا خٌر حسٌن محمود محمد اٌمانمستجد638

عبدالجلٌل حسن مصطفى اٌمانمستجد639

640
مستجد

اٌمان مصطفى على مصطفى ابراهٌممحول من انتساب

علً مرسً محمود ناصر اٌمانمستجد641

الشناوى امام محمد نبٌل اٌمانمستجد642

منصور محمد حسن نصر اٌمانمستجد643

بكتوت عبدالمطلب نعٌم اٌمانمستجد644

645
مستجد

اٌمان هشام محمد الزهرىمحول من انتساب

646
مستجد

اٌمان ولٌد محمد عبدالحلٌم عٌسىمحول من انتساب

شعٌر محمد اسماعٌل اسماعٌل اٌمنمستجد647

648
مستجد

اٌمن باتع شعبان عبدالواحد العٌسوىمحول من انتساب

مطاوع عمر عبدالعلٌم حسٌن اٌمنمستجد649

650
مستجد

اٌمن رمضان محمد ٌوسف البسومًمحول من انتساب

هذا الرقم لٌس الى طالب
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27لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

الجواد عبد على فرٌد سامى اٌمنمستجد651

الحمامصى محمد محمد عادل اٌمنمستجد652

سمره الحمٌد عبد متولى عبدالحمٌد اٌمنمستجد653

العزٌز عبد بسٌونى عبدالعزٌز اٌمنمستجد654

حسٌن محمد ابراهٌم عالء اٌمنمستجد655

نوح محمد عطٌه ماهر اٌمنمستجد656

عوف الحمٌد عبد على محمد اٌمنمستجد657

658
مستجد

اٌمن منصور عبدالرازق محمد عمرمحول من انتساب

مدٌن احمد حسن احمد اٌناسمستجد659

بركات السٌد عاطف اٌناسمستجد660

الاله عبد عقاب صبرى الناصر عبد اٌناسمستجد661

خضر العال عبد ابراهٌم اٌهمستجد662

نصار عبدالغفار مسعود ابراهٌم اٌهمستجد663

العنٌن ابو محمد العنٌن ابو احمد اٌهمستجد664

وهبه عبدالسالم عبدالخالق احمد اٌهمستجد665

غراب احمد محمد احمد اٌهمستجد666

صقر محمد احمد اٌهمستجد667

اسماعٌل محمد على اسماعٌل اٌهمستجد668

حماد السٌد اشرف اٌهمستجد669

الصاوي عمر محمود السٌد اٌهمستجد670

الشناوى الحلٌم عبد عامر عاطف هللا اٌهمستجد671

ابراهٌم طلب محمود جمال اٌهمستجد672

الزهٌرى ابراهٌم عبده جمعه اٌهمستجد673

القلفاط محمد عبدالواحد حامد اٌهمستجد674

الزٌات القاسم أبو حسن اٌهمستجد675
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28لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

676
مستجد

اٌه حسنٌن محمد احمد مطٌرمحول من انتساب

زاٌد موسى محمد راضى اٌهمستجد677

الرفاعى عبدالقادر رضا اٌهمستجد678

حسٌن ابو العظٌم عبد رفٌق اٌهمستجد679

الزلمه محمد ٌوسف سامً اٌهمستجد680

681
مستجد

اٌه سعد فتحى تركىمحول من انتساب

عوض محمد سلٌمان اٌهمستجد682

عثمان ابراهٌم ذكى سمٌر اٌهمستجد683

صقر محمد عبدالرؤف طارق اٌهمستجد684

الشرقاوى عبدالمنعم طارق اٌهمستجد685

حجازي جابر علً عبدالباسط اٌهمستجد686

خروب شعبان محمد عبدالفتاح عبدالعزٌز اٌهمستجد687

محمد ٌوسف صالح عبدالمنعم اٌهمستجد688

النفراوى زكرٌا محمد عبدالمنعم اٌهمستجد689

شدٌد عباس محمد عرفه اٌهمستجد690

محمد هللا عبد عوض اٌهمستجد691

النوٌهً جاد محمد عٌد اٌهمستجد692

السٌد شعبان غرٌب فوزى اٌهمستجد693

السكرى الجواد عبد ابراهٌم قندٌل اٌهمستجد694

695
مستجد

اٌه كامل احمد جادهللامحول من انتساب

المحروقى ابراهٌم محمد اٌهمستجد696

حموده على حسن محمد اٌهمستجد697

مدكور على على حسن محمد اٌهمستجد698

ابورٌه احمد حلمً محمد اٌهمستجد699

عبدالسالم عبدالمقتدر محمد اٌهمستجد700
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29لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

الفقى مصطفى محمد اٌهمستجد701

منصور بسٌونى ٌوسف محمد اٌهمستجد702

الجلخ ابراهٌم مفرح اٌهمستجد703

عامر مغربى الفتاح عبد نصر اٌهمستجد704

الشرقاوى الحمٌد عبد احمد نور اٌهمستجد705

جنٌدي محمد احمد ٌوسف اٌهمستجد706

شاهٌن هللا عبد احمد اٌهابمستجد707

خضر ابراهٌم هاشم احمد اٌهابمستجد708

محمد محمود محمد عزت اٌهابمستجد709

عبدالجلٌل احمد الحفٌظ عبد ٌوسف اٌهابمستجد710

الدٌن محى قاسم عبدالعال محمد باسلمستجد711

ابوالعال عبدالمنعم محمد باسلمستجد712

محمد سالم حسن سالم باسممستجد713

الرٌانى محمد عبدالمعبود باسممستجد714

شتا الهادى عبد السٌد باهىمستجد715

كشك ٌوسف السٌد الدٌن مجد محمد بثٌنهمستجد716

717
مستجد

بدر ناصر فهد ناصر مطلق المطٌرىوافد

احمد احمد خلٌل بدٌعهمستجد718

سالم الواحد عبد السٌد احمد براءمستجد719

عامر متولى حسن برلنتىمستجد720

شعبان شعبان فتحى اشرف بساممستجد721

عٌسى فراج جمٌل حسٌن بساممستجد722

عقاب راغب عبدالحمٌد صبرى بساممستجد723

عبده الخالق عبد صبحى بسملهمستجد724

دوٌدار محمد ابراهٌم محمد بسملهمستجد725
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30لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

الزفتاوي السٌد محمد بسملهمستجد726

الصباغ علً عباس عباس بسمهمستجد727

حجاج احمد السٌد السمٌع عبد مجدى بسمهمستجد728

عوٌدات هللا فتح محمد مسعد بسمهمستجد729

محمد عبدالالهى فراج ممدوح بسمهمستجد730

رجب ابوالٌزٌد السعٌد ابراهٌم بسنتمستجد731

سلٌمان عبدالحمٌد سلٌمان جمال بسنتمستجد732

عبدالصمد محمد فاروق طارق بسنتمستجد733

734
مستجد

بسنت على محمد حسن كحلهمحول من انتساب

عمار محمد ناجح محمد بسنتمستجد735

مصطفى محمد حمٌده مروان بسنتمستجد736

ابوالغٌط عبدالسالم عبدالقادر مفٌد بسنتمستجد737

جنٌدى السٌد الفتاح عبد ناصر بسنتمستجد738

الدلٌل الحمٌد عبد فرج وائل بسنتمستجد739

طلبه حسن حسن بسنتىمستجد740

عبدالعزٌز عبدالفتاح طه بسٌنهمستجد741

الشباسى حامد محمد محمد بسٌونىمستجد742

الصماد العزٌز عبد غرٌب باللمستجد743

الخرادلً الرحمن عبد ابراهٌم بهاءمستجد744

745
مستجد اٌقاف قٌد 

بٌبى داود ٌوسف حاجٌه محمد حسٌن2022عن العام 

خلٌل قاسم الفتاح عبد قاسم تركىمستجد746

سٌد محمد صالح تسنٌممستجد747

الشناوى صدٌق ماهر محمد تغرٌدمستجد748

البنا محمد ٌوسف احمد تقىمستجد749

محروس سلٌمان الدسوقى السٌد تقىمستجد750

كنترول                   مالحظ
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-------------------

25:  إجمالى  



           

31لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

 عامر رجب محمد حمدى تقىمستجد751

احمد جابر محمد ضٌاء تقىمستجد752

الخولى عبدهللا محمد عبدهللا تقىمستجد753

البٌومى عبدهللا محمد محمد تقىمستجد754

محمد حمدي عمر جاللمستجد755

جالل عمرو محمود عبدالعزٌز سٌداحمدمستجد756

رمضان السالم عبد جالل محمد جاللمستجد757

ناجى السالم عبد ناجى جاللمستجد758

ابراهٌم عبدالهادى ناجى ابراهٌم جمالمستجد759

جادالرب غازى عبدالعزٌز احمد جمالمستجد760

بحٌرى عبده السعٌد اسامه جمالمستجد761

762
مستجد

جمال طارق جمال عبدالناصر عبدالحكٌممحول من انتساب

763
مستجد

جمال عبدالناصر محمد مصطفىمحول من انتساب

جمال مجدى محمود احمد قابٌلمستجد764

منصوره ابو زٌد ابو محمد محمد جمالمستجد765

ٌوسف مصطفى حمزه مصطفى جمالمستجد766

ابراهٌم جمعه رمضان جمعهمستجد767

رزق حافظ جابر اٌهاب هللا جنهمستجد768

الدٌب هللا عبد السٌد هشام جنًمستجد769

770
مستجد

جهاد سمٌر صابر النعناعىمحول من انتساب

إبراهٌم عبدالغفار إبراهٌم عماد جهادمستجد771

ربٌع متولى احمد جٌالنمستجد772

شتا محمد محمد أحمد جٌالنمستجد773

السٌد عطاهلل نعمان عصام حاتممستجد774

احمد حسٌن عبدالعال رضوان حازممستجد775

كنترول                   مالحظ

----------------------------------------------------------:  حضور 
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32لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

قندٌل محمد عبدالمقصود سعد حازممستجد776

العزٌز عبد محمد سعٌد حازممستجد777

اغا امٌن محمد عادل حازممستجد778

جودة عبدالصمد محمد حازممستجد779

الغول ابراهٌم محمد محمد حامدمستجد780

علوفه العٌنٌن ابو محمد احمد حبٌبهمستجد781

الخولى ابراهٌم السٌد الدسوقى حبٌبهمستجد782

دٌاب على خالد حبٌبهمستجد783

ابوسالم محمد عبدالغنى عبدالحى حبٌبهمستجد784

الجبالى بدوى عبدالعزٌز حبٌبهمستجد785

حبٌبه عمرو على ابراهٌم العجمىمستجد786

عمرمحمد مصطفى عمرو حبٌبهمستجد787

شبل احمد عبدالرازق محمد حبٌبهمستجد788

789
مستجد

حبٌبه محمد كامل عبداللطٌف خاطرمحول من انتساب

حسانٌن ابراهٌم محمد مختار حبٌبهمستجد790

الجوهري محمد علً هشام حبٌبهمستجد791

بدوى على احمد ابراهٌم حساممستجد792

عبدالرحمن محمد عبدالحً عبدالمنعم الدٌن حساممستجد793

الدٌن شرف محمد السٌد محمد الدٌن حساممستجد794

فضاله حسن محمد حسن حساممستجد795

خلٌل سٌداحمد عطٌه محمد حسن حساممستجد796

غانم احمد السٌد سامح حساممستجد797

دعباس علً محمد سامح حساممستجد798

الدٌهى التواب عبد سامى حساممستجد799

ورك أبو حسن محمود طه حساممستجد800

كنترول                   مالحظ
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33لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

ابولٌمون الحمٌد عبد سعٌد عبدالعزٌز حساممستجد801

ملش مجاهد بهجت محمد عبدالفتاح حساممستجد802

عابدٌن عبدالفتاح محمد عبدالفتاح حساممستجد803

اسماعٌل محمد عبدالقادر حساممستجد804

جوٌلى الهادى عبد محمد عماد حساممستجد805

محمد عبدهللا سعد فاٌز حساممستجد806

سالم ابراهٌم عاطف فتحى حساممستجد807

القرضاوى صابر محسوب حساممستجد808

حسام محمد ابو المجد احمد ابو المجدمستجد809

حسن البٌلً البٌلً محمد حساممستجد810

عطٌة الحمٌد عبد محمد حساممستجد811

حسام محمد عبدالعال حسن عبدالعالمستجد812

مهدى السعٌد محمود حساممستجد813

بٌومى الخالق عبد الرحٌم عبد ٌاسر حساممستجد814

الشٌخ ابراهٌم احمد حسنمستجد815

البٌومى السٌد ابراهٌم السٌد حسنمستجد816

حجازى عبدالمجٌد شوقى حسنمستجد817

الحمٌد عبد محمد طارق حسنمستجد818

الدٌن شهاب ابوالنصر عاطف عاطف حسنمستجد819

بظاظو ابراهٌم محمد عبدالسالم حسنمستجد820

عبده حسن عبده محمد حسنمستجد821

هوى محمد محمود محمد حسنمستجد822

نسٌم العزٌز عبد حسن ٌاسر حسنمستجد823

جادو علً سعٌد ابراهٌم السعٌد حسناءمستجد824

جاد على العاطى عبد سواح حسناءمستجد825
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34لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

شنٌشن محمد الوهاب عبد مرسى حسنىمستجد826

رجب حواش حسٌن اسامه حسٌنمستجد827

انور السٌد حسٌن اسماعٌل حسٌنمستجد828

سالم محمد المطلب عبد اشرف حسٌنمستجد829

تركى كامل حسٌن صالح حسٌنمستجد830

ناصر القوى عبد محمد عادل حسٌنمستجد831

احمد عبدهللا العطافً عبدالاله حسٌنمستجد832

حسن عبده حسٌن محمد حسٌنمستجد833

ذكى هللا عبد محمد حالمستجد834

سلطان حامد حلمى أشرف حلمىمستجد835

سالم أبو اللطٌف عبد حلمى جمال حلمىمستجد836

الخواجه حسن سلٌم احمد حمادهمستجد837

السجٌعى محمود محمد شعبان حمدى حمادهمستجد838

حموده على سعد حافظ عبدهللا حمادهمستجد839

مسعود داود عصام حمادهمستجد840

الشنوانى عطٌة عبدالعزٌز ماهر حمادهمستجد841

ابوالحسن جوده احمد حمدىمستجد842

الرحمن عبد العزٌز عبد راشد حمدىمستجد843

البدرى فرج احمد رضا حمدىمستجد844

رشوان عوض حمدى عادل حمدىمستجد845

محمد عبدالفتاح غازى حمدىمستجد846

847
مستجد

حمدى محمد فرج عبدالرازق سالممحول من انتساب

التلوانى أحمد محمود محمد حمدىمستجد848

عبده الجواد عبد احمد حمزهمستجد849

850
مستجد

حنان عبدالوهاب محمد عبدالمعطىمحول من انتساب
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35لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

القطان المعاطى ابو محمد حنانمستجد851

الشاذلى عبدالغنى حسٌن محمود حنانمستجد852

853
مستجد

حنان مصطفى محمد جبرمحول من انتساب

شعبان على طلحه السٌد اٌهاب حنٌنمستجد854

855
مستجد

حنٌن سعٌد عبدالداٌم رجبمحول من انتساب

وهدان المجٌد عبد السعٌد محمد حنٌنمستجد856

المتولى مصطفى محمد حنٌنمستجد857

غانم احمد ولٌد حنٌنمستجد858

مصطفى مرسً عبده ابراهبم خالدمستجد859

سلٌمان على السالم عبد ابراهٌم خالدمستجد860

الشربٌنى حسن احمد احمد خالدمستجد861

احمد راشد حنفى احمد خالدمستجد862

الحجازى محمد سعد احمد خالدمستجد863

حجاج محمود رضا خالدمستجد864

عجوه مصطفى محمد سامى خالدمستجد865

هاشم عبدالرحمن محمد محمد عسران خالدمستجد866

عامر احمد ابراهٌم عمرو خالدمستجد867

راشد الدسوقى عباس محمد خالدمستجد868

جنادى ٌوسف السٌد مصطفى خالدمستجد869

خالد مصطفى على جمعه علىمستجد870

ابوسلٌمان رمضان محمد ناجى خالدمستجد871

872

هللا عبد الرحمن عبد حسنى ٌسرى خالدمستجد873

شتٌه ابراهٌم المنعم عبد خدٌجهمستجد874

875
مستجد

خدٌجه على على احمد سٌداحمد الصفتًمحول من انتساب

هذا الرقم لٌس الى طالب
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36لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

اسماعٌل ابراهٌم احمد خلودمستجد876

نوفل كامل محمد احمد خلودمستجد877

عبداللطٌف زكى محمود احمد خلودمستجد878

معوض السٌد العاطى عبد جمال خلودمستجد879

القالع على حموده عبدالسالم حموده خلودمستجد880

داود عبدالقادر عطٌه خالد خلودمستجد881

عبدالرازق السعٌد خمٌس خلودمستجد882

عبدالعاطى عبدالجواد محمد زكرٌا خلودمستجد883

فرج عبدالجلٌل سمٌر خلودمستجد884

عمر الرحمن عبد أمٌن عادل خلودمستجد885

الفقى عبدالتواب حافظ عبدالحلٌم خلودمستجد886

غباشى عبدالحمٌد عبدالقوى محمد عبده خلودمستجد887

الحضرى محمد مصطفى خلودمستجد888

عشوش محمد محمد ناصف خلودمستجد889

حربى ابو المولى عبد محمد نصر خلودمستجد890

محمد خلٌفه محمود خلٌفهمستجد891

حراز الدسوقً رشدي دالٌامستجد892

عطٌه احمد على دالٌامستجد893

دالٌا على على عطٌه علىمستجد894

بٌومى الحمٌد عبد دسوقى حازم دسوقىمستجد895

فلوص محمد عبدالحمٌد دسوقىمستجد896

مراد محمد فوزي ابراهٌم دعاءمستجد897

احمد السٌد احمد دعاءمستجد898

جاد ربه عبد  ابراهٌم اشرف دعاءمستجد899

900
مستجد

دعاء السٌد على احمد شمس الدٌنمحول من انتساب
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37لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

زامل اسماعٌل رمضان دعاءمستجد901

ابراهٌم السٌد عبدالحافظ محمد دعاءمستجد902

عبدالرحمن محمد عبدالوهاب محمد دعاءمستجد903

هللا حسب احمد محمد محمد دعاءمستجد904

905
مستجد

دعاء محمد محمد عبدالغفار بدوىمحول من انتساب

906
مستجد

دعاء ٌونس محمد ٌونس عبدالجلٌلمحول من انتساب

907
مستجد

دنٌا احمد رمضان احمد الشنشورىمحول من انتساب

التمرجً عطٌه اسماعٌل دنٌامستجد908

حسن ابراهٌم اشرف دنٌامستجد909

بسٌونى السٌد حسن السٌد دنٌامستجد910

حالوة عبدالحمٌد اٌمن دنٌامستجد911

الشامى عزوز الوهاب عبد جمال دنٌامستجد912

قرطام السٌد ٌوسف جمال دنٌامستجد913

914
مستجد

دنٌا حامد شاكر محمد عباسمحول من انتساب

ابوفول ابراهٌم سعد دنٌامستجد915

شفتر على عمار صالح دنٌامستجد916

الذقه عبدالعزٌز ابراهٌم العزٌز عبد دنٌامستجد917

عطٌه غرٌب حافظ عطٌه دنٌامستجد918

حسن على حسن على دنٌامستجد919

920
مستجد

دنٌا فارس عبدالغنى عبدالعال العترمحول من انتساب

921
مستجد

دٌنا احمد عبدالواحد عبدالعزٌز ابوابراهٌممحول من انتساب

922
مستجد

دٌنا احمد قندٌل عطا خلٌفهمحول من انتساب

923
مستجد

دٌنا احمد محمد حامد فتح هللا ٌعقوبمحول من انتساب

السعداوى على السٌد السٌد دٌنامستجد924

الدهراوى على محمود السٌد دٌنامستجد925
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----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

38لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

زعٌتر عبداللطٌف  فخرى حسنى دٌنامستجد926

دسوقى مبروك ابراهٌم رمضان دٌنامستجد927

متولى ابراهٌم شكرى دٌنامستجد928

الجندى مصطفى صابح دٌنامستجد929

930
مستجد

دٌنا عبدالقادر رواش كسبرمحول من انتساب

عبدالوهاب فتحى محمد دٌنامستجد931

932
مستجد

دٌنا محمد فؤاد السٌد لقمهمحول من انتساب

ابراهٌم رشاد هانى دٌنامستجد933

احمد سٌد محمد علً ٌوسف دٌنامستجد934

سالم المجٌد عبد السٌد محمد ذكرىمستجد935

كرٌم راقً طارق راقىمستجد936

نصار عبدالرازق الستار عبد حسن رامىمستجد937

مهدى السالم عبد محمد رامىمستجد938

المسٌرى محمود على محمود رامىمستجد939

عوف الرحمن عبد احمد على رانامستجد940

عبدالرحٌم فوزى فراج عبدالرحمن رانٌامستجد941

ابوالنٌل هاشم محمد كمال رانٌامستجد942

خلٌل محمود النبى عبد محسن رانٌامستجد943

944
مستجد

رانٌا محمود السٌد محمود ابوشٌحهمحول من انتساب

نعٌم على الحصافً فوزي رانٌنمستجد945

مطاوع ٌوسف هللا فتح عماد ربابمستجد946

القرمانى عطٌه ربٌع عطٌه ربٌعمستجد947

سلٌمان المنعم عبد احمد كمال رجاءمستجد948

شاهٌن محمد جمال رحابمستجد949

ناصف محمد صالح رحابمستجد950

كنترول                   مالحظ
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39لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

حشٌش على السٌد محمد عاطف رحابمستجد951

952
مستجد

رحاب محمد عبدالرحمن حسنٌنمحول من انتساب

الحٌطً فؤاد محمد رحابمستجد953

حامد احمد محمود رحابمستجد محول954

جبر السٌد سعد السٌد رحمهمستجد955

رحمه المتولى عبدهللا المتولى محمدمستجد956

النادى احمد شوقى رأفت رحمهمستجد957

القصراوى على ابراهٌم سعٌد رحمهمستجد958

السٌد القادر عبد صبري رحمهمستجد959

960
مستجد

رحمه محمد السٌد عبدالمجٌدمحول من انتساب

961
مستجد

رحمه محمد سامى حنفى عبدالرحمنمحول من انتساب

الرازق عبد العزٌز عبد محمد رحمهمستجد962

غازى مرسى فرج هانى رحمهمستجد963

الرحٌم عبد محمد عبدالرحٌم عماد رشامستجد964

الشناوى السٌد الصافى رشاد مصطفى رشادمستجد965

شندى محمد محمود رشاد وائل رشادمستجد966

رضا خالد محمد عبدالعاطىمستجد967

رضا شكرى فتحى لطفىمستجد968

الباسط عبد فوزى النبى عبد رضامستجد969

سلٌم ابراهٌم الفتاح عبد طارق رضوىمستجد970

971
مستجد

رضوى عبدالمولى على عبدالمولى مٌزارمحول من انتساب

هللا جاب الرازق عبد اشرف رقٌهمستجد972

973
مستجد

رقٌه رضا ابراهٌم سنبلمحول من انتساب

974
مستجد

رمضان رمضان محمد احمد الجربٌدمحول من انتساب

975
مستجد

رنا ابراهٌم عبدهللا محمود الحدادمحول من انتساب

كنترول                   مالحظ
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40لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

عبدالمجٌد محمد احمد رنامستجد976

977
مستجد

رنا اسامه السٌد مرادمحول من انتساب

الزٌات ابراهٌم محمد محمد اسعد رنامستجد978

979
مستجد

رنا اٌمن ابراهٌم محمد مجاهدمحول من انتساب

حجازى احمد اٌهاب رنامستجد980

981
مستجد

رنا عبدالحمٌد محمود عبده ابوصٌاممحول من انتساب

البرى رفعت عبدالغنى رنامستجد982

صالح محمد فاروق محمد رنامستجد983

العبد على السٌد محمد محمد رنامستجد984

985
مستجد

رنا ولٌد عادل خلٌل ابوسمرهمحول من انتساب

بسٌس محمد صالح اسماعٌل رندامستجد986

عطا السٌد رفٌق رندامستجد987

السماك جالل ابو مهدي عالء رنٌممستجد988

البشناجى محمد محمد احمد روانمستجد989

حبٌشه السعٌد المنعم عبد اشرف روانمستجد990

مرعى العشرى ٌونس السٌد روانمستجد991

عبدالعال مرسى مصطفى محمد امٌر روانمستجد992

993
مستجد

روان حسام عبدالفتاح محمد العزبمحول من انتساب

عمر عمر محمد حسن روانمستجد994

علوفه على عبدالمنعم خالد روانمستجد995

996
مستجد

روان زٌن العابدٌن فوزى على نصرمحول من انتساب

السجٌنى المجد ابو عبدالرحمن روانمستجد997

998
مستجد

روان عبده المهدى محمد سالممحول من انتساب

999
مستجد

روان محمد احمد على السبكىمحول من انتساب

1000
مستجد

محول من انتساب
روان محمد عبدالحمٌد حسٌن طه
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41لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

جبر مصطفى عبدالمغنى محمد روانمستجد1001

دٌاب شحاته محمد محمود روانمستجد1002

محمد على محمد مختار روانمستجد1003

1004
مستجد

روان مسعد مبروك عبدالمجٌد الشبكشىمحول من انتساب

الصواف محمود على مصطفى روانمستجد1005

راضى قندٌل جابر نصر روانمستجد1006

شحاته محمد عبدالقادر هانى روانمستجد1007

الغرٌب محمود هانى روانمستجد1008

1009
مستجد

رودٌنا محمد عبدالفتاح عبدالمقصود سندمحول من انتساب

1010
مستجد

روضه احمد ابراهٌم حسٌنمحول من انتساب

داود هللا عبد هللا عبد خالد روضهمستجد1011

الدٌب رجب عبدالنبى رجب روضهمستجد1012

1013
مستجد

روضه عاشور سعٌد عفٌفى مصطفىمحول من انتساب

الصباغ عبدالحمٌد سالم على روضهمستجد1014

عرابً حمٌده محمد الحمٌد عبد روفٌدامستجد1015

1016
مستجد

روفٌده طارق محمد معوض شرف الدٌنمحول من انتساب

العطا ابو حسن سعٌد اسامه روالمستجد1017

الغٌط ابو ابراهٌم امٌر روالنمستجد1018

ملٌحه الرحٌم عبد جالل رفعت روٌدامستجد1019

عٌد اسماعٌل حلمى عالء روٌدامستجد1020

محمود  العربى محمود روٌدامستجد1021

محمد محمد السٌد نبٌل روٌدامستجد1022

العاطى عبد احمد السٌد احمد روٌدهمستجد1023

سالم إسماعٌل اٌمن رٌتاجمستجد1024

داود احمد عبدالرحٌم احمد رٌممستجد1025
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42لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

مندور الرحٌم عبد عاطف تامر رٌممستجد1026

محجوب المعبود عبد جمال رٌممستجد1027

1028
مستجد

رٌم جمال محمد بسٌونىمحول من انتساب

على الشٌن سالمه رمضان رٌممستجد1029

العشماوى ابراهٌم عزب عبدالعزٌز رٌممستجد1030

االلفى توفٌق طلعت عمرو رٌممستجد1031

1032
مستجد

رٌم متولى عراقى محمد عبدالفتاح رفاعىمحول من انتساب

ابوعٌسى عبدالنبى ابراهٌم رٌهاممستجد1033

عوض الرؤف عبد احمد رٌهاممستجد1034

الشاعر خلٌل عبده محمد احمد رٌهاممستجد1035

1036
مستجد

رٌهام خمٌس عبدهللا احمد الجملمحول من انتساب

محمد شندي محمد رمزي رٌهاممستجد1037

عبدالرحمن احمد عبدالسالم سامى رٌهاممستجد1038

المغربى محمد احمد شرٌف رٌهاممستجد1039

1040
مستجد

رٌهام صبرى عبدهللا محمد عبدالرازقمحول من انتساب

الدمٌاطً السٌد شحاتة عادل رٌهاممستجد1041

عٌش عوض محمود عادل رٌهاممستجد1042

الحٌص السالم عبد ابراهٌم السالم عبد رٌهاممستجد1043

1044
مستجد

رٌهام غاوى حسن عبدهللا درازمحول من انتساب

ابراهٌم محمود رجب محمد رٌهاممستجد1045

شرٌف عبدالمجٌد الجواد عبد وحٌد رٌهاممستجد1046

1047
مستجد

رٌهام وحٌد فتحى احمد كلٌبمحول من انتساب

سالمه عبدالحمٌد ٌحى زكرٌامستجد1048

حماد العاطى عبد ابراهٌم زٌادمستجد1049

عبدالمعطً ابراهٌم المعطً عبد ابراهٌم زٌادمستجد1050
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43لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

العبد سعد احمد احمد احمد زٌادمستجد1051

البالصى السٌد احمد احمد زٌادمستجد1052

1053
مستجد

زٌاد احمد حسن جاد حجازىمحول من انتساب

جزر إسماعٌل محمد اسماعٌل زٌادمستجد1054

الجمل عبدالسالم حسنً اٌمن زٌادمستجد1055

شرف السٌد جعفر زٌادمستجد1056

مصطفى توفٌق حسن خالد زٌادمستجد1057

عبدالرازق صالحٌن عبدالرازق سعد زٌادمستجد1058

محمد عشرى عبدالقادر زٌادمستجد1059

الدمنهورى عبدالمقصود احمد عبدالمقصود زٌادمستجد1060

عمران احمد احمد عصام زٌادمستجد1061

صالح محمد فؤاد زٌادمستجد1062

المرشدى ابراهٌم محمد زٌادمستجد1063

عوض هللا عبد السٌد محمد زٌادمستجد1064

عبدالمقصود فوزى محمد زٌادمستجد1065

حسٌن هاشم محمد زٌادمستجد1066

صفا محمد هشام زٌادمستجد1067

المنشاوي ابراهٌم المنشاوى ٌاسر زٌادمستجد1068

أبوشوشه مهداوي فتحً ٌوسف زٌادمستجد1069

طلبه جابر محمود ممدوح زٌنمستجد1070

1071
مستجد

زٌنب ابراهٌم عادل عٌدمحول من انتساب

1072
مستجد

زٌنب ابراهٌم محمد الحصرىمحول من انتساب

1073
مستجد

زٌنب احمد محمد عبدالحلٌم السقامحول من انتساب

عصفور عبده محمد فؤاد السٌد زٌنبمستجد1074

نصٌر سلٌمان احمد سلٌمان زٌنبمستجد1075
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44لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

1076
مستجد

عقاده محمد محجوب صبرة عباس زٌنب

اسماعٌل محمد عبدهللا زٌنبمستجد1077

1078
مستجد

زٌنب عالء عبدالباسط جبر بدٌوىمحول من انتساب

عطٌه على محمد زٌنبمستجد1079

1080
مستجد

زٌنب محمود عوض عبدهللا سعدمحول من انتساب

شلبى خالد عوض ابراهٌم سارهمستجد1081

النوسانى حسن ابوالٌزٌد احمد سارهمستجد1082

الصواف محمد اشرف سارهمستجد1083

1084
مستجد

ساره الشحات عبدالغنى سالم محمدمحول من انتساب

الصبرى محمود السعٌد الصبرى سارهمستجد1085

حسن السالم عبد اٌمن سارهمستجد1086

عزٌز منٌر اٌمن سارهمستجد1087

بٌصار حسن حسن خالد سارهمستجد1088

عزب العٌسوى كمال رأفت سارهمستجد1089

1090
مستجد

ساره رمضان حلمى الحرٌرىمحول من انتساب

وحٌده عبدالمقصود محمد توفٌق سالم سارهمستجد1091

الحمٌد عبد السٌد الباسط عبد سارهمستجد1092

عبدالجواد محمد عبدالجواد سارهمستجد1093

1094
مستجد

ساره عبدالوهاب رفعت عبدالوهاب جبلمحول من انتساب

العبد سعد مجدى سارهمستجد1095

مهدى على فرٌج مجدى سارهمستجد1096

البرعى جوده محمد سارهمستجد1097

النجار ابراهٌم عبدالحلٌم محمد سارهمستجد1098

عبٌد عبدالحلٌم محمد سارهمستجد1099

هذا الرقم لٌس الى طالب1100
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45لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

1101
مستجد

محول من انتساب
ساره محمد فرٌد السٌد زهره

الجزار احمد الشحات محمود سارهمستجد1102

بحر ابراهٌم محمود منٌر سارهمستجد1103

1104
مستجد

ساره ناجى جوده احمد جاد عوضمحول من انتساب

منصور الحمٌد عبد رشاد هاشم سارهمستجد1105

1106
مستجد

ساره ولٌد صبحى ٌونسمحول من انتساب

الشنٌطى محمد ٌحٌى سارهمستجد1107

احمد سٌد احمد موسى احمد سالممستجد1108

المزٌودى محروس فرج سالىمستجد1109

عقل السٌد عبدالنبى محمود سالىمستجد1110

السعود ابو محمود الحمٌد عبد سمٌر سامحمستجد1111

هللا عشم شاكر فرج عماد سامحمستجد1112

1113

سامح مؤمن عبدالهادى الشرقاوىمستجد1114

ابوزٌد محمد ٌوسف نبٌل سامحمستجد1115

الفرماوى ابوالٌزٌد القادر عبد محمد سامرمستجد1116

ابواصبع رجب فاٌز سامىمستجد1117

1118
مستجد

سامى هانى عبده ٌعقوبمحول من انتساب

سامٌه جمال عبد العزٌز عبد الشافً الحدادمستجد1119

عرفات مختار كمال سامً سامٌهمستجد1120

متولً سلٌمان السٌد الرازق عبد سامٌهمستجد1121

صابون ابراهٌم محمد ابراهٌم سانتىمستجد1122

عاشور محمد محمد سمٌر سحرمستجد1123

حرب رشوان الحمٌد عبد محمد عادل سحرمستجد1124

1125
مستجد

سحر عبدهللا عبدالرجال فرجمحول من انتساب

هذا الرقم لٌس الى طالب

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

46لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

1126
مستجد

سعاد السٌد محمد عوض عوضمحول من انتساب

الفٌومى المهدى فرج سعادمستجد1127

1128
مستجد

سعاد محمد جابر حامدمحول من انتساب

الفقً إبراهٌم أحمد زغلول سعدمستجد1129

سعد محمد بهجات عبدالباسط سعدمستجد1130

1131
مستجد

سعد عبدالقادر سعد عبدالقادر ابولبدهمحول من انتساب

البحٌرى على حسن سعد محمد سعدمستجد1132

الغنى عبد على سعد محمد سعدمستجد1133

الدٌن علم محمود سعد محمد سعدمستجد1134

مسعود عطا عطا مغازى سعدمستجد1135

النجار الصافً أحمد ابراهٌم سعٌدمستجد1136

افندى احمد محمد احمد سعٌدمستجد1137

الداٌم عبد عطٌة محمد جمال سعٌدمستجد1138

البنا  عبدالقوي رضا سعٌدمستجد1139

سعٌد عبدالمولى عبدالجواد عمر ٌونسمستجد1140

1141
مستجد

سعٌد محمد محمد السعٌد كامل عمرمحول من انتساب

عمر الفتاح عبد صبحً مسعد سعٌدمستجد1142

بدوى ابراهٌم السٌد السٌد سلمىمستجد1143

سالمه عبدالمجٌد عبدالفتاح سلٌم سلمىمستجد1144

هرٌدى ابراهٌم شعبان عاطف سلمىمستجد1145

1146
مستجد

سلمى عمرو عبدالمنعم احمد دٌابمحول من انتساب

1147
مستجد

سلمى محمد سعد البدويمحول من انتساب

زاهر محمود قطب وجٌه سلمًمستجد1148

الشوره أحمد زكرٌا محمد سلوانمستجد1149

العتٌق عبدالمنعم سلٌمان عبدالمنعم سلٌمانمستجد1150

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

47لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

احمد العنٌن ابو سلٌمان ٌاسر سلٌمانمستجد1151

1152
مستجد

سما عبدالستار عطاهللا ٌونس قلٌقهمحول من انتساب

ابوالفضل ابراهٌم سعٌد سماءمستجد1153

ابوزٌد ٌونس كمال كمال سماءمستجد1154

شخٌخه على عبدالفتاح احمد سماحمستجد1155

فاٌد السٌد محمد رضا سماحمستجد1156

محفوظ احمد عٌد شاكر سماحمستجد1157

نجم سٌداحمد عبدالفضٌل عبدالفضٌل سماحمستجد1158

1159
مستجد

سماح محمد حامد فؤادمحول من انتساب

ناٌل محمد نصر محمد سماحمستجد1160

عرابى محمود السٌد محمود سماحمستجد1161

1162
مستجد

سمر سعٌد حسن على ٌوغرىمحول من انتساب

محمد عبدالحمٌد صالح سمرمستجد1163

موسى محمود طارق سمرمستجد1164

1165
مستجد

سمر عصام متولى محمد عالممحول من انتساب

الفقً مسعود سعد علً علً سمرمستجد1166

1167
مستجد

سمٌحه صبحى عبدهللا عبدالحمٌد زٌدانمحول من انتساب

الردٌنى السعٌد محمد العظٌم عبد سمٌرمستجد1168

1169
مستجد

سمٌره سامح فتحى ابراهٌم النكالويمحول من انتساب

1170
مستجد

سمٌه احمد عبدهللا الشرقاوىمحول من انتساب

الزعٌم محمد صادق السٌد سمٌهمستجد1171

المرابع احمد رضا سمٌهمستجد1172

البلتاجى على محمد سمٌهمستجد1173

سلٌمان عزٌز سلٌمان فؤاد سناءمستجد1174

خلٌل جمعه امٌن محمد سناءمستجد1175

كنترول                   مالحظ
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----------------------------------------------------: غــٌـاب  
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48لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

1176
مستجد

سندس ماجد زكرٌا عبدهللا عبدربهمحول من انتساب

البنا محمد رفعت محمد سندسمستجد1177

صقر العلٌم عبد ابراهٌم سهٌرمستجد1178

1179
مستجد

سهٌر صبرى مصطفى مصطفى الفارمحول من انتساب

1180
مستجد

سهٌر عماد محروس محمد غازى المنوفىمحول من انتساب

دراز الرحمن عبد محمد عمر سهٌرمستجد1181

منصور حسن فتحى ابراهٌم سهٌلهمستجد1182

بشٌر محمد المولى عبد احمد سهٌلهمستجد1183

ابوالخٌر حسٌن خالد سهٌلهمستجد1184

فوده محمود السٌد رسمى سهٌلهمستجد1185

إبراهٌم علً هللا عبد رمزى سهٌلهمستجد1186

شارب أبو الرفاعً علً سعد سهٌلهمستجد1187

البهوتى محمد صبحى سهٌلهمستجد1188

بدر  محمد سعد كامل سهٌلهمستجد1189

جنٌدى مصطفى سعٌد مصطفى سهٌلهمستجد1190

الشرٌف ابراهٌم ابراهٌم ناصر سهٌلهمستجد1191

زٌد ابو حامد عبدالحمٌد ولٌد سهٌلهمستجد1192

ابووافٌة  حمدى ٌاسر سهٌلهمستجد1193

عبده حسن محمد ٌاسر سهٌلهمستجد1194

عقاده ابو مطراوى المقصود عبد سورٌامستجد1195

1196
مستجد

سوزان خٌرى عبدالمجٌد السٌدمحول من انتساب

مخلوف عطا مجدى سونهمستجد1197

قطرى السٌد احمد سٌفمستجد1198

غباشى عطٌه عاصم االسالم سٌفمستجد1199

1200
مستجد

سٌف االسالم محمد فاروق الدهشانمحول من انتساب

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  
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49لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

رسالن نصرهللا سعد محمد الدٌن سٌفمستجد1201

شعالن مصطفى قاسم سٌفمستجد1202

الدقرنى هللا عوض سٌف محمد سٌفمستجد1203

حسٌن صابر الحمٌد عبد احمد شادىمستجد1204

البشة احمد احمد السٌد شادىمستجد1205

الجارحى السٌد محروس شرٌف شادىمستجد1206

سعودى محمد غرٌب عبدالعال شادىمستجد1207

احمدهٌبة السٌد احمد محمود عصام شاديمستجد1208

ٌوسف ابو ابراهٌم الفتاح عبد فتوح شاهرمستجد1209

موسً احمد محمود اٌمن شاهندامستجد1210

عبدالرحٌم سعد محمود شاهندامستجد محول1211

محمد سالمه صبرى شاهٌنازمستجد1212

1213
مستجد

شذى سعد عبدالحمٌد عبدالقادر عطٌهمحول من انتساب

الصنفاوى هللا عبد نشأت حسن اشرف شروقمستجد1214

عطٌه رشدى محمد حماده شروقمستجد1215

شاهٌن قطب أحمد رشاد شروقمستجد1216

صدٌق ابراهٌم شرٌف شروقمستجد1217

النحراوى احمد ابراهٌم شعبان شروقمستجد1218

1219
مستجد

شروق عاطف عبدالرازق عبدالرؤفمحول من انتساب

عبدالمنعم السٌد عبدالمنعم شروقمستجد1220

عٌد طه عبدالمنعم عبدالمنعم شروقمستجد1221

الغنى عبد رجب على شروقمستجد1222

1223
مستجد

شروق قدرى احمد امٌن حسن حجازىمحول من انتساب

شروق محمد عبدالستار احمد العباسىمستجد1224

زغبى بٌومى محمد محمد شروقمستجد1225

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  
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50لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

سلٌمان على عبدالرحمن نبٌل شروقمستجد1226

عبدالرحمن على عبدالفتاح هانى شروقمستجد1227

الفراش ابراهٌم الحمٌد عبد وائل شروقمستجد1228

شرٌف ابراهٌم عباس احمد شرٌفمستجد1229

شرٌف صالح عبدالبدٌع دنٌامستجد1230

ثابت حسٌن السٌد مجدى شرٌفمستجد1231

السٌد محمد صبحى شرٌنمستجد1232

رحاب على محمد محمد عادل شرٌنمستجد1233

زنباع عبدالعظٌم خلٌل محمد شمسمستجد1234

قوٌدر عبدالكرٌم جمٌل عبدالكرٌم الدٌن شهابمستجد1235

سٌداحمدابراهٌم محمد سٌداحمد شهابمستجد1236

الوكٌل على  محمد احمد شهدمستجد1237

طه حسٌن حسن سمٌر شهدمستجد1238

جامع فتوح متولى محروس شهدمستجد1239

اللمعً محمد طلحه مصطفى شهدمستجد1240

سنه محمد جمعه عطٌه شوقىمستجد1241

عمار كامل شوقى محمد وجٌه شوقىمستجد1242

خضر الوارث عبد السٌد سعٌد شٌرٌنمستجد1243

داود محمد رشاد الرحمن عبد شٌرٌنمستجد1244

حجاج عبدالنبى احمد شٌماءمستجد1245

1246
مستجد

شٌماء احمد عبدالواحد سوٌلم هدهودمحول من انتساب

حسنٌن محمود المنعم عبد اشرف شٌماءمستجد1247

طلً محمد محمد الشرنوبً شٌماءمستجد1248

محمود ابوالدهب جمعه شٌماءمستجد1249

هللا خٌر عبدالقوى صابر حمٌده شٌماءمستجد1250

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

-------------------
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51لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

رمضان اسماعٌل ابوضٌف احمد خالد شٌماءمستجد1251

خطٌب المجٌد عبد هٌبه فوزي شعبان شٌماءمستجد1252

الصاوى محمد كمال الاله عبد شٌماءمستجد1253

السعد أبو جبر المجٌد عبد شٌماءمستجد1254

على فاروق على شٌماءمستجد1255

البنوانى على محمد ماهر شٌماءمستجد1256

الكومى رٌاض احمد محمد شٌماءمستجد1257

عبدهللا عبدالهادى كامل محمد شٌماءمستجد1258

شٌماء محمود السٌد عبدالعاطى غنٌممستجد1259

قمبوره احمد فتحى مصباح شٌماءمستجد1260

حمد على فتحى نزٌه شٌماءمستجد1261

بلح محمد عبدالمنعم ٌاسر شٌماءمستجد1262

الهوارى صابر محمد صابرمستجد1263

دروٌش ابراهٌم صبحى خالد صبحىمستجد1264

شوشه على صبرى على صبرىمستجد1265

1266
مستجد

صبرٌن محمد عبداللطٌف عبدالعزٌزمحول من انتساب

المولى جاد مصطفى الهادى عبد عالء صفامستجد1267

ابوزامل القوي عبد جابر محمود صفامستجد1268

عموش محمد عبدالغنى ولٌد صفامستجد1269

زعفان عطٌه محمد اشرف صفاءمستجد1270

البحٌري محمد حامد السعٌد صفاءمستجد1271

نصٌر محمد خفاجى سعد صفاءمستجد1272

حسٌن اسماعٌل محمد صفاءمستجد1273

الرفاعى احمد السٌد محمد صفاءمستجد1274

هللا عبد صالح وائل الدٌن صالحمستجد1275

كنترول                   مالحظ

----------------------------------------------------------:  حضور 
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رقم
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تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

الرازق عبد محمد النبى عبد اٌهاب صالحمستجد1276

محمود محمد فؤاد خٌرى صالحمستجد1277

مسعد محمد صبرى صالحمستجد1278

احمد جمعه صالح عادل صالحمستجد1279

صالح محمد صالح مصطفى الزغبىمستجد1280

الدٌن شمس فؤاد عبدالغنى صهٌبمستجد1281

زٌان مصطفى عادل اسالم ضحىمستجد1282

العراقى شعبان الرفاعى ضحىمستجد1283

1284
مستجد

ضحى خلٌل هزاع حسنٌن جبرٌلمحول من انتساب

عاٌد عمر فهٌم ضحىمستجد1285

عوٌد عبدالحمٌد محمود محمد ضحىمستجد1286

الفخرانى طه محمد الدٌن ضٌاءمستجد1287

حسٌن خٌرهللا عبدالفضٌل ٌسرى الدٌن ضٌاءمستجد1288

شعبان بدوى مجدى ضٌاءمستجد1289

محمد سٌد ناصر ضٌاءمستجد1290

خلٌفه العزٌز عبد عزت احمد طارقمستجد1291

الجندى محمود سلٌمان بدوى طارقمستجد1292

االسعاد ابو ابراهٌم رضا طارقمستجد1293

محمود الحمٌد عبد زهران سعٌد طارقمستجد1294

على محمد طاٌل مجدى طارقمستجد1295

اسماعٌل المجٌد عبد مفرح محمد طارقمستجد1296

الشالوى ابراهٌم محمد مسعد طارقمستجد1297

احمد غازى زٌنهم وائل طارقمستجد1298

الجندى دروٌش عبدالظاهر ٌحٌى طارقمستجد1299

عٌسى احمد محمد عمر محمود طاهرمستجد1300

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  
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25:  إجمالى  



           

53لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

هللا عبد محمد سامى طهمستجد1301

الغزٌري حسٌن طه مصطفى طهمستجد1302

1303
مستجد

طٌف خالد محمد احمد بدوىمحول من انتساب

عادل السٌد محمود السٌد البسٌونىمستجد1304

الدٌن زٌن احمد عادل اٌمن عادلمستجد1305

نجا مصطفى محمد خلٌل عادلمستجد1306

البنا مأمون غازى سند عادلمستجد1307

محمد عمر محمد عمر عادلمستجد1308

عبدالرحٌم هللا فتح مجدى عادلمستجد1309

حسنٌن محمد المنعم عبد محمد عادلمستجد1310

الفرخ الغنى عبد خالد عاصممستجد1311

عبدهللا ابراهٌم هنداوى صالح عاصممستجد1312

ابراهٌم دومة عبدالكرٌم عاصممستجد1313

عٌسى العال عبد احمد سٌد عٌسى عاصممستجد1314

سرور ماهر رجب عامرمستجد1315

شعٌشع على راضى محمدى عائشهمستجد1316

زاٌد محمود على عاٌدهمستجد1317

محمد الجلٌل عبد الشكور عبد عبدالجلٌلمستجد1318

اسماعٌل عبدالحكٌم ولٌد عبدالحكٌممستجد1319

عبدالمولى عطٌه الحمٌد عبد اشرف عبدالحمٌدمستجد1320

الباقً عبد عبدهللا فهمً السٌد عبدالحمٌدمستجد1321

الدسوقى فرحات ٌوسف وفقى عبدالحمٌدمستجد1322

البحٌرى ابراهٌم عزت محمد عبدالرازقمستجد1323

حسٌن مصطفى ابراهٌم احمد عبدالرحمنمستجد1324

ابوحسن امٌن احمد عبدالرحمنمستجد1325

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  
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54لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

فرج عطٌه عبدالحمٌد احمد عبدالرحمنمستجد1326

االغا عبداللطٌف عبدالفتاح احمد عبدالرحمنمستجد1327

احمد عبدالقادر عطاهللا احمد عبدالرحمنمستجد1328

الدقدوسى خضر محمد احمد عبدالرحمنمستجد1329

البنا عبدالمقصود مصطفى احمد عبدالرحمنمستجد1330

موسى حسن السٌد اسامه عبدالرحمنمستجد1331

هللا عطا عبدالعزٌز اسامه عبدالرحمنمستجد1332

1333
مستجد

عبدالرحمن اشرف احمد على خلٌفهمحول من انتساب

الصعٌدى عبدالصادق اشرف عبدالرحمنمستجد1334

عبدالرحمن اشرف على حسنمستجد1335

عمر عبدالقادر اكرامى عبدالرحمنمستجد1336

العطار محمد عبدالعزٌز السٌد عبدالرحمنمستجد1337

اغا محمد مصطفى السٌد عبدالرحمنمستجد1338

هٌكل ٌوسف الصافى عبدالرحمنمستجد1339

سالم محمد عبدالحفٌظ اٌمن عبدالرحمنمستجد1340

حاتم على عبدالرحمن اٌهاب عبدالرحمنمستجد1341

محمد البلتاجى ابراهٌم جمال عبدالرحمنمستجد1342

عبدالرحمن جمال نصر عبدهمستجد1343

رمضان محمد حسن حسام عبدالرحمنمستجد1344

هنداوي عبدالرحمن حماده عبدالرحمنمستجد1345

حمٌده عبدالنبى عباس خالد عبدالرحمنمستجد1346

1347
مستجد

عبدالرحمن خالد عبدالجٌد الشورىمحول من انتساب

زلط توفٌق خلٌفه عبدالرحمنمستجد1348

الصفتى السٌد محروس خمٌس عبدالرحمنمستجد1349

حماد محمد رافت عبدالرحمنمستجد1350

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  
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55لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

طلحه صالح هللا عبد رضا عبدالرحمنمستجد1351

عبدالرحمن محمود محمد سعٌد عبدالرحمنمستجد1352

الطبالوى احمد مصطفى سعٌد عبدالرحمنمستجد1353

الغندور محمد سالمه عبدالرحمنمستجد1354

حربى محمد رمضان شوقى عبدالرحمنمستجد1355

منصور عبدالرحمن حسن صالح عبدالرحمنمستجد1356

عبدالرحمن طارق رجب محمد عجورمستجد1357

الذهبى عبدالرحمن طارق عبدالرحمنمستجد1358

السقا على عبده طارق عبدالرحمنمستجد1359

الزرقانى ابراهٌم محمدى طارق عبدالرحمنمستجد1360

موسى ابوالعنٌن حاتم عادل عبدالرحمنمستجد محول1361

مجاهد عبدهللا عادل عبدالرحمنمستجد1362

السٌد حسن على عادل عبدالرحمنمستجد1363

داود مصطفى زكى منٌر عادل عبدالرحمنمستجد1364

زلط احمد عباده عبدالرحمنمستجد1365

عبدالرحمن عبدالرازق عبدالرحمن محمودمستجد1366

جبر الششتاوى على عبدهللا عبدالرحمنمستجد1367

بدر على محمد عبدهللا عبدالرحمنمستجد1368

بٌبرس عبدالرحمن عبدالمجٌد عبدالرحمنمستجد1369

عبدالهادى خفاجه على عبدالهادى عبدالرحمنمستجد1370

البسٌونى ابراهٌم عزت عبدالرحمنمستجد1371

شومان أبراهٌم الشربٌنى عالء عبدالرحمنمستجد1372

حرٌشه على صبرى على عبدالرحمنمستجد1373

1374
مستجد

عبدالرحمن كامل خلٌل رزق الرمٌسىمحول من انتساب

الشهاوى هللا عبد محمد لطفى عبدالرحمنمستجد1375

كنترول                   مالحظ
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56لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

1376
مستجد

عبدالرحمن محمد احمد حسن الحاٌسمحول من انتساب

السرجانً االباصٌري محمد عبدالرحمنمستجد1377

عطٌه ابراهٌم السعٌد محمد عبدالرحمنمستجد1378

عبدالرحمن محمد حسٌن اسماعٌل اغامستجد1379

رٌشه عبده محمد عبدالرحمنمستجد1380

الجمٌزى محمد عطا محمد عبدالرحمنمستجد1381

بالل عبداللطٌف على محمد عبدالرحمنمستجد1382

محمد على محمد عبدالرحمنمستجد1383

خلٌل محمد محمد عبدالرحمنمستجد1384

1385
مستجد

عبدالرحمن محمود عبدالباعث محمد سعدمحول من انتساب

ٌحٌى محمد محمود محمود عبدالرحمنمستجد1386

حجاب عبدالونٌس عزالرجال مصطفى عبدالرحمنمستجد1387

الموجى محمد محمد ممدوح عبدالرحمنمستجد1388

زغلول عبدالعزٌز فتحى نبٌل عبدالرحمنمستجد1389

السكنٌدي احمد محمد نبٌل عبدالرحمنمستجد1390

1391
مستجد

عبدالرحمن نصر نبٌوه ابوشنافمحول من انتساب

1392
مستجد

عبدالرحمن هشام محمد حافظمحول من انتساب

محمد امٌن حافظ وائل عبدالرحمنمستجد1393

احمد احمد صبحى وائل عبدالرحمنمستجد1394

محمود محمد صبحى وائل عبدالرحمنمستجد1395

نصار فرج وجٌه عبدالرحمنمستجد1396

الجٌار سرحان رشاد ولٌد عبدالرحمنمستجد1397

جوٌلى ابراهٌم السٌد ٌاسر عبدالرحمنمستجد1398

حسن على سعٌد محمد ٌاسر عبدالرحمنمستجد1399

1400
مستجد

عبدالستار ابراهٌم ابراهٌم عبدالوهابمحول من انتساب

كنترول                   مالحظ
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57لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

علوان محمود الستار عبد رضا عبدالستارمستجد1401

قاسم العزٌز عبد السالم عبد فرج عبدالسالممستجد1402

الهابط عبدالسالم محمود مصطفى عبدالسالممستجد1403

مطر احمد الشافى عبد محمد عبدالشافىمستجد1404

الشناوي فرج عبدالعاطً صبحى عبدالعاطىمستجد1405

حسٌن مصطفى محمد عبدالعزٌز اسامه عبدالعزٌزمستجد1406

ٌونس محمد محمد اشرف عبدالعزٌزمستجد1407

جوده عبدالعزٌز السٌد عبدالعزٌزمستجد1408

زوٌن عبدالحمٌد احمد جمال عبدالعزٌزمستجد1409

1410
مستجد

عبدالعزٌز عاطف عبدالمنعم عبدالحمٌد شلبىمحول من انتساب

الصعٌدى عطٌه نبٌه فوزى عبدالعزٌزمستجد1411

شعله احمد عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌزمستجد1412

1413
مستجد

عبدالعزٌز محمود عبدالعزٌز عبدالعزٌز عبدالعاطىمحول من انتساب

صالح هللا فتح العظٌم عبد احمد عبدالعظٌممستجد1414

العشرى عبدالعظٌم عبدالمنعم عبدالعظٌممستجد1415

1416
مستجد

عبدالعظٌم مظلوم عبدالعظٌم عبداللطٌف االشقرمحول من انتساب

عزام الغفار عبد عزام عبدالغفارمستجد1417

ابوالروس السٌد الرحٌم عبد محمد عبدالغفارمستجد1418

الملٌجى عبدالغنى حسٌن عبدالغنىمستجد1419

احمد السٌد محمد عبدالفتاح حسن عبدالفتاحمستجد1420

عبدالفتاح خالد عبدالفتاح الصعٌدىمستجد1421

1422
مستجد

عبدالقادر ابراهٌم المعداوى عبدالقادرمحول من انتساب

رمضان عبدالرحمن عبدالقادر عبدالمنعم عبدالقادرمستجد1423

الشافعى سالمه مصطفى محمد عبدالقادرمستجد1424

الرٌس محمود الباسط عبد مسعود عبداللطٌفمستجد1425

كنترول                   مالحظ
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58لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

البهى مجاهد عبداللطٌف هانى عبداللطٌفمستجد1426

عبدهللا ابراهٌم ابراهٌم محمد السعدنىمستجد1427

باشه على محمود ابراهٌم عبدهللامستجد1428

عامر ابو محمد السٌد ابوعامر عبدهللامستجد1429

الحاج عبدالرحمن السٌد احمد عبدهللامستجد1430

منوفى ابراهٌم شوقى احمد عبدهللامستجد1431

علً احمد عبدهللا احمد عبدهللامستجد1432

مرسى محمد هللا عبد اسامه عبدهللامستجد1433

1434
مستجد

عبدهللا اشرف بدر عبدالباسط ابوالخٌرمحول من انتساب

نوفل السٌد محمد السٌد عبدهللامستجد1435

الصعٌدى امام عبدهللا امام عبدهللامستجد1436

1437
مستجد

عبدهللا انور عبدالحفٌظ عبدالحلٌممحول من انتساب

الصعٌدى ابوالٌزٌد بسٌونى حسن عبدهللامستجد1438

مرسً الحلٌم عبد رضا عبدهللامستجد1439

منصور شعبان فتحى صبحى عبدهللامستجد1440

خلف السٌد ٌونس صبحً عبدهللامستجد1441

محمد عبدهللا عبدهللا طارق عبدهللامستجد1442

1443
مستجد

عبدهللا عادل محمد عبدالفتاح رفاعىمحول من انتساب

حامد محمد حامد عباس عبدهللامستجد1444

1445
مستجد

عبدهللا عبدالناصر سعد محمد عنانىمحول من انتساب

خلٌل محمود هللا عبد عالء عبدهللامستجد1446

عبدهللا عالء عبدالسالم عبدالنبًمستجد1447

سعٌد فرج فرج الدٌن عماد عبدهللامستجد1448

مبروك محمد المنعم عبد مبروك عبدهللامستجد1449

1450
مستجد

عبدهللا محمد السعٌد رقٌهمحول من انتساب
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-------------------

25:  إجمالى  



           

59لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

التمساحً حسن محمد حسن محمد عبدهللامستجد1451

مهران سالمه سامى محمد عبدهللامستجد1452

جادهللا عبدالعزٌز عبدهللا محمد عبدهللامستجد1453

محمود عبدهللا محمد عبدهللامستجد1454

حنتٌرة عباس فؤاد محمد عبدهللامستجد1455

الذهبى احمد مصطفى محمد عبدهللامستجد1456

عبدهللا محمود سعد ابراهٌم النخالوىمستجد1457

عبدهللا مصطفى عبدهللا جادهللامستجد1458

الدرس محمد همام عبدهللامستجد1459

ٌوسف محمد عبدالفتاح احمد عبدالمنعممستجد1460

ابراهٌم عبدالمنعم اٌمن عبدالمنعممستجد1461

خضٌر السٌد جمال عبدالمنعممستجد1462

احمد رمضان عبدالمنعم شرٌف عبدالمنعممستجد1463

ٌونس المنعم عبد عبدالناصر عبدالمنعممستجد1464

1465
مستجد

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم عبدالسالم نحلهمحول من انتساب

هالل الحكٌم عبد احمد موهوب عبدالمنعممستجد1466

الزند ٌوسف محمود رمضان عبدالوهابمستجد1467

عبدالمحسن الوهاب عبد عبدالبدٌع عبدالوهابمستجد1468

الجندي الوهاب عبد عبدالفتاح عبدالوهابمستجد1469

البردٌنى عبده حسن حسن عبدهمستجد1470

1471
مستجد

عبده مبروك جوده محمد غانممحول من انتساب

عبٌر سامى محمد ابراهٌم عودهمستجد1472

رضوان عبدالحمٌد محمود عبٌرمستجد1473

طاحون أحمد سٌد محمد سامً عزالدٌنمستجد1474

المزلع السالم عبد صمٌده كامل عزالدٌنمستجد1475

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

60لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

جامع محمد عزت رجب عزتمستجد1476

1477
مستجد

عصام بهاء عبدالستار عبدالحمٌدمحول من انتساب

سلٌم ابراهٌم الفتاح عبد طارق عصاممستجد1478

ابراهٌم السٌد هللا عبد محمد عصاممستجد1479

النحال عبدالعزٌز محمد محمد عصاممستجد1480

قنبر عبدالفتاح سعد إبراهٌم عطٌاتمستجد1481

برٌقى بسٌونى عطٌه عصام عطٌهمستجد1482

1483
مستجد

عال اسماعٌل عبده محمد عالممحول من انتساب

عبده عبدالرحمن رضا عالمستجد1484

البرعى احمد سلٌمان عالمستجد1485

الفقى رشاد عابد عالمستجد1486

1487
مستجد

عال عاطف الشحات محمد صالحمحول من انتساب

1488
مستجد

عال عبدهللا مصباح مصباح المغازيمحول من انتساب

النجار عبدالصادق احمد عالءمستجد1489

موسى السٌد محمد عبداللطٌف اشرف عالءالدٌنمستجد1490

سعد المغاورى بكر عالءمستجد1491

الطالمٌسى قطب احمد شعبان عالءمستجد1492

احمد الشناوى نبٌه صبحى عالءمستجد1493

منٌسى احمد عبدالستار عبدالعلٌم عالءمستجد1494

الدٌن شهاب احمد سٌد عطٌه عالءمستجد1495

صالح احمد حلمى كمال عالءمستجد1496

سوٌد فتحً محمد عالءمستجد1497

جعفر عطٌة نعٌم هانً محمد عالءمستجد1498

جاد محمد جاد نشأت عالءمستجد1499

1500
مستجد

على ابراهٌم محمد عمارهمحول من انتساب

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

61لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

أبوعجور عبدالعزٌز على احمد علىمستجد1501

حسن عبدالعزٌز كامل احمد علىمستجد1502

عمار عبدالفتاح محمد الدٌن علىمستجد1503

قانوش عبدهللا محمد هشام الدٌن علىمستجد1504

سعٌد على سعٌد على حمدى علىمستجد1505

السادات على سامح علىمستجد1506

ابوسعٌد عبدالغنى على سعد علىمستجد1507

حاتم الدٌن شرف علً الدٌن شرف علىمستجد1508

على طارق على عطٌه على جعفرمستجد1509

الفقى عبدالرحٌم عبدالجواد على عبدالجواد علىمستجد1510

ابوالخٌر بقلى على عبدالحمٌد علىمستجد1511

خمٌس عبدالسٌد عبدالواحد عبدالسٌد علىمستجد1512

ابوترٌعه عبداللطٌف عبدالحلٌم عبدهللا علىمستجد1513

البحٌرى محمود على عبدالناصر علىمستجد1514

شهبه على كمال علىمستجد1515

1516
مستجد

على ماهر عبدالحمٌد سٌداحمدمحول من انتساب

هرٌدى رشاد محمد علىمستجد1517

1518
مستجد

على محمد عبدهللا على الروبىمحول من انتساب

داود احمد على محمد علىمستجد1519

الرحمن عبد عبدالوهاب على محمد علىمستجد1520

عثمان على محمد علىمستجد1521

1522
مستجد

على محمد على غازى خاطرمحول من انتساب

الطناحى محمد على محمد علىمستجد1523

محمد على رجب محمود علىمستجد1524

عبدالقوى مسعود عبدالخالق محمود علىمستجد1525

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

62لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

عمر احمد سٌد محمد محمود مدحت علىمستجد1526

الموافى على ٌاسر علىمستجد1527

طه رفاعى عبدالمنعم اشرف علٌاءمستجد1528

سعاده محمد ابراهٌم السٌد علٌاءمستجد1529

دقلوج احمد ابراهٌم حسن علٌاءمستجد1530

1531
مستجد

علٌاء حسن عبدالعاطى محمد الشرٌفمحول من انتساب

سالم احمد حامد سالم علٌاءمستجد1532

الشمونى محمد عبدالحمٌد سعد علٌاءمستجد1533

1534
مستجد

علٌاء صبرى محمد الصاوىمحول من انتساب

1535
مستجد

علٌاء عبدالرازق ٌوسف مصطفى عباسمحول من انتساب

1536
مستجد

علٌاء عبدالمنعم السٌد حمٌده السٌدمحول من انتساب

جمعة اسماعٌل عٌد علٌاءمستجد1537

منصور حامد على محمد علٌاءمستجد1538

سلٌم على محمد علٌاءمستجد1539

مصطفى على محمد مصطفً علٌاءمستجد1540

عطاف مراجع عطٌه نصٌب علٌاءمستجد1541

العال عبد عمرى صبرى محمد على عمادمستجد1542

سلٌمان عبدالعظٌم عبدالفضٌل عمارمستجد1543

عطٌه على كامل محمد عبدالمنعم عمارمستجد1544

الشٌخ السٌداحمد محمد عمارمستجد1545

حسنٌن السٌد حسنٌن احمد عمرمستجد1546

عٌسى محمد عبدهللا احمد عمرمستجد1547

البنا ابراهٌم محمد احمد عمرمستجد1548

النقٌب على عبدالستار اشرف عمرمستجد1549

هللا عبد السٌد بدوي خلٌل السعٌد عمرمستجد1550

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

63لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

الشرقاوى فرٌد رجب السٌد عمرمستجد1551

ابراهٌم محمد عطٌه السٌد عمرمستجد1552

العنٌن ابو خلٌل على السٌد عمرمستجد1553

النجار ابراهٌم بشٌر عمرمستجد1554

محمد لطفى حسام عمرمستجد1555

ابوزٌد عبدالبدٌع محمد حسن عمرمستجد1556

كامل لبٌب حسٌن عمرمستجد1557

بركات هنداوى هنداوى خضر عمرمستجد1558

مشالى المهٌمن عبد مختار شرٌف عمرمستجد1559

الحداد عوض محمد فتحى صبرى عمرمستجد1560

شقٌر الٌزٌد ابو عادل عمرمستجد1561

مطر احمد عبده عادل عمرمستجد1562

فودة محمد عادل عمرمستجد1563

بلطٌة السٌد عبدالقادر عبدالغنى عمرمستجد1564

لٌلة القادر عبد الدٌن صالح عبدالقادر عمرمستجد1565

ابوشهاوى عبدالسالم مغازى على عمرمستجد1566

حسٌن مختار محمود عماد عمرمستجد1567

التالوى على متولى فؤاد عمرمستجد1568

النحال سالم محمد ابراهٌم محمد عمرمستجد1569

عطٌه السٌد سعد محمد عمرمستجد1570

1571
مستجد

عمر محمد سعٌد حسن عمرمحول من انتساب

ابراهٌم حسٌن عبدالسالم محمد عمرمستجد1572

حلقها إبراهٌم محمد محمد عمرمستجد1573

منصور إبراهٌم منصور محمد عمرمستجد1574

خلف محمد احمد محمود عمرمستجد1575

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

64لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

بطٌشة حسن ابراهٌم ممدوح عمرمستجد1576

زٌاده الحمٌد عبد كمال محمد منتصر عمرمستجد1577

الغفار عبد شبل ابراهٌم عمرومستجد1578

احمد الرب جاد على احمد عمرومستجد1579

عمرو اشرف محمود محمد ٌوسفمستجد1580

خمٌس السٌد معوض السٌد عمرومستجد1581

النجار ممدوح سعٌد انور عمرومستجد1582

1583
مستجد

عمرو حسن السٌد احمد فرجمحول من انتساب

خلفه فؤاد خالد عمرومستجد1584

حجاج السعٌد دٌاب عمرومستجد1585

1586
مستجد

عمرو رضا فاروق محمد الجندىمحول من انتساب

هللا خلف عبدالمعز احمد طارق عمرومستجد1587

االودن ابراهٌم عبدالباسط عمرومستجد1588

1589
مستجد

عمرو عبدالجواد عبدالرازق محمد الشبمحول من انتساب

عطٌه عبدالباقى عبدالشافى عالء عمرومستجد1590

النصر ابو حسنً ابراهٌم محمد عمرومستجد1591

موسى على بسٌونى محمد عمرومستجد1592

سعد رشاد محمد عمرومستجد1593

مصطفى محمد محمد عمرومستجد1594

1595
مستجد

عمرو محمد ٌوسف رزقمحول من انتساب

أحمد السٌد عنانى محمد عنانىمستجد1596

هللا جاد زٌن محمد عنترمستجد1597

زهره محمود محمد محمود عنترمستجد1598

1599
مستجد

عهود عبدالمؤمن محمد الشهاوىمحول من انتساب

هللا عبد السٌد هللا عبد محمود عواطفمستجد1600

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  
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25:  إجمالى  



           

65لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

دروٌش عوض عمر عوضمستجد1601

النجار فرج سعد رجب غادهمستجد1602

1603
مستجد

غاده سمٌر ابراهٌم مازنمحول من انتساب

ابورٌة ابراهٌم عبدالمقصود غادهمستجد1604

الصعٌدى عفٌفى زكى عصام غادهمستجد1605

عبدالنبى السٌد قطب غادهمستجد1606

طلب عبدالصمد عبدالستار خالد فاتنمستجد1607

عبدالفتاح شعبان سمٌر سامً فاتنمستجد1608

فادٌه اشرف فٌصل ٌونس السٌدمستجد1609

صٌام طلبه محمود فؤاد اكرم فارسمستجد1610

عبٌد قطب احمد احمد السٌد فارسمستجد1611

عٌطه عبدالعزٌز عبدالرازق خالد فارسمستجد1612

برجاس على على رفٌق فارسمستجد1613

هللا سعد السعداوى سالم عبدالجلٌل فارسمستجد1614

العكل رٌاض نبٌه عالء فارسمستجد1615

زٌدان المحسن عبد محمد فارسمستجد1616

الشٌمى كمال محمد فارسمستجد1617

1618
مستجد

فارس وائل عبدالغنى محمد ادرٌسمحول من انتساب

الفوال السٌد فاروق محمد فاروقمستجد1619

1620
مستجد

فاضل محمد محمد فاضل الجبانمحول من انتساب

اسماعٌل محمد السٌد ابراهٌم فاطمهمستجد1621

زٌد ابو شعبان السٌد جابر فاطمهمستجد1622

شرشر محمد السٌد رجب فاطمهمستجد1623

بهنسى احمد محمد سعٌد فاطمهمستجد1624

المرعز عبدالفتاح محمد سند فاطمهمستجد1625

كنترول                   مالحظ
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----------------------------------------------------: غــٌـاب  
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25:  إجمالى  



           

66لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

حمزه ابو الٌزٌد ابو شعبان فاطمهمستجد1626

شروٌد احمد  عبدهللا عبدالحمٌد فاطمهمستجد1627

عثمان عبدالهادى على فاطمهمستجد1628

مكى حسن صالح فوزى فاطمهمستجد1629

1630
مستجد

فاطمه كرم محمد ابراهٌم عبدالعالمحول من انتساب

ٌحى عبدالعظٌم مختار لطفى فاطمهمستجد1631

غنٌم غرٌب محمد فاطمهمستجد1632

شلبى محمد الشحات مسعد فاطمهمستجد1633

محمد عاطف مصطفى فاطمهمستجد1634

حمزه محمد مصطفى فاطمهمستجد1635

1636
مستجد

فاطمه هانى مرعى عبدهللا العربىمحول من انتساب

عبدالوهاب عبدالغنى ٌاسر فاطمهمستجد1637

ٌوسف سٌداحمد عبدالعزٌز احمد فاٌزهمستجد1638

قطب إبراهٌم فتحً سامى فتحىمستجد1639

زاهر فتحى طه فتحىمستجد1640

خلٌفه فتحى محمد فتحىمستجد1641

ٌوسف احمد ٌوسف فرجمستجد1642

سالم ابو القادر عبد محمد سالم فرحهمستجد1643

برٌك محمد اٌمن فلايرمستجد1644

الشرقاوى السالم عبد المقصود عبد فضهمستجد1645

قرقٌط محمد فوزى محمد فوزىمستجد1646

احمد سٌد علً السعٌد فؤاد محمد فؤادمستجد1647

منصور مصطفى محمد فؤادمستجد1648

الجزار إبراهٌم نعٌم احمد عادل فٌروزمستجد1649

شوقى طلعت هشام كارولٌنمستجد1650

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

67لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

الوحش كامل منٌر خالد كاملمستجد1651

سالمه عبدالرحمن ابراهٌم مهدى كاملمستجد1652

العٌنٌن ابو عبدالفتاح كرم محمد كرممستجد1653

حجازى محمد ابراهٌم كرٌممستجد1654

عبدالعال  محمود عبدالرازق احمد كرٌممستجد1655

الجداوى بسٌونى محمد اسامه كرٌممستجد1656

بدر شوقى اشرف كرٌممستجد1657

ابوضابٌه السٌد حامد السٌد كرٌممستجد1658

الباللً عبدالقوي الونٌس عبد بالل كرٌممستجد1659

رضوان محمد حسن توفٌق حسن كرٌممستجد1660

القط عبدالمقصود حسن كرٌممستجد1661

غالى محمد حلمى كرٌممستجد1662

محمد محفوظ أحمد خالد كرٌممستجد1663

خنٌزى غالب ابراهٌم خنٌزى كرٌممستجد1664

جعفر محمد رضا كرٌممستجد1665

منصوره عبدالعزٌز مصطفى صابر كرٌممستجد1666

العنانى احمد محمود صبرى كرٌممستجد1667

امام الرسول عبد امام عادل كرٌممستجد1668

كرٌم عصام مسعد عبدالستارمستجد1669

الطٌب راغب محمد السٌد عالء كرٌممستجد1670

محمود  عبدالحمٌد سالم عالء كرٌممستجد1671

كرٌم كمال عبدالهادى ابوفدانمستجد1672

شلبى السٌد حلمً مجدي كرٌممستجد1673

كرٌم محروس محمد محمدمستجد1674

امبابى عطٌه احمد محمد كرٌممستجد1675

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

68لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

عبدالفتاح البٌلى محمد كرٌممستجد1676

محمدسالم سالم محمد كرٌممستجد1677

عبدالمقصود الجٌد عبد محمد كرٌممستجد1678

حالوة محمد على محمد كرٌممستجد1679

عبدالكرٌم السٌد محمود كرٌممستجد1680

كرٌم محمود محروس التلتمستجد1681

الدعلوب محمد محمود كرٌممستجد1682

هللا جاب شعبان مدحت كرٌممستجد1683

الجربه عباس عزت مسعد كرٌممستجد1684

حسٌن عبدالعظٌم نبٌل كرٌممستجد1685

ابوالذهب الحارس هانى كرٌممستجد1686

بسٌونً حسن اسماعٌل هشام كرٌممستجد1687

الباب فتح المقصود عبد السٌد هشام كرٌممستجد1688

الشناوى ابراهٌم الشناوى سعٌد كرٌمانمستجد1689

ابوشوالى حسن فاروق حسام كمالمستجد1690

محمد كمال حسنى كمالمستجد1691

الرشٌدى سعد قدرى كمال سعد كمالمستجد1692

النحاس محمد ابراهٌم مصطفً كمالمستجد1693

عطٌه فرحات كمال مفٌد كمالمستجد1694

1695
مستجد

كوثر السٌد عمر السٌد شكرمحول من انتساب

منصور ابراهٌم شعبان رمضان خمٌس الرامستجد1696

سعد سٌداحمد احمد سعٌد النامستجد1697

ابراهٌم ٌسن ابراهٌم السٌد لمٌاءمستجد1698

عماره بسٌونى عبدالجواد جمٌل لمٌاءمستجد1699

الصاوى السٌد ابراهٌم محمد لمٌاءمستجد1700

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

69لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

اللطٌف عبد محمد عٌد لولومستجد1701

1702
مستجد

لٌلى سامى السعٌد اللٌثىمحول من انتساب

الدوٌك محمود العلٌم عبد عادل لٌلىمستجد1703

محمد الكٌالنى محمد عدلى لٌلىمستجد1704

محمدالجمل جابر محمد لٌلىمستجد1705

طه حسن محمد لٌلىمستجد1706

السٌد الملٌجى محمود اٌهاب ماجدمستجد1707

جبل على محمد سمٌر ماجدهمستجد1708

ابراهٌم على محمد السٌد عبدالغفار ماجدهمستجد1709

اسكندر مٌالد امجد مادونامستجد1710

فلٌفل جرجس كوتش مورٌس ماركمستجد1711

غبلاير ناشد الشحات ناشد مارلٌنمستجد1712

اندراوس عزٌز ناصر مارىمستجد1713

ملٌكه صدقى سمٌر مارٌانمستجد1714

بشاى مٌخائٌل مدحت مارٌومستجد1715

قابٌل فتحى محمد ابراهٌم مازنمستجد1716

الخولى احمد اسامه مازنمستجد1717

وافى محمود شوقى ولٌد ماسهمستجد1718

جعفر حسٌن ابوالمجد الجمٌل حسٌن ماهرمستجد1719

الدٌب العزٌز عبد محمد طارق ماهرمستجد1720

على عبدالهادى حامد عبدالهادى ماهرمستجد1721

العطار محمد ممدوح ماهرمستجد1722

الحورانى حامد حمدى حامد ماٌامستجد1723

الجردوح محمد علً محمد ماٌسهمستجد1724

ٌونس على احمد مجدىمستجد1725

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

70لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

الشاذلى مصطفى عبدالمنعم مجدىمستجد1726

سعودى فوزى عرفه مجدىمستجد1727

ابوالمجد الحسٌنى محمد مجدىمستجد1728

المراسى الرؤف عبد عبدالسالم سعٌد محسنمستجد1729

الحاٌس محمد محسن محمد محسنمستجد1730

محرم عبدالقادر ابراهٌم ابراهٌم محمدمستجد1731

بالل نصرهللا ابراهٌم ابراهٌم محمدمستجد1732

الرفاعى ابوالخٌر ابراهٌم محمدمستجد1733

بخٌت ابراهٌم السٌد ابراهٌم محمدمستجد1734

فاضل الصاوي السٌد ابراهٌم محمدمستجد1735

حجاب محروس حسن سالم ابراهٌم محمدمستجد1736

رزق محمود عبدالعاطى ابراهٌم محمدمستجد1737

صالح محمود عبدالفتاح ابراهٌم محمدمستجد1738

عسكر الحمٌد عبد فتحً ابراهٌم محمدمستجد1739

احمد ابراهٌم كرم ابراهٌم محمدمستجد1740

رزق متولى ابراهٌم محمدمستجد1741

رفاعى شهاوي محمد ابراهٌم محمدمستجد1742

ابراهٌم صبحى محمد ابراهٌم محمدمستجد1743

عٌسى محمد ابراهٌم محمدمستجد1744

حسن عٌد محجوب ابوالمجد محمدمستجد1745

سالم حسن عبدالجواد ابوبكر محمدمستجد1746

العال عبد عبدالمعطى ابراهٌم احمد محمدمستجد1747

حجازي محمد احمد احمد محمدمستجد1748

ٌوسف ابو محمد اسماعٌل احمد محمدمستجد1749

قاسم السعٌد احمد محمدمستجد1750

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

71لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

ابوداغر السٌد السٌد احمد محمدمستجد1751

الغنً عبد حمود امٌن ثابت احمد محمدمستجد1752

فضل احمد محمد جمال احمد محمدمستجد1753

عبدالهادي ابراهٌم جمعه احمد محمدمستجد1754

الرحمن عبد حسنى احمد محمدمستجد1755

بغدادى غازى سعد احمد محمدمستجد1756

البٌلى لبٌب شحاته احمد محمدمستجد1757

المتٌت عبدالسالم احمد محمدمستجد1758

معتوق عبدالسمٌع احمد محمدمستجد1759

الشحات عبدالعلٌم احمد محمدمستجد1760

محمد احمد عبدالقادر ابراهٌم حسانٌنمستجد1761

محمد احمد عبدالنبى احمد القراقصىمستجد1762

احمد محمد عرب احمد محمدمستجد1763

االبشٌطى احمد عٌد احمد محمدمستجد1764

عمروس حسٌن فؤاد احمد محمدمستجد1765

محمد ابراهٌم كامل احمد محمدمستجد1766

سالم محمد كمال احمد محمدمستجد1767

الخٌر ابو محمد احمد محمدمستجد1768

الجندار محمد احمد محمدمستجد1769

السراج محمد احمد محمدمستجد1770

الكرداوى السعٌد محمد احمد محمدمستجد1771

جلوه ابو السٌد محمد احمد محمدمستجد1772

الصفتً محمد احمد محمدمستجد1773

قمح محمد احمد محمدمستجد1774

حامد محمود محمد احمد محمدمستجد1775

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

72لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

عثمان محمود احمد محمدمستجد1776

هللا عبد حسن متولى محمود احمد محمدمستجد1777

الدٌب مختار مختار احمد محمدمستجد1778

حالوه ابو محمد ابراهٌم اسامه محمدمستجد1779

الشرقاوي شرف اسامه محمدمستجد1780

1781
مستجد

محمد اسامه على على العجوانىمحول من انتساب

االفندي محمد محمد اسامه محمدمستجد1782

نورالدٌن ابراهٌم احمد اسماعٌل محمدمستجد1783

النكالوى محمد ابراهٌم اشرف محمدمستجد1784

البركاوى فؤاد احمد اشرف محمدمستجد1785

الشافعى فرج السٌد اشرف محمدمستجد1786

المهدى عبدهللا اشرف محمدمستجد محول1787

سلٌمان امٌن محمد اشرف محمدمستجد1788

1789
مستجد

محمد االمٌر السٌد منصور برٌكمحول من انتساب

محمد التهامى عبدالرؤف على ابوسعدهمستجد1790

عبدالعزٌز عبدالمنعم الرفاعى محمدمستجد1791

الجنادى أبوالنجاه إبراهٌم السعـٌد محمدمستجد1792

خضٌر عبدالقادر السعٌد محمدمستجد1793

1794
مستجد

 محمد السعٌد عبدالقادر محمد شمهمحول من انتساب

الشعراوي ابراهٌم محمد السعٌد محمدمستجد1795

بدر متولى الصاوى حلمى السٌد محمدمستجد1796

احمد خلف السٌد محمدمستجد1797

عبدالجواد محمد عبدالجواد السٌد محمدمستجد1798

قرقور الخالق عبد عبدالنبى السٌد محمدمستجد1799

عقل على عطٌه السٌد محمدمستجد1800

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

73لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

الوكٌل حماد احمد على السٌد محمدمستجد1801

الحبال محمد علً السٌد محمدمستجد1802

القهوجً عبدهللا فتحى السٌد محمدمستجد1803

سلٌمان سلٌم مصطفى السٌد محمدمستجد1804

طاحون ابو محمود مصطفى السٌد محمدمستجد1805

رضوان محمد السٌد منٌر السٌد محمدمستجد1806

1807
مستجد

محمد الشحات محمد على حسٌنمحول من انتساب

عٌش ابو على محمود الشحات محمدمستجد1808

زٌدان ابراهٌم عبدالعزٌز العرابى محمدمستجد1809

احمد عبدالجواد احمد انور محمدمستجد1810

حجازى على حسٌن انور محمدمستجد1811

غنٌم حسن محمد انور محمدمستجد1812

راضً محمد السعٌد اٌمن محمدمستجد1813

ابراهٌم ابو محمود رفٌق اٌمن محمدمستجد1814

الشرقاوى رمزى اٌمن محمدمستجد1815

رمضان زكرٌا اٌمن محمدمستجد1816

1817
مستجد

محمد اٌمن عبدالفتاح عبدهللا الفخرانىمحول من انتساب

نوح محمد  عطٌة اٌمن محمدمستجد1818

النحال عٌسوي هللا فتح اٌمن محمدمستجد1819

حبٌب محمد كامل اٌمن محمدمستجد1820

الصفتى غنٌم محمد اٌمن محمدمستجد1821

الصعٌدى محمد محمد اٌمن محمدمستجد1822

حسن عبدالحلٌم حسن اٌهاب محمدمستجد1823

محرم احمد نبٌل محمد اٌهاب محمدمستجد1824

هاشم ابو على عطٌة بسٌونى محمدمستجد1825
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تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

ابراهٌم عبدالغنى احمد بهاء محمدمستجد1826

المصرى احمد على تامر محمدمستجد1827

بلتاجً محمد محمد ثروت محمدمستجد1828

الرخاوى عبدالحمٌد الحسٌنى جابر محمدمستجد1829

عصر شرٌف محمد جابر محمدمستجد1830

مبروك ابراهٌم عبدالعزٌز جالل محمدمستجد1831

1832
مستجد

محمد جمال احمد محمد الشناوىمحول من انتساب

ابودوح عبدالسالم عبدالمعطى حسن جمال محمدمستجد1833

1834
مستجد

محمد جمال عبدالمجلى ابراهٌم عفٌفىمحول من انتساب

عبدالجواد عثمان محمد جمال محمدمستجد1835

1836
مستجد

محمد جهٌد رزق محمد ابراهٌممحول من انتساب

رزق احمد عباس جهٌنى محمدمستجد1837

عبدالفضٌل طاهر جوده محمدمستجد1838

صقر محمد حافظ محمدمستجد1839

المشالى محى حامد محمدمستجد1840

شلبى بسٌونى حلمى حسام محمدمستجد1841

الدٌن شهاب عبدهللا محمد حسان محمدمستجد1842

شلبى رمضان حسانٌن محمدمستجد1843

حسنى محمد رمضان حسانٌن محمدمستجد1844

ناصر حسن ابراهٌم حسن محمدمستجد1845

حٌدق حسن قطب حسن محمدمستجد1846

فراج امٌن محمد حسن محمدمستجد1847

الغزالى محمد اسماعٌل حسنى محمدمستجد1848

احمد ٌوسف حسنى محمدمستجد1849

الجمل عبدالمقصود محمود حسٌن محمدمستجد1850
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البهاص ابراهٌم مرسى حلمى محمدمستجد1851

ابراهٌم محمد ابراهٌم حمدى محمدمستجد1852

النجار ثابت السٌد حمدى محمدمستجد1853

عطٌة سالمة رضوان حمدى محمدمستجد1854

سلٌمان عوض العرٌز عبد حمدى محمدمستجد1855

ابورفاعى رجب ابراهٌم خالد محمدمستجد1856

االسرج على احمد خالد محمدمستجد1857

النوام محمد السٌد خالد محمدمستجد1858

محمد ٌوسف جمعه خالد محمدمستجد1859

عٌسى ابراهٌم حامد خالد محمدمستجد1860

العكل اسماعٌل حسن خالد محمدمستجد1861

نافع عباس خالد محمدمستجد1862

الجوهرى محمد خالد محمدمستجد1863

محمد خالد محمد النجارمستجد1864

عطاهلل محمد خالد محمدمستجد1865

مظلوم محمد محمد خالد محمدمستجد1866

مصباح على مصباح خالد محمدمستجد1867

صالح محمد على ذكى خلٌل محمدمستجد1868

الجندي طلحه على خمٌس محمدمستجد1869

جبل المقصود عبد محمد خٌري محمدمستجد1870

ابوزٌد احمد درغام احمد درغام محمدمستجد1871

محمد دسوقى ذكرٌا عبدالرازق زهرانمستجد1872

الصفطً عطٌه عطٌه ربٌع محمدمستجد1873

النشار محمد عطٌه ربٌع محمدمستجد1874

الشرقاوى عبدالغنى فهمى ربٌع محمدمستجد1875
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جادو محمد محمود ربٌع محمدمستجد1876

شرابى زكرٌا رجب محمدمستجد1877

اٌوب عبدالجواد على رجب محمدمستجد1878

النحراوى احمد محمد رجب محمدمستجد1879

عطٌه محمد رجب محمدمستجد1880

نصر السٌد رضا محمدمستجد1881

جنٌدى محمد عبدالفتاح رضا محمدمستجد1882

عبدالعزٌز عرفات رضا محمدمستجد1883

رخا موسى على محمد رضا محمدمستجد1884

محمد رفٌق محمد السٌدمستجد1885

شعبان عبدالعال رٌاض محمدمستجد1886

اسماعٌل عباس عبدالبارى زغلول محمدمستجد1887

دراز فاضل بسٌونى محمد زغلول محمدمستجد1888

سرٌه رمضان عطا زكرٌا محمدمستجد1889

ماضى ابراهٌم احمد سالم محمدمستجد1890

ابوزٌد صابر سامى محمدمستجد1891

عبدهللا حامد عبدالحلٌم سامى محمدمستجد1892

العٌسوى ابراهٌم محمد سامى محمدمستجد1893

حشٌش مرسى سامى محمدمستجد1894

البٌومى احمد سعد محمدمستجد1895

الجمٌزى شلبى محمد سعد محمدمستجد1896

محمد عباس محمد سعد محمدمستجد1897

رزق محمد عبدالعزٌز سعدالدٌن محمدمستجد1898

1899
مستجد

محمد سعٌد حسن سٌد علىمحول من انتساب

العجٌمى محمد على سعٌد محمدمستجد1900
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رقم
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على سلٌمان حسن سلٌمان محمدمستجد1901

النشار عبده حسن سلٌمان محمدمستجد1902

الجمل الصاوى السعٌد ابراهٌم سمٌر محمدمستجد1903

الخوالقه محمد زكرٌا سمٌر محمدمستجد1904

الشال احمد احمد شرٌف محمدمستجد1905

ابوعٌشة السٌد  بسٌونى شرٌف محمدمستجد1906

علً اسماعٌل عبدالعزٌز شعبان محمدمستجد1907

جعفر السٌد محمد شعبان محمدمستجد1908

1909
مستجد

محمد شكرى جمال الشرقاويمحول من انتساب

عشماوى على كمال شكرى محمدمستجد1910

سٌف أبو محمد احمد الدٌن شهاب محمدمستجد1911

المكاوى الباقى عبد مسعود شوقى محمدمستجد1912

عبدالقوى مصرى شوقى محمدمستجد1913

خضر محمد محمد صبحى محمدمستجد1914

هللا حب محمد هللا فتح صبري محمدمستجد1915

الركاٌبى العظٌم عبد احمد طارق محمدمستجد1916

عامر احمد السٌد طارق محمدمستجد1917

العرسه احمد طاهر طاهر محمدمستجد1918

احمد السٌد محمد لبٌب طلعت محمدمستجد1919

علٌان  مرسى ناجى طلعت محمدمستجد1920

خلٌل حسٌن احمد عادل محمدمستجد1921

حماده جمعه محمد عادل محمدمستجد1922

حوطر عبداللطٌف عبدالغنً عاطف محمدمستجد1923

الحشاش على محمد عبدالباسط محمدمستجد1924

فراج محمد بسٌونً عبدالحمٌد محمدمستجد1925

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

78لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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شاهٌن إبراهٌم عبدالرحمن عبدالرحمن محمدمستجد1926

االعصر محمد عبدالرحمن محمدمستجد1927

السٌد علً عبدالعاطً محمدمستجد1928

ابوراس علً عبدالعزٌز محمدمستجد1929

العكش العزٌز عبد محمد عبدالعزٌز محمدمستجد1930

قرقورة محمد محمد عبدالعزٌز محمدمستجد1931

الغنٌمى السعٌد محمد عبدالعظٌم محمدمستجد1932

محمد عبدالعظٌم محمد محمد العنانىمستجد1933

عامر حامد عبدالفتاح محمدمستجد1934

عٌدة ابو محمد محمد عبدالفتاح محمدمستجد1935

موسى ابو موسى عبدالفتاح محمدمستجد1936

باشا احمد طاهر رجب عبداللطٌف محمدمستجد1937

السٌد محمد عبدالقادر عبدهللا محمدمستجد1938

نجم عبدهللا محمد عبدهللا محمدمستجد1939

عبدالمقصود رجب عبدالمقصود محمدمستجد1940

الداودي محمد عبدالمنعم محمدمستجد1941

عبده عمر ابراهٌم شوقى محمد عبدالناصر محمدمستجد1942

1943
مستجد

محمد عبدالناصر محمد عبدالقادر فٌشارمحول من انتساب

رشدان السٌد اسماعٌل عبدالنبى محمدمستجد1944

هللا جاد ابراهٌم محمد عبدالنبى محمدمستجد1945

خضر قطب محمد عبدالنبى محمدمستجد1946

الذهبى محمد عبدالوهاب محمدمستجد1947

ابوزٌد محمود عرفه محمدمستجد1948

بذر احمد عصام محمدمستجد1949

هللا عبد احمد عصام محمدمستجد1950
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عبدالحمٌد محمد الدٌن عصام محمدمستجد1951

غرٌب عبدالرحمن هللا فتح عصام محمدمستجد1952

الدٌن شمس ٌعقوب محمد عصام محمدمستجد1953

غانم احمد متولى عطٌه محمدمستجد1954

احمد عبدالحلٌم سعد عالء محمدمستجد1955

األلفى محمد عالء محمدمستجد1956

شنٌشن عبدالحمٌد محمد عالء محمدمستجد1957

زهران علوان عبدالعزٌز علوان محمدمستجد1958

صقر فرج ابراهٌم على محمدمستجد1959

حسٌن ابراهٌم رمضان على محمدمستجد1960

على شوقى على محمدمستجد1961

عبدالعزٌز عبدالكرٌم عبدالغنى على محمدمستجد1962

الشونى على عبده على محمدمستجد1963

البربرى محمد على محمدمستجد1964

سكران عوض محمد على محمدمستجد1965

عبدالعزٌز غازى محمد على محمدمستجد1966

شرٌف مصطفى محمود جمعه عماد محمدمستجد1967

المقصود عبد حسن حسنً عماد محمدمستجد1968

صاٌمة سٌداحمد عماد محمدمستجد1969

الشقرا رضا محمد عماد محمدمستجد1970

النحال السالم عبد محمد عماد محمدمستجد1971

حجاج ابو محمد محمد عماد محمدمستجد1972

محمد السٌد محمود محمد عماد محمدمستجد1973

الدٌن شرف معوض محمد عماد محمدمستجد1974

حموده الصافً نجٌب عماد محمدمستجد1975
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صدقه خلٌل محمد عمادالدٌن محمدمستجد1976

السٌد أحمد مجاهد عمر محمدمستجد1977

جادهللا عوض جمعه عوض محمدمستجد1978

نجم محمد بسٌونً عٌد محمدمستجد1979

محمد فرج سعد فرج محمدمستجد1980

عٌسى عبدالسالم ابراهٌم فكرى محمدمستجد1981

عبدهللا محمود فؤاد محمد فهد محمدمستجد1982

السماك برٌك شحاته فوزى محمدمستجد1983

كحٌل حسن على فوزى محمدمستجد1984

المنعم عبد محمد فوزى محمدمستجد1985

سٌف البطال فؤاد محمدمستجد1986

سبع احمد سٌد كامل محمدمستجد1987

الدٌن شرف شعٌشع ابو عبدالحمٌد كمال محمدمستجد1988

عطاهللا جوٌده ابوالنصر ماهر محمدمستجد1989

الدٌن نور عبدالقادر فهمى ماهر محمدمستجد1990

مرجونه محمد متولى محمدمستجد1991

المحالوى محمد حسن صالح مجدى محمدمستجد1992

محمد عبدالمنعم فرحات مجدى محمدمستجد1993

البحبوح الحسانٌن محمد مجدى محمدمستجد1994

الكومى محمد مجدى محمدمستجد1995

موسى محروس احمد محروس محمدمستجد1996

سعد عبدالعال حسن محسن محمدمستجد1997

محمد محمد ابوالفتوح حسب هللا مقلدمستجد1998

1999
مستجد بعذر عن 

محمد محمد احمد السٌد محمددور ماٌو

شالمه الدراجٌنى محمد محمدمستجد2000
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ابراهٌم صابر محمد محمدمستجد2001

عبدالمجٌد عبدالسالم محمد محمدمستجد2002

احمد محمود عبدالسالم محمد محمدمستجد2003

بالل الغنى عبد عبدالغفار محمد محمدمستجد2004

المتولى محمد عبدهللا محمد محمدمستجد2005

السعدنى بهنسى مناع محمد محمدمستجد2006

باشه عبدالفتاح ٌوسف محمد محمدمستجد2007

النجاه ابو احمد محمود محمدمستجد2008

فاٌد محمد رضا محمود محمدمستجد2009

البغدادى متولى سعد محمود محمدمستجد2010

سرور صالح محمود محمدمستجد2011

عبدالقادر عبدالمنصف محمود محمدمستجد2012

القن عبدالتواب مجاهد محمود محمدمستجد2013

العطار محمد محمود محمدمستجد2014

الزاغ محمود عزت محمد محمود محمدمستجد2015

محمودالبلقٌنى محمد محمود محمدمستجد2016

جمعه مرسى محمد محمود محمدمستجد2017

الكالف ٌوسف محمود محمدمستجد2018

2019
مستجد

محمد محى الدٌن محمد حسن علىمحول من انتساب

الجوهرى مصطفى عبدالفتاح محى محمدمستجد2020

ابوزٌاده ٌوسف محمد ابراهٌم مرتضى محمدمستجد2021

برسٌمة عبدالحمٌد مسعد محمدمستجد2022

ٌوسف محارب مسعود محمدمستجد2023

الخٌاط مصطفى حٌطاوى مصطفى محمدمستجد2024

الدقدوقً محمد عبدالعلٌم مصطفى محمدمستجد2025
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام
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على محمد عبدالهادى مصطفى محمدمستجد2026

المراسى محمد عبدالوهاب مصطفى محمدمستجد2027

بدران حسن على مصطفى محمدمستجد2028

الشامى حسن العزٌز عبد معوض محمدمستجد2029

ضٌف ابراهٌم مقبول محمدمستجد2030

عوض عبدالستار الدٌن مالك محمدمستجد2031

حسن محمد مندى محمدمستجد2032

الشاعر خلٌل محمد شعبان منصور محمدمستجد2033

بدر ٌونس منٌر محمدمستجد2034

البلٌهى ابراهٌم ناجح محمدمستجد2035

عوضٌن متولى احمد نبٌل محمدمستجد2036

العٌسوى عبدالرحمن نبٌل محمدمستجد2037

الشهاوي سلٌمان عٌد نبٌل محمدمستجد2038

زاٌد احمد لطفى نبٌل محمدمستجد2039

محمود عبدالرحٌم نسٌم محمدمستجد2040

محمد نشات فرج سعد الزاهىمستجد2041

فلٌفل ابوالنصر نصر محمدمستجد2042

الشاعر ابراهٌم محمد نصر محمدمستجد2043

البنا حماده محمد نصر محمدمستجد2044

سرور ٌوسف محمد هاشم محمدمستجد2045

البلتاجى شعبان فتحى هانى محمدمستجد2046

سعٌد محمد هانى محمدمستجد2047

عبدالظاهر محمد هانى محمدمستجد2048

مسٌل ٌحٌى هانى محمدمستجد2049

ماضى احمد هشام محمدمستجد2050
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
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عامر السٌد السعٌد هشام محمدمستجد2051

الشال صالح هشام محمدمستجد2052

محمد هشام محمد السٌد الكورانىمستجد2053

حسنٌن على حلمى محمد هشام محمدمستجد2054

المغازى ناجح محمد هشام محمدمستجد2055

همٌله احمد سٌد محمد السٌد همٌله محمدمستجد2056

سعد محمد وائل محمدمستجد2057

ابوعمر احمد سٌد وجٌه محمدمستجد2058

العال عبد محمد وسام محمدمستجد2059

السمان السٌد ابراهٌم ولٌد محمدمستجد2060

الشرقاوي سالم الٌمانى ولٌد محمدمستجد2061

الجمل احمد محمد ولٌد محمدمستجد2062

عبدالسالم طه محمد ولٌد محمدمستجد2063

الكردى مصطفى محمد ولٌد محمدمستجد2064

عرٌبً رمضان محمد ٌاسر محمدمستجد2065

سالم القادر عبد محمدى رجب محمدىمستجد2066

الوسٌمى محمد فهمى ابراهٌم محمودمستجد2067

سالم إبراهٌم محمد ابراهٌم محمودمستجد2068

المزٌن محمود ابراهٌم محمودمستجد2069

شلبى حامد محمود ابراهٌم محمودمستجد2070

فراج قطب ابراهٌم المجٌد عبد ابوالسعود محمودمستجد2071

حبٌب على محمد على احمد محمودمستجد2072

البنا احمد فتحً احمد محمودمستجد2073

محمد ابراهٌم فؤاد احمد محمودمستجد2074

محمود احمد محمد عبدالعزٌز الجملمستجد2075
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على عطٌه محمد احمد محمودمستجد2076

الجندى محمد علً محمد احمد محمودمستجد2077

القلٌبً محمد محمد احمد محمودمستجد2078

السنطاوى عبدالحافظ محمود احمد محمودمستجد2079

هبٌله هللا فتح محمود احمد محمودمستجد2080

جعفر عبداللطٌف محمود اسامه محمودمستجد2081

التونى عبدالفتاح اشرف محمودمستجد2082

الجالى فرحات اشرف محمودمستجد2083

القوٌسنى محمد اشرف محمودمستجد2084

رجب ابراهٌم ابوالمجد السعٌد محمودمستجد2085

محمد عبدالواحد السٌد محمودمستجد2086

محمود محمد محمد السٌد محمودمستجد2087

فراج على ابراهٌم الشحات محمودمستجد2088

ابراهٌم مصطفً الشحات محمودمستجد2089

شالمه السٌد حامد اٌمن محمودمستجد2090

على احمد عبدالونٌس اٌمن محمودمستجد2091

محمود محمد محمود اٌمن محمودمستجد محول2092

بركه قطب عبدالجواد بسٌونى محمودمستجد2093

محمود بسٌونى على احمد طالٌعمستجد2094

خلف الجواد عبد محمود بسٌونى محمودمستجد2095

سعد حسن عبدالعزٌز جالل محمودمستجد2096

عبٌدى محمد محمود عبدالناصر جمال محمودمستجد2097

عوض سالمه محمد جمال محمودمستجد2098

قندٌل سالم محمود جمعه محمودمستجد2099

اللٌثى السٌد ابوشعٌشع حامد محمودمستجد2100
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85لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
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 كلٌة الحقوق
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تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

عمر حامد فرٌوز حامد محمودمستجد2101

بكر محمود منصور حبٌب محمودمستجد2102

حسن احمد حسن محمودمستجد2103

اسماعٌل غنٌم داود داود محمودمستجد2104

هواش الرجمن عبد عبدالجواد دسوقى محمودمستجد2105

راشد عبدالجواد راشد محمودمستجد2106

سلٌمان عبدالمعز رضا محمودمستجد2107

ابوالعال محمد فتحً رضا محمودمستجد2108

القاضً عرفة احمد رمضان محمودمستجد2109

النجار محمود عبدهللا سامى محمودمستجد2110

الفقى السٌد حلمى سعد محمودمستجد2111

صقر مدنى سمٌر محمودمستجد2112

نعٌم شحاته محمد شحاته محمودمستجد2113

الخزرجى عبدالسالم على شكرى محمودمستجد2114

عبدالونٌس محمد صابر محمودمستجد2115

خمٌس بسٌونى صالح محمودمستجد2116

قاسم عبده احمد عادل محمودمستجد2117

فاخر احمد طه عادل محمودمستجد2118

عبدالهادى حسن محمد عادل محمودمستجد2119

عبدالرحمن حسنٌن عاطف محمودمستجد2120

خضٌر محمد الرفاعى عبدالباسط محمودمستجد2121

عطا احمدٌوسف محمود عبدالحمٌد محمودمستجد2122

السنباطى السٌد عبدالرءوف محمودمستجد2123

الششتاوى عبدالرؤف ٌاسر عبدالرؤف محمودمستجد2124

عمر عبدالسالم هنداوي عبدالسالم محمودمستجد2125
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام
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بالل نصرهللا عبدالمقصود عبدالعزٌز محمودمستجد2126

سلٌمان محمد عبدالعزٌز محمودمستجد2127

االبٌاوى حسٌن محمود عبدالعزٌز محمودمستجد2128

2129
مستجد

محمود عبدالعظٌم محمود حسن غبٌشمحول من انتساب

الفتاح عبد محمود عبدالفتاح محمودمستجد2130

ابوالٌزٌد سعٌد عبداللطٌف محمودمستجد2131

الروٌنً احمد سالم عزت محمودمستجد2132

محمود عزت محمد مصطفى الحناوىمستجد2133

حمٌدة علً عبدالسمٌع على محمودمستجد2134

جامع قاسم عماد محمودمستجد2135

الفرماوى حفنً محمد عٌسى محمودمستجد2136

عفٌفى محمد محمد فاٌد محمودمستجد2137

صدقه كامل ابراهٌم فاٌز محمودمستجد2138

2139
مستجد

محمود فاٌز محمود عبدالرحمن فوازمحول من انتساب

حمود السٌد فتوح محمودمستجد2140

عامر عبدالسالم فوزى محمودمستجد2141

محمد عبدالقادر عبدالسالم كامل محمودمستجد2142

فرحات عبدالحلٌم مجدى محمودمستجد2143

المنسً ابراهٌم احمد محمد محمودمستجد2144

شاهٌن ابوزٌد احمد محمد محمودمستجد2145

غرٌب عبدالقادر احمد محمد محمودمستجد2146

مطر محمد سالم محمد محمودمستجد2147

مسعود عبدالحمٌد عبدالسالم محمد محمودمستجد2148

عبدالمجٌد عبدالسالم محمد محمودمستجد2149

النجار محمد على محمد محمودمستجد2150
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بدوى محمد قطب محمد محمودمستجد2151

مهنا محمد محمد محمودمستجد2152

الجواد عبد ابراهٌم محمدى محمد محمودمستجد2153

2154
مستجد

محمود محمد محمود البستاوىمحول من انتساب

البسٌونى محمود محمد محمودمستجد2155

منصور السٌد محمود محمد محمودمستجد2156

عبدالحمٌد محمود محمد محمودمستجد2157

السٌد عبده محمود محمد محمودمستجد2158

فلٌفل محمود محمد محمودمستجد2159

2160
مستجد

محمود مخلص فوزى محمود اسماعٌلمحول من انتساب

عبدالداٌم حامد احمد مصطفى محمودمستجد2161

2162
مستجد

محمود مصطفى السٌد الفرماوى عبدهللامحول من انتساب

2163
مستجد

محمود مصطفى محمود محمود بخاتىمحول من انتساب

جاوٌش مصطفى مصطفى محمودمستجد2164

العقٌلى على كامل ممدوح محمودمستجد2165

غازى عبدالعزٌز منصور محمودمستجد2166

البنى عبدالفتاح ناجح محمودمستجد2167

القناوى فهمى ناشد محمودمستجد2168

قوٌدر هللا جاد الحلٌم عبد ناصر محمودمستجد2169

رمضان محمد ناصر محمودمستجد2170

الدٌب عبدالحمٌد على نزٌه محمودمستجد2171

مرسى إبراهٌم زكى محمد هانى محمودمستجد2172

الشاعر السعٌد وائل محمودمستجد2173

محمود وجٌه على محمد علىمستجد2174

محمود ٌاسر شعبان محمد مقلدمستجد2175
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محمود ٌاسر عنتر صالح سعدمستجد2176

مدثر رضا شحاته السٌد داودمستجد2177

مدحت السٌد العزب جعفرمستجد2178

مروان ابراهٌم حمدى ابراهٌم محمودمستجد2179

مروان عصام محمد ٌوسف محمدمستجد2180

مروان محمد فتحى محمد الفخرانىمستجد2181

مروان محمد فتحً النحاسمستجد2182

مروان ٌاسر فوزى محمد عبد المؤمنمستجد2183

مروه ابراهٌم السعٌد البلتاجىمستجد2184

مروه رضا عبدالحى ابوشعٌشع عٌدمستجد2185

مروه زكرٌا على على صالحمستجد2186

مروه محمد عبدالقادر ورشلمستجد2187

2188
مستجد

مروه محمد متولى على شطامحول من انتساب

مروه محمد محمود ابراهٌم حسنمستجد2189

مروه محمود عبد الرحٌم شبٌبمستجد2190

مروه ممدوح محروس عبدالغنىمستجد2191

مرٌم ابراهٌم احمد ابوحطبمستجد2192

2193
مستجد

مرٌم ابراهٌم على عمر احمدمحول من انتساب

2194
مستجد

مرٌم احمد رجب خلٌل ابراهٌممحول من انتساب

2195
مستجد

مرٌم احمد سعد احمد عوضمحول من انتساب

مرٌم احمد عبدالجواد احمدمستجد2196

مرٌم احمد عبدالفتاح شلبىمستجد2197

مرٌم السعٌد عبدالسالم صالح قطبمستجد2198

مرٌم السٌد كمال ابوٌوسفمستجد2199

مرٌم امٌن محمود امٌن بٌبرسمستجد2200
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مرٌم اٌمن محمد مصطفى الكردىمستجد2201

مرٌم جابر عبدالجواد دوٌدارمستجد2202

مرٌم حسن محمد السٌد عمارمستجد2203

مرٌم حسنى محمد عفٌفى السٌدمستجد2204

مرٌم خالد فوزى احمد الغزالىمستجد2205

مرٌم خالد محمد عادل ابو طهمستجد2206

مرٌم راضى كامل معوضمستجد2207

مرٌم سٌف النصر فٌصل سٌف النصر برٌشهمستجد2208

مرٌم صالح عبدالرازق سالم مطرمستجد2209

مرٌم صالح محمد الطوٌلمستجد2210

مرٌم صالح محمد النشرتىمستجد2211

مرٌم طلعت عبدالحافظ حافظ الشافعىمستجد2212

2213
مستجد

مرٌم عادل سلٌمان عبدالنبى الهجٌنمحول من انتساب

2214
مستجد

مرٌم عبدالحلٌم عبدالرؤف حسن كرٌممحول من انتساب

مرٌم عبدالرازق محمد عبد الرازق الموافىمستجد2215

2216
مستجد

مرٌم عصام عطٌه عبدالعاطى صٌاممحول من انتساب

2217
مستجد

مرٌم عمر عبدالحمٌد عمر الكنانىمحول من انتساب

2218
مستجد

مرٌم محمد ابراهٌم سعد عبدالكرٌممحول من انتساب

مرٌم محمد شعبان حسنمستجد2219

مرٌم محمد صبحى محمد دروٌشمستجد2220

مرٌم محمد صبرى محمد عبدالمجٌدمستجد2221

مرٌم محمد مصطفى محمدمستجد2222

مرٌم محمد منصور متولى منصورمستجد2223

مرٌم محمود محمد عبدالرحمنمستجد2224

مرٌم مسعد عبد القادر الشرقاويمستجد2225
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2226
مستجد

مرٌم ممدوح ابراهٌم ابوالعباسمحول من انتساب

2227
مستجد

مرٌم نبٌل ناجى حامد عبدالجوادمحول من انتساب

2228
مستجد

مرٌم هشام على عوٌس علىمحول من انتساب

مرٌم هشام محمد السنباطىمستجد2229

مسلم اٌمن ابو مسلم المعداوى ٌونسمستجد2230

مصطفى ابراهٌم محمد السعدنىمستجد2231

مصطفى ابراهٌم محمود ابراهٌم زٌدانمستجد2232

مصطفى احمد السعٌد عٌسًمستجد2233

مصطفى احمد زكى زكى سعفانمستجد2234

مصطفى احمد طالل احمد صقرمستجد2235

مصطفى احمد عبدالمقصود على محمدمستجد2236

مصطفى احمد محمود احمد شرف الدٌنمستجد2237

مصطفى احمد مصطفى محمود الفقىمستجد2238

مصطفى اسامه عبدالجواد سعد ابراهٌممستجد2239

مصطفى اسماعٌل سعٌد صٌرهمستجد2240

مصطفى الزاهد محمد سالممستجد2241

مصطفى السٌد السٌد القاضىمستجد2242

مصطفى السٌد الفولى محمود احمدمستجد2243

مصطفى السٌد عبدالفتاح المغربً سالمةمستجد2244

مصطفى السٌد فاروق على العطافىمستجد2245

مصطفى امٌن عبدالمولى عبدالرازق السعدىمستجد2246

مصطفى انور فوزى محمد سٌد احمد بلٌحمستجد2247

مصطفى جمال حسن على غانممستجد2248

2249
مستجد

مصطفى جمال سعد عواد سعدمحول من انتساب

مصطفى حسٌن محمد حسٌن سرورمستجد2250
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مصطفى حمدى ابراهٌم ابوالنصرمستجد2251

مصطفى رمضان عٌد عبدالهادى ابراهٌم الجزارمستجد2252

مصطفى سامى مصطفى قابٌلمستجد2253

مصطفى سلٌمان السٌد محمد عمرانمستجد2254

2255
مستجد

مصطفى سمٌر مصطفى عثمانمحول من انتساب

مصطفى صبحى محمود عبدالجوادمستجد2256

مصطفى عاطف عبدالحفٌظ القزازمستجد2257

مصطفى عاطف مصطفى محمد عبدهللامستجد2258

مصطفى عبدالحلٌم عبدالمنعم عبدالحلٌم مبروكمستجد2259

مصطفى عبدالحمٌد عبدالصادق عبدالعزٌزمستجد2260

مصطفى عزت ابراهٌم توفٌق علًمستجد2261

مصطفى على محمد على علىمستجد2262

مصطفى على محمد محمد اسماعٌلمستجد2263

مصطفى عمر حسن مصطفى عثمانمستجد2264

مصطفى فوزى مصطفى شاهٌنمستجد2265

مصطفى محمد الظرٌف حامد البسطوٌسىمستجد2266

مصطفى محمد عبدالحمٌد سراجمستجد2267

مصطفى محمد عٌد على رمضان ناصفمستجد2268

مصطفى محمد فرج أحمد شٌخ روحهمستجد2269

مصطفى محمد فؤاد سعدهمستجد2270

مصطفى محمد محمد سٌد احمد عبدربةمستجد2271

مصطفى محمد مصطفى محمد عالممستجد2272

2273
مستجد

مصطفى محمود فهمى فهمى سرحانمحول من انتساب

مصطفى محمود قطب ابراهٌم غباشىمستجد2274

2275
مستجد

مصطفى محمود محمود احمد خلٌلمحول من انتساب
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مصطفى مدحت على محمد الشامىمستجد2276

مصطفى مصطفى إبراهٌم عبد العاطىمستجد2277

مصطفى مصطفى فاروق محمد شلبىمستجد2278

مصطفى نبٌل علً علً شعٌبمستجد2279

مصطفى نصر محمود محمد نصرمستجد2280

مصطفى هارون عرفة عبد الحفٌظ بدوىمستجد2281

مصطفى هانى شحاته عبدالسالم شحاتهمستجد2282

مظهر على فاٌد عصرمستجد2283

معاذ ابراهٌم محمد عبدالرازقمستجد2284

معاذ محمد توفٌق السٌد احمدمستجد2285

معاز محمود مصطفً علً عبدالمستجد2286

معتز اٌهاب عبدالفتاح قندٌلمستجد2287

معتز باهلل محمد قبٌص احمد عبدهمستجد2288

معتز عرفه عبدالواحد عرفه الخولىمستجد2289

معوض صبرى معوض عبدالمقصود شاهٌنمستجد2290

ملك احمد محمد عزت غرٌبمستجد2291

ممدوح السعٌد علٌوه السعٌد صالحمستجد2292

ممدوح ممدوح السٌد السٌد بقشٌشمستجد2293

منار احمد مصطفى احمد ٌاقوتمستجد2294

منار حسٌن محمود على أبو حسٌنمستجد2295

منار رجب محمد على طلحهمستجد2296

2297
مستجد

منار رضا احمد السٌد البدراوىمحول من انتساب

منار صالح رفعت فهمً رجب صالحمستجد2298

منار عماد عبدهللا النباٌلىمستجد2299

منار محمد محمد عوض الحوفىمستجد2300
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منار محمد محمود محمد الغرباوىمستجد2301

منار محمود محمد سلٌممستجد2302

منار مدحت عبدالمجٌد مرسى الشاذلىمستجد2303

منار مرسى امٌن مرسىمستجد2304

منار ممدوح عبدالغنى علٌوة محمدمستجد2305

منال محمد سلٌمان محمدالعزبمستجد2306

منةهللا احمد محمد عدلى محمد توفٌقمستجد2307

منةهللا اسامه ابراهٌم محمد النحالمستجد2308

منةهللا اسامه احمد بٌومى السٌدمستجد2309

2310
مستجد

منةهللا رضا الشناوى الجنزورىمحول من انتساب

منةهللا سعٌد محمد على ٌاقوتمستجد2311

منةهللا شاهٌن احمد قطب شاهٌنمستجد2312

2313
مستجد

منةهللا شرٌف عزت عبدالعزٌزمحول من انتساب

منةهللا عادل محمد راشدمستجد2314

2315
مستجد

منةهللا على ابوالٌزٌد ابراهٌم منسى ابوفردمحول من انتساب

2316
مستجد

محول من انتساب
منةهللا على مصطفى كمال داود حمروش

منةهللا عماد محمد رزق سرورمستجد2317

منةهللا عمرو محمد الفالحجىمستجد2318

منةهللا مجدى الشحات زٌان سالممستجد2319

2320
مستجد

منةهللا محمد السٌد على الكٌالنىمحول من انتساب

منةهللا محمد عبدالكرٌم صقرمستجد2321

2322
مستجد

منةهللا محمد عبدالمجٌد عبدالباقىمحول من انتساب

منةهللا محمد كمال محمد حفٌضهمستجد2323

منةهللا محمد محمد الصنادٌدىمستجد2324

منةهللا محمود عبدالفضٌل اسماعٌل قاسممستجد2325
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2326
مستجد

منةهللا محمود متولى الوكٌلمحول من انتساب

منةهللا محمود محمود القطبمستجد2327

منةهللا مرسى محمد حامدمستجد2328

منةهللا ممدوح لطفى السٌد عبدالمجٌدمستجد2329

منةهللا هانى على السٌد عفٌفىمستجد2330

منصور ٌوسف خٌرى جاب هللامستجد2331

منه صالح عبدالعزٌز عبدالغفار ابوصفٌهمستجد2332

منى احمد محمد داود احمدمستجد2333

منى عبدالرحمن احمد عبدالعزٌز الدمرداشمستجد2334

منى عبدربه محمد عباس حمودهمستجد2335

منى محمود حامد محمود السعداوىمستجد2336

منى مصطفى عبد الرازق مرسىمستجد2337

منى هشام حامد الطوٌلهمستجد2338

منٌر شحاته ماهر سالطٌنمستجد2339

مها السٌد محمد عبد النبً محمد البدويمستجد2340

مها الشناوى احمد الشناوى ابوعامرمستجد2341

مها سالم محمد سالم سٌد احمدمستجد2342

مها عادل ابراهٌم حسٌنمستجد2343

مها محمود محمود رٌاض احمد حسنمستجد2344

مهاب طارق محمد بسٌونى الشافعىمستجد2345

مهند احمد محمد خلٌفة ضبشمستجد2346

مهند حاتم عبدالجلٌل الشرقاويمستجد2347

مهند مصطفى السعٌد السكريمستجد2348

مهند نبٌل السٌد موسى شلبٌهمستجد2349

مؤمن شعبان غنٌم العتقًمستجد2350
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مؤمن عبداللطٌف عبدالمؤمن عبداللطٌف غرٌبمستجد2351

مؤمن مجاهد عبد القادر مجاهد الصٌفىمستجد2352

مؤمن محمد طارق عبدالعزٌز عبٌدمستجد2353

مؤمن محمد فتحى عبدالرازق بركاتمستجد2354

مؤمن منصور منصور السباعىمستجد2355

2356
مستجد

مؤمنه صالح صفى الدٌن محمد محمدمحول من انتساب

مى ابراهٌم كٌالنى جودهمستجد2357

مى ابراهٌم محمود حمودهمستجد2358

مى ابوالمجد عطٌه عبدالنبً شلبًمستجد2359

2360
مستجد

مى اسماعٌل ابراهٌم الدسوقى عبدالحمٌد جادهللامحول من انتساب

مى السٌد محمد عبدالرحٌممستجد2361

2362
مستجد

مى السٌد محمد عبدهللا السعٌدمحول من انتساب

2363
مستجد

مى بدر مختار سالم عٌدمحول من انتساب

مى حشمت صالح كامل وردةمستجد2364

مى سعٌد عبدالكرٌم حمٌده الخربتلىمستجد2365

مى طلعت حنفً محمد قطبمستجد2366

مى عاطف على على جادمستجد2367

مى عبدالسالم محمد سالمه عبدالسالم الخولًمستجد2368

مى عبدالنبى عبدالعظٌم احمد الزرباوىمستجد2369

مى فتحى عبدالمحسن البندارى راضىمستجد2370

مى محمد السٌد العزب الشٌخمستجد2371

2372
مستجد

مى محمد زكرٌا عبدالغفور حسٌن الجعدىمحول من انتساب

2373
مستجد

مى محمود عباس احمد محمد دروٌشمحول من انتساب

مى نصر محمود عبدالمجٌد طاحونمستجد2374

مى هشام مصطفى ابراهٌم ماضىمستجد2375
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2376
مستجد

مٌاده اشرف محمد زكى شعالنمحول من انتساب

مٌار طارق ٌسن محمد ٌسنمستجد2377

مٌار فوزى محمد الصاوى القزازمستجد2378

مٌار ٌحٌى محمد زكى ابو حسٌنمستجد2379

مٌان احمد محمد صالح الرومىمستجد2380

2381
مستجد

مٌرفت ابراهٌم محمد ابراهٌم دبورمحول من انتساب

مٌرفت محمد عثمان محمد مرجانمستجد2382

مٌرنا عبدالفتاح حلمى عبدالفتاح بدرمستجد2383

مٌرنا عصام عبدالباقى عبد العزٌز محمدمستجد2384

مٌرنا هشام بسٌونى اإلبشٌهىمستجد2385

نادر عصام الدٌن عبدالقادر عبداللطٌف شتامستجد2386

نادر محمد السٌد محمد علً زلطمستجد2387

نادر محمد فوزى عثمان عبدهمستجد2388

نادر محمود عبدالبصٌر عبدالمغنً بعطٌطمستجد2389

نادٌن رضا رضوان عبد العالمستجد2390

نادٌن محمد عبد الحمٌد االودنمستجد2391

نادٌه عبدالفتاح عبدالفتاح محمد الرفاعىمستجد2392

نادٌه عٌسوى نبٌه محمود علوانىمستجد2393

نادٌه محمد فتحً محمد عبد الجلٌلمستجد2394

نادٌه هشام هالل عبدالفتاح ابوٌوسفمستجد2395

نانسى احمد ابراهٌم خلٌلمستجد2396

نانسى اٌسر رمضان حجازىمستجد2397

2398
مستجد

نانسى اٌمن محمد ٌوسف عبدهللامحول من انتساب

نانسى حلمى محمد محمد قشرمستجد2399

نانسى صالح الدٌن احمد حجابمستجد2400
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نانسى عبدالناصر ابوالٌزٌد ابراهٌم بدوىمستجد2401

نانسى على ابراهٌم محمد السٌدمستجد2402

نانسى فاٌز عبٌد انور رشوانمستجد2403

نانسى محمد ابراهٌم محمود الناقهمستجد2404

2405
مستجد

نانسى محمد سعٌد الشاعرمحول من انتساب

نانسى نادر سرور واصفمستجد2406

نبٌل سعٌد احمد الزٌاتمستجد2407

2408
مستجد

نبٌله اٌمن عادل محمد عبدالرحٌممحول من انتساب

2409
مستجد

نجالء ابراهٌم راضى عبدالموجود بركاتمحول من انتساب

نجالء السٌد الشربٌنً طه الشربٌنىمستجد2410

نجالء السٌد أمٌن فتوح ٌوسفمستجد2411

نجالء فتحى حسٌن على السٌد مرزوقمستجد2412

نجالء كمال عطٌه عبد العزٌز الدٌهىمستجد2413

ندا احمد عبد العظٌم عبدهللا غالبمستجد2414

ندا الدسوقى رمضان عبد الغنى حسنمستجد2415

2416
مستجد

ندا الصافى جالل شعٌب محمد شعٌبمحول من انتساب

ندا انور عبده القطب بكرمستجد2417

ندا جمال سالمه حسٌن سالمهمستجد2418

ندا حسام شحاتة كامل بدرانمستجد2419

ندا حمدٌن محمد الشٌخمستجد2420

2421
مستجد

ندا دسوقى محمود الزٌاتمحول من انتساب

2422
مستجد

ندا طارق محمد حمودهمحول من انتساب

ندا طارق مصطفى عبدالجلٌل أحمدمستجد2423

ندا عبدالفتاح عبدالحمٌد حوضمستجد2424

2425
مستجد

ندا على حسن بدٌر علىمحول من انتساب
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2426
مستجد

ندا فكرى محمد احمد خلٌلمحول من انتساب

ندا محمد سامح محمد النوسانىمستجد2427

ندا محمد عبدهللا عبدالمالكمستجد2428

ندا هشام محمد حسٌن مهدىمستجد2429

ندى ابراهٌم سعٌد عبدالعزٌزمستجد2430

2431
مستجد

ندى احمد حسٌن ابراهٌم الصباغمحول من انتساب

2432
مستجد

ندى احمد حلمى عبدالعال سالممحول من انتساب

2433
مستجد

ندى اشرف بخاطره عبدالمعطى القلشىمحول من انتساب

2434
مستجد

ندى اشرف راتب عبدالجوادمحول من انتساب

2435
مستجد

ندى اشرف محمد النحاسمحول من انتساب

ندى السعٌد حجازى سٌد احمد البنامستجد2436

ندى السٌد ابراهٌم متولى عفٌفىمستجد2437

ندى السٌد صالح مبروك صقرمستجد2438

2439
مستجد

ندى السٌد محمد محمد السٌدمحول من انتساب

ندى امجد عطٌه ابراهٌم أبو عٌطهمستجد2440

ندى اٌمن عبداللطٌف فتحى عمارهمستجد2441

2442
مستجد

ندى جمال محمد السعٌد عبدالوهابمحول من انتساب

ندى حسن بٌومً عبدالسالم حسنمستجد2443

ندى حسن حسن حسٌنمستجد2444

ندى حسن حسن زاٌدمستجد2445

2446
مستجد

ندى حسن فاروق عنتر عبدالوهابمحول من انتساب

ندى حسنى على حسن الحلوانىمستجد2447

2448
مستجد

ندى حسٌن عبدالعزٌز تمرازمحول من انتساب

ندى حلمى احمد مصطفىمستجد2449

2450
مستجد

محول من انتساب
ندى حمدى سعد زٌدان
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ندى راضى رفعت حمدونمستجد2451

ندى رجب عبدالرشٌد ٌوسف كاملمستجد2452

ندى رضا حامد متولًمستجد2453

ندى رضا محمد ٌوسف محمدمستجد2454

2455
مستجد

ندى سامح محمد البٌلى احمدمحول من انتساب

ندى سالمه عبدالرحمن سالمه البهجىمستجد2456

ندى عاصم عوض محمد عاصىمستجد2457

ندى عبدالرحمن محمد البلتاجىمستجد2458

ندى عبدالنبى زكى عبدالنبى عبدهمستجد2459

ندى عزوز رجب عزوزالصٌفىمستجد2460

ندى على  محمود  حامد ابوراسمستجد2461

ندى على محمد على الصردىمستجد2462

ندى على ٌوسف علً الصٌرفًمستجد2463

2464
مستجد

ندى عماد محمد ٌوسف البنامحول من انتساب

ندى عٌد محمد احمد ابوزٌنهمستجد2465

ندى فوزى عبدالنبى الجزارمستجد2466

2467
مستجد

ندى كامل الشحات ٌوسف شرٌفمحول من انتساب

ندى مجدى عبدالرازق عبدالرازق مقبولمستجد2468

ندى محمد احمد حسنٌن ناصفمستجد2469

ندى محمد احمد عبدالقادرمستجد2470

ندى محمد السٌد زكى البسطوٌسىمستجد2471

ندى محمد رمضان على بهنسًمستجد2472

2473
مستجد

ندى محمد سعٌد ابوالمكارم ابوجبلمحول من انتساب

ندى محمد عبدالغفور سلٌمان عبدهللا بدٌوىمستجد2474

ندى محمد عبدالواحد احمد منٌسىمستجد2475
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2476
مستجد

ندى محمد عزت محمد عباسمحول من انتساب

ندى محمد محمد مصطفى حلٌمهمستجد2477

ندى محمد مصطفى محمد شعبانمستجد2478

ندى مصطفى احمد حسٌنمستجد2479

ندى مصطفى عبدالعزٌز الضرٌرمستجد2480

ندى نبٌل عبدالعزٌز مجاهدمستجد2481

ندى نورالدٌن مصطفى الشرنوبى طباجهمستجد2482

ندى هاشم محمد عبدهللا علىمستجد2483

ندى هانى محمد السٌد الدسوقىمستجد2484

ندى هانى محمد صبرى محمدمستجد2485

ندى ٌحٌى السٌد عبد النبى مدكورمستجد2486

2487
مستجد

ندٌم السٌد محمد محمد خنٌزيمحول من انتساب

نرمٌن خالد السٌد ابراهٌم عتمانمستجد2488

2489
مستجد

نرمٌن رضا كمال عبدهللا سالمهمحول من انتساب

نرمٌن رمضان محمد محمد ابوعمرمستجد2490

2491
مستجد

نرمٌن سعٌد عبدالمجٌد حسٌن القصاصمحول من انتساب

نرمٌن عزمى احمد احمد النجارمستجد2492

نرمٌن نبٌل محمد مرادمستجد2493

نسرٌن سورى حامد على حجاجمستجد2494

نسرٌن مصطفى عبدالبصٌر طلبه جاد المولىمستجد2495

2496
مستجد

نسمه احمد عبدالحمٌد نصرهٌبهمحول من انتساب

نسمه عالء فهمى عرفة بدرمستجد2497

نسمه نشأت منصور عبدالمهٌمن الهلباوىمستجد2498

نصار اسامه نصار حسن نصارمستجد2499

نعمات عصام السٌد عبد ربه الفقىمستجد2500
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نعمه زهجر نبوى قطبمستجد2501

نعٌمه احمد محمد دعبسمستجد2502

نغم السٌد عبد الخالق البشبٌشىمستجد2503

نغم الٌسع كمال الدٌن علً الزٌنًمستجد2504

2505
مستجد

نغم صالح الدٌن نجٌب على عبداللطٌفمحول من انتساب

نغم محمود ربٌع الدسوقى المنسىمستجد2506

نهله ٌاسر عمر احمد مندورمستجد2507

نهى احمد على عبدالوهاب الجابرىمستجد2508

2509
مستجد

نهى الجوهرى احمد ابوالعنٌنمحول من انتساب

2510
مستجد

نهى السعٌد عبدالمنعم البدوىمحول من انتساب

نهى صابر لطفً محمودمستجد2511

نهى عبدهللا شعبان سالمه ٌوسفمستجد2512

نهى محمد عوض محمد حسنمستجد2513

نور احمد اسماعٌل عبدالحمٌد اسماعٌلمستجد2514

نور حسٌن مبروك على العادلىمستجد2515

نور ضٌاء نورالصباح محمودمستجد2516

نور عاطف سعٌد محمد ابو عٌدمستجد2517

نور قمر الدوله محمد السعٌد بدرمستجد2518

نورا ابراهٌم احمد محمد حب هللامستجد2519

نورا ابراهٌم محمد رمضان زغلولمستجد2520

نورا ابراهٌم مرسً ابراهٌممستجد2521

نورا احمد اٌهاب مصطفى احمد الزاهدمستجد2522

نورا احمد عبدالمولى التالوىمستجد2523

نورا رضا السٌد جمعه خلٌفهمستجد2524

نورا عبدالستار محمد راشدمستجد2525
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نورا عمر دٌاب السٌد الزغبىمستجد2526

نورا محمد على راضىمستجد2527

2528
مستجد

نورا مسعود مبارك محمدمحول من انتساب

نورا ٌاسر فاٌد عصرمستجد2529

2530
مستجد

نورالدٌن احمد ابراهٌم محمدمحول من انتساب

نورالدٌن احمد حنفى دوٌدارمستجد2531

نورالدٌن اسماعٌل صالح عبدالالهمستجد2532

نورالدٌن نصر السٌد على فرجمستجد2533

نوران بهاء الدٌن حمدى عٌسوىمستجد2534

نوران عزت محمد سعد رسالنمستجد2535

نورهان ابراهٌم اسماعٌل احمد جامعمستجد2536

نورهان ابراهٌم حسنٌن خمٌسمستجد2537

نورهان ابراهٌم على بدرالمزٌنمستجد2538

نورهان ابراهٌم نصر البشبٌشىمستجد2539

نورهان ابوالمجد محمد ابوالمجد تركىمستجد2540

2541
مستجد

نورهان احمد حسٌن جبرمحول من انتساب

نورهان اشرف امٌن محمد مرعىمستجد2542

نورهان السٌد حسٌن احمد الخطٌبمستجد2543

نورهان السٌد عبدالمقصود محمد علىمستجد2544

نورهان بشٌر علً حسن شعبانمستجد2545

نورهان جمال محمد عبدالسالم احمد عمارمستجد2546

2547
مستجد

نورهان حاتم على قطب رمضانمحول من انتساب

نورهان حمدى على مبروك بكرمستجد2548

نورهان رضا محمد محمد نصارمستجد2549

نورهان رمضان كمال بٌومىمستجد2550
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نورهان سمٌر حامد ٌاسٌنمستجد2551

نورهان عادل اسماعٌل احمد زاٌدمستجد2552

نورهان عبدالحمٌد عبدالمقصود السٌد النبٌرىمستجد2553

نورهان عبدالرؤف عبدالخالق ابو حسنمستجد2554

نورهان عبدالعزٌز جابر الشناوى محمدمستجد2555

نورهان عبدالمنعم راضى فتحى عطامستجد2556

نورهان عبدالناصر محمد مسعود خلٌلمستجد2557

نورهان عبده محمد بدرمستجد2558

نورهان عطٌه عبدهللا ٌوسف عبدهللامستجد2559

نورهان عطٌه محمد محمود حسٌن محلٌسمستجد2560

نورهان عالء سٌداحمد حشٌشمستجد2561

نورهان على منصور البربرىمستجد2562

2563
مستجد

نورهان محمد احمد السٌد الغوٌطمحول من انتساب

2564
مستجد

نورهان محمد احمد عكاشهمحول من انتساب

2565
مستجد

نورهان محمد البسطوٌسى العرٌانمحول من انتساب

نورهان محمد جابر معتوقمستجد2566

نورهان محمد عبدالمعطً نصرالدٌن سٌد احمدمستجد2567

نورهان محمد علً مهديمستجد2568

2569
مستجد

نورهان محمد عوض عبدالداٌم رجبمحول من انتساب

نورهان محمد محمد ربٌع القرضاوىمستجد2570

نورهان محمد محمود الصاوىمستجد2571

2572
مستجد

نورهان محمود ابراهٌم السٌد علىمحول من انتساب

نورهان محمود عبد الجلٌل عبد هللا محمدمستجد2573

نورهان محمود علً على الشاعرمستجد2574

2575
مستجد

نورهان مصطفى عبدالغفار عبدالرازق الخمارىمحول من انتساب

كنترول                   مالحظ
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104لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

2576
مستجد

نورهان ولٌد ابراهٌم محمد المالحمحول من انتساب

2577
مستجد

نورهان ٌونس عبدالمنعم السٌد احمدمحول من انتساب

2578
مستجد

نورٌن محمد محمد محمد شتا ابوسعدمحول من انتساب

نٌرمٌن اشرف محمود بٌومىمستجد2579

نٌرمٌن عادل رمضان قبردىمستجد2580

نٌره عاطف اسماعٌل ٌوسف شماخمستجد2581

نٌره محمد السٌد حمورىمستجد2582

نٌره محمد السٌد عبد هللامستجد2583

نٌره ولٌد زكرٌا عبدالرازقمستجد2584

نٌفٌن صالح خٌرت عبدالعزٌز صالحمستجد2585

نٌفٌن نصر محمود احمد الصباغمستجد2586

نٌللى وائل جمال محمد عبدالكرٌم نواٌهمستجد2587

هاجر ابراهٌم عبد العزٌز اسماعٌل النجارمستجد2588

2589
مستجد

هاجر السٌد محمد السٌد رضوانمحول من انتساب

هاجر حمدى على على حسن الشٌمىمستجد2590

هاجر ربٌع ربٌع العشماوىمستجد2591

هاجر رجب نجار محمد ابوزٌدمستجد2592

هاجر رضا ٌوسف عبد القادر الشافعىمستجد2593

هاجر سامى محمود محمد بدرمستجد2594

هاجر سعد صبحى عبدالسالم رمضانمستجد2595

هاجر عبداللطٌف فوزى عبداللطٌف السنهورىمستجد2596

هاجر عبدالمقصود عبدهللا حواسمستجد2597

هاجر عالء الدٌن ادرٌس محمود شراقىمستجد2598

هاجر عٌد سعد عٌد الشناوىمستجد2599

هاجر كرٌم محمد مصطفى عٌدمستجد2600

كنترول                   مالحظ
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105لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

هاجر محمد الشحات محمد مصطفىمستجد2601

2602
مستجد

هاجر محمد عبدالمنعم حسن عاصىمحول من انتساب

هاجر محمد محمد محمد الصعٌدىمستجد2603

هاجر نشأت سامى متولى غرابهمستجد2604

هاجر وحٌد عبدالراضى طه ابراهٌممستجد2605

هاد محمود احمد ابراهٌم عمارهمستجد2606

هادى احمد السٌد الخولىمستجد2607

هادى ادرٌس ابوعجٌله قاسممستجد2608

هادى سعد ابراهٌم احمد نوارمستجد2609

هادى عاطف عبد العلٌم احمد الغنٌمىمستجد2610

هادى محمد حسن محمد ماضىمستجد2611

هادى ولٌد حلمى حامد حمودهمستجد2612

هاشم فاٌز هاشم فتح البابمستجد2613

هاله عصام ٌوسف عبد الصمد حمودةمستجد2614

هاله على ٌوسف ابراهٌممستجد2615

هاله وحٌد محمود السٌد غبارهمستجد2616

هانم ابراهٌم محمد فراجمستجد2617

هانم رضا متولً محمد بدوىمستجد2618

هانم عماد الدٌن حماده كرٌممستجد2619

هانى جاد مساك اقالدٌوسمستجد2620

هاٌدى سالم عٌد شعبان خروبمستجد2621

هبه احمد عبد الرسول شرٌفمستجد2622

هبه اشرف محمد حمودهمستجد2623

هبه الشافعى اسماعٌل اسماعٌل مشعلمستجد2624

هبه هللا حافظ محمد عبدالحفٌظ حسنمستجد2625

كنترول                   مالحظ
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106لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

هبه رجب محمد علً ابو هندىمستجد2626

هبه سعٌد محمد فاٌز عبدالروافمستجد2627

هبه عبدالعزٌز شعبان محمود ابو عٌشمستجد2628

2629
مستجد

هبه عبدالمطلب مصطفى محمد بدرمحول من انتساب

هبه فاروق حسٌن عبدالمجٌد حسٌنمستجد2630

هدى اشرف جمال علً صهوانمستجد2631

هدى الدسوقً فؤاد شعبانمستجد2632

هدى السٌد محمد السٌد الفوالمستجد2633

هدى السٌد محمد الششتاوى حمودهمستجد2634

هدى حمدى ابوالٌزٌد الشربٌنى الجوهرىمستجد2635

2636
مستجد

هدى خلٌفه احمد اسماعٌل طهمحول من انتساب

هدى عبدالناصر ابراهٌم محمد منصورمستجد2637

هدى على محمد ابوالخٌرمستجد2638

2639
مستجد

هدٌر احمد احمد محمد الصاوىمحول من انتساب

هدٌر احمد محمود عوض ابوالعنٌنمستجد2640

هدٌر رضا فهمى الجندىمستجد2641

هدٌر عرفات بسٌونى اسماعٌل سعدمستجد2642

هدٌر محمد خمٌس محمدمستجد2643

هدٌر مصطفى جوهر محمدمستجد2644

هدٌل محمد حمام محمد سالمهمستجد2645

هشام عبدالمالك عبدالمالك محمد خالفمستجد2646

هشام على السٌد البسطوٌسىمستجد2647

هشام عماد عبدالسالم العشرىمستجد2648

هشام محمد السٌد رمضانمستجد2649

هشام محمد جالل محمود عٌسىمستجد2650

كنترول                   مالحظ
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----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

107لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

هنا حسٌن احمد حسٌن جعٌصةمستجد2651

2652
مستجد

هنا هانى عبدالعزٌز الجنديمحول من انتساب

هناء السٌد عبداللطٌف حسن علىمستجد2653

هناء خالد محمد عبدالعاطى اسماعٌلمستجد2654

هناء قناوي كمال الشناويمستجد2655

2656
مستجد

هناء محمد محمود عبدالجوادمحول من انتساب

2657
مستجد

هناء محمد مصطفى ابراهٌممحول من انتساب

هنادى سمٌر عباس قطب الفتىمستجد2658

هند خالد صبحى فتحى علىمستجد2659

هند هانى عبدالستار النجارمستجد2660

هٌام على حسن محمد قطبمستجد2661

وسام سعد سعدالدٌن محمد الصعٌدىمستجد2662

وسام عبدالغنى احمد شكرمستجد2663

وسام محمود قطب محمود قطب الجابريمستجد2664

وفاء محمد السٌد محمد جعفرمستجد2665

والء احمد ابراهٌم عبدهللا ابوعلىمستجد2666

2667
مستجد

والء ادرٌس عبدالعزٌز سبٌته ابوسٌفمحول من انتساب

والء حجاج حسنى على مسعودمستجد2668

والء عاطف عبدالرؤف على عبدالفتاحمستجد2669

والء عبدالعزٌز عبدالعزٌز عصرمستجد2670

والء محمد إبراهٌم جمعة جودةمستجد2671

ولٌد عادل صبرى حمدى ابراهٌم  الكحٌلمستجد2672

ولٌد عبدالحلٌم محمد مرعىمستجد2673

2674
مستجد

ٌارا البسٌونى محمد احمد موسى اسماعٌلمحول من انتساب

ٌارا الدسوقى حامد صالحمستجد2675

كنترول                   مالحظ

----------------------------------------------------------:  حضور 
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108لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

ٌارا امٌن احمد محمد حسن عٌدمستجد2676

ٌارا اٌمن ابراهٌم عبدالقادر الغناممستجد2677

ٌارا خالد ابوالمجد الشوربجً ربٌعمستجد2678

ٌارا محمد امام اماممستجد2679

2680
مستجد

ٌارا محمد عبده عطٌه غطاسمحول من انتساب

ٌارا وحٌد زكرٌا سٌد أحمدمستجد2681

ٌاسر عبدالحمٌد ابراهٌم نصٌرمستجد2682

ٌاسمٌن ابراهٌم احمد ابوجاعورمستجد2683

ٌاسمٌن احمد الشناوى محمد البلٌطًمستجد2684

ٌاسمٌن اٌمن محمد الغمريمستجد2685

ٌاسمٌن ثابت عبدالرازق اسماعٌل بلٌحمستجد2686

ٌاسمٌن جمال حسن محمد سعدونهمستجد2687

ٌاسمٌن حسن برهام البرادعىمستجد2688

ٌاسمٌن حماده ابوالٌزٌد طه الغندورمستجد2689

ٌاسمٌن طاهر عبدالمحسن زغلولمستجد2690

ٌاسمٌن عادل عبدالمجٌد بدوىمستجد2691

ٌاسمٌن عبدالجلٌل ابراهٌم عبدالعاطىمستجد2692

ٌاسمٌن فوزى عبدالوهاب على سندمستجد2693

ٌاسمٌن محمد ابراهٌم الدسوقً رمضان صادومهمستجد2694

ٌاسمٌن محمد زكى مصطفى ابراهٌممستجد2695

ٌاسمٌن محمد عبدالعظٌم عبدالبارى الشرقاوىمستجد2696

ٌاسمٌن محمد محمود احمد ٌوسفمستجد2697

ٌاسمٌن نصر عبدالجلٌل الدسوقى العدوىمستجد2698

ٌاسمٌن هانى بسٌونى سعد عرٌفمستجد2699

ٌاسمٌنا محمد بغدادى الطٌبمستجد2700
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109لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

ٌاسٌن صبرى سالم رحٌممستجد2701

ٌاسٌن ٌاسر عبداللطٌف حسبومستجد2702

ٌحى محمد سامى عبدالمنعم حامد قندٌلمستجد2703

ٌحٌى السٌد محمد احمد حامدمستجد2704

2705
مستجد

ٌسرا اٌهاب محمد فرٌد طنطاويمحول من انتساب

ٌسرٌه سلطان احمد ابوالٌزٌد مخٌمرمستجد2706

ٌمنى ابراهٌم ابراهٌم السٌد عبدالرحمنمستجد2707

ٌمنى اٌهاب مختار محمود البدويمستجد2708

ٌمنى رجب محمد عمارمستجد2709

ٌمنى سامى جهٌد احمد شوٌتهمستجد2710

2711
مستجد

ٌمنى محمد بدٌر عبدالعزٌز ٌوسف الدٌبمحول من انتساب

ٌمنى محمد صالح ٌوسف حسنٌنمستجد2712

ٌوسف ابوبكر سٌداحمد عبدالرحمن رخامستجد2713

ٌوسف احمد شوقى ٌوسف محمدمستجد2714

ٌوسف الجنٌدى السٌد الجنٌدى ابوعالٌهمستجد2715

ٌوسف الجوهرى محمد حمدمستجد2716

ٌوسف السٌد عبدالنعٌم اإلبشٌهىمستجد2717

ٌوسف السٌد ٌوسف السٌد امبابىمستجد2718

ٌوسف رشاد قاسم زاٌدمستجد2719

ٌوسف سامح فرج فهمى غالىمستجد2720

ٌوسف سامى احمد محمد رسالنمستجد2721

2722
مستجد

ٌوسف سعد عباس سٌد علىمحول من انتساب

ٌوسف سعد ٌوسف ابراهٌم جمعهمستجد2723

ٌوسف سعد ٌوسف القاضًمستجد2724

ٌوسف سعٌد ابراهٌم ابوالمجد محمد عبداللطٌفمستجد2725
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110لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

ٌوسف سمٌر قطب على عبدالعالمستجد2726

ٌوسف عبدالحمٌد ٌوسف عبدالمقصودمستجد2727

ٌوسف عزت ٌوسف محمد البرعىمستجد2728

ٌوسف عماد عبدالمنعم الجاوٌشمستجد2729

ٌوسف محمد ابراهٌم عوف السٌدمستجد2730

ٌوسف محمد السٌد ابوالمجد حسن عامرمستجد2731

ٌوسف محمد حٌدر فهمً محٌسنمستجد2732

ٌوسف محمد سلٌمان ابو زٌد محمدمستجد2733

2734
مستجد

ٌوسف محمد طاهر احمدمحول من انتساب

ٌوسف محمد طاهر عبدالباعث قندٌل عطٌهمستجد2735

ٌوسف محمد طه محمد محى الدٌنمستجد2736

ٌوسف محمد عبدالفتاح حسن عبدالمجٌدمستجد2737

ٌوسف محمد محمد حلمً السجٌنًمستجد2738

ٌوسف محمود اسماعٌل احمد عبدالرحمنمستجد2739

ٌوسف معروف حسن عامر الحدٌنىمستجد2740

ٌوسف منصور مبروك عبدالمقصود حمٌدهمستجد2741

ٌوسف منصور محى الدٌن عبد الوهابمستجد2742

ٌوسف ناصر مصطفى احمد الششتاوىمستجد2743

ٌوسف نبٌل حنفى برغشمستجد2744

ٌوسف هشام السٌد خلٌل ندامستجد2745

ٌوسف هشام محمد عبدالوهاب مصطفى شٌحهمستجد2746

ٌوسف هشام محمد مرسى سلٌمانمستجد2747

ٌونس عاطف ٌونس ابو الخٌر حسبومستجد2748

ٌونس عامر عبدالعاطى ابو العزم متولىمستجد2749
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

ابراهٌم محمد ابراهٌم احمد عامرباق2750

ابراهٌم منصور ابراهٌم عبدالعاطى صقرباق2751

ابوبكر عبدهللا ابراهٌم القوصىباق2752

باق2753
احمد ابراهٌم السٌد محمد منصور ٌوسف                

     عذر عن مادة احكام

احمد ابراهٌم خمٌس ٌونس فرجباق2754

احمد ابراهٌم سلٌمان مطاوعباق2755

احمد ابراهٌم نعمان عزت حافظباق2756

احمد اسامه عبدالباقى حجابباق2757

احمد اشرف احمد عطاهللاباق2758

احمد السعٌد حامد السعٌد حندقباق2759

احمد السٌد ابراهٌم محمد الخروٌلىباق2760

احمد السٌد عبدالحلٌم السٌد حامدباق2761

احمد الشربٌنى قاسم رفاعى رمضانباق2762

احمد بدوى فاروق بدوى الغرابلًباق2763

احمد جمال عبدالفتاح محمدالجٌارباق2764

احمد خالد صبحى على السباعىباق2765

احمد خالد محمد ابراهٌم الزقمباق2766

احمد رشاد عبدالرؤف ابراهٌمباق2767

احمد رفعت محمد رفعت ابراهٌم جمعهباق2768

احمد زغلول محمد الخضرى خضرباق2769

احمد سامى عبدالفتاح محمد حسنباق2770

احمد سامى عثمان على حسنباق2771

احمد سامى فؤاد عالم السٌد احمدباق2772

احمد سعٌد عبدالهادى مصطفى الفقىباق2773

احمد شعبان هدٌه هدٌهباق2774
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

احمد طالل عٌسى خلٌل عٌسىباق2775

باق2776
احمد عبدالحى عبدالوهاب عبدالرازق سلٌمان                 

2022عذر عن دور ماٌو 

احمد عبدالعال ابوالٌزٌد ابوالعٌنٌنباق2777

احمد عبدالفتاح احمد خفاجىباق2778

احمد عبدهللا عبدالمنصف ابراهٌم دٌبانباق2779

احمد عبدالمولى محمود ٌوسف صباحباق2780

احمد عٌد محمد رمضان صٌامباق2781

احمد قناوى محمود احمدباق2782

احمد محمد البسطوٌسى زاٌدباق2783

احمد محمد عبدالعاطى محمد الحلوانىباق2784

احمد محمد عبدهللا عبده خاطرباق2785

احمد محمد محمد سلٌم زقٌمباق2786

احمد محمد محمد محمد المصرىباق2787

احمد محمد نبٌل محمد المرسىباق2788

احمد محمود عبدالحمٌد على رمضانباق2789

احمد محمود محمود احمد شلبًباق2790

احمد مسعد احمد ابراهٌم محمدباق2791

احمد مصطفى محمد محمد ابوسٌفباق2792

احمد مكرم زكى ابوطاجنباق2793

احمد مندور عبدالجواد مندور طهباق2794

احمد نبٌل عبدالمولى محمدباق2795

احمد ٌاسر احمد محمود السٌدباق2796

ادهم ناصر طه احمد محمودباق2797

اسامه محمد عباس محمد ابوعٌسىباق2798

اسامه محمد عبدالعظٌم ٌوسفباق2799
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

اسراء السٌد محمد ابراهٌم ابو شوشهباق2800

اسراء صالح عبدالوهابباق2801

اسالم عبدالمنجى ابراهٌم بدوىباق2802

اسماء عباده عنتر عبدالحمٌد المسلمانىباق2803

اسماعٌل ناجى بسٌونى عبدالونٌس قوٌدرباق2804

اشرف حسن عبدالنبى فرجباق2805

االء اشرف سالمه شمهباق2806

السٌد محمود حمدٌن مصطفى الشافعىباق2807

2808
باق وافد جنوب 

امانوٌل جمعه امٌرو دوبوالسودان

امانى سامح صبرى عبدالغفار احمد سالمباق2809

امانى صبحى فؤاد عبدالمالك نصرباق2810

امنٌه اٌهاب عبده عبدالفتاح الدٌبباق2811

امنٌه حسنى عبدالعزٌز عبدالحمٌد عامرباق2812

امنٌه على ابراهٌم على نوفلباق2813

امٌر سمٌر احمد محمدباق2814

امٌره ابراهٌم حسن خمٌسباق2815

امٌره سالم عوض البدوىباق2816

امٌن ابراهٌم راشد قطبباق2817

امٌن رفعت امٌن محمد عمٌرهباق2818

انجى الشاملى محمد الشاملى خضٌرباق2819

انور سامى انور الحدٌنًباق2820

اٌاد ابوالسعود ابراهٌم عبدالجلٌل حمٌدهباق2821

اٌه احمد عبدالهادى احمد بلتاجىباق2822

اٌه سعٌد امٌن رمضان الطباخباق2823

اٌه مجدى محمد خلٌل شهابباق2824
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

باسم محمد ابراهٌم محمد حمادباق2825

بسام اٌمن علً عثمانباق2826

بسنت احمد محمد عبدالعزٌز محمدباق2827

بسنت محمد محمد حسٌن مرسىباق2828

باق2829
جمال عبدالناصر مبروك ٌوسف                      

        عذر عن مادة تدرٌبات

حازم احمد محمود كامل محمد رحومهباق2830

حسام احمد محمد جمال الدٌن حسن عبدالرحٌمباق2831

باق2832
حسام الدٌن خالد شوقى منصور محمد               

       عذر عن مادة تجارى
حسام محمود محمد محمود احمد خلٌلباق2833

حسٌن السٌد عبدهللا حافظ عبدهللاباق2834

حٌاه محمد السٌد مصطفى رمضانباق2835

خالد احمد عبدالرؤف احمد حمدباق2836

خالد خمٌس فوزى صالحباق2837

خالد عبدالحمٌد ابراهٌم على التراسباق2838

خالد محمد اسماعٌل محمد باللباق2839

خالد محمد السعٌد حسٌن الخولىباق2840

خلود السٌد سعٌد مصلٌحىباق2841

خلود خالد مصطفى الدسوقًباق2842

خلود وجٌه عبدالحمٌد جادباق2843

دالٌا خالد السٌد كركورباق2844

دالٌا صالح عبدالهادى على خلٌلباق2845

باق2846
دعاء عبدالمجٌد محمد فتح هللا السخاوى            

       عذر عن مادة لغه
دعاء محمد على السعدنًباق2847

دنٌا هشام عمر فرج الجروانىباق2848

رانٌا محمد فرج عبدالحمٌد فرجباق2849
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

رانٌا محمد محمد رمضان خضرباق2850

رجب عٌد فتحى عبدالمطلبباق2851

رحاب هنداوى على ناجى عباسباق2852

رضا عصام حمدى محمد خلٌلباق2853

رغده عبدالستار محمد دروٌشباق2854

رغده مجدى ابوالفتوح على الحالجباق2855

روان عزت عبدالعزٌز حمٌدهباق2856

روان عماد على عبودباق2857

رٌهام محمد عبدالحمٌد مصطفى محمدباق2858

زٌاد احمد محمد عبدالرازق رشدانباق2859

زٌاد محمد عبداللطٌف البحٌرىباق2860

زٌاد وائل سٌد ابراهٌم الخولىباق2861

سعد راشد سعد راشد ابو السعودباق2862

سمر سعٌد علً البرقمانًباق2863

سمٌر سامً محمد متولً الحنفىباق2864

سمٌر على صالح الشرقاوىباق2865

سهٌله مصطفى محمود امٌن برسباق2866

سهٌله وجٌه سعد ابو زٌنهباق2867

شٌماء حنفى محمود فهمى حسنباق2868

شٌماء عٌد رمضان حسن عمارباق2869

صبحى شبل صبحى جاب هللاباق2870

2871

عاصم شرٌف ابراهٌم عقلباق2872

عامر ولٌد حمود العبدهللاباق وافد2873

عبدالجواد محمد عبدالجواد محمد النهطاوىباق2874

هذا الرقم لٌس الى طالب
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عبدالحمٌد فتحى عبدالحمٌد الزهٌرىباق2875

عبدالرحمن جمال احمد ابوالخٌرباق2876

عبدالرحمن محمد فتحى عبدالرحمن السمالوىباق2877

عبدالعظٌم رمضان عبدالعظٌم راشدباق2878

عبدهللا ابراهٌم غرٌب محمد عبدالسالمباق2879

عبدهللا السٌد محمد محمد سنجقباق2880

باق2881
عبدهللا خالد محمد محمد الحبشى                     

       عذر عن اقتصاد
عبدالمجٌد صافى عبدالمجٌد عبدالسمٌع لطٌفباق2882

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم صوانباق2883

عبدالونٌس عارف عبدالونٌس اسماعٌل صقرباق2884

عزت محمدى محمد نجٌب البدراوىباق2885

عال كمال احمد عوٌضهباق2886

على سعٌد على على عقدةباق2887

على طالل فرٌد على عبدالمعطىباق2888

على عبدالقادر محمد محمد فهٌمباق2889

على فتحى رسمى متولً عبدالنبىباق2890

على محمد على دوٌدارباق2891

عماد رافت عبدالفتاح عبدالمقصود الندافباق2892

عمر شرٌف عوض بطٌشهباق2893

عمر عبدالسالم صبرى عبدالسالم نعٌمباق2894

عمر محمد عبداللطٌف  مبروك القونىباق2895

عمر محمد محمد ابراهٌم ٌونسباق2896

عمر مصطفى محمد احمد الشورىباق2897

عمرو احمد الششتاوى ابراهٌم محمدباق2898

عمرو حمزه حمزه عبدالمغنى خالدباق2899
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باق2900
 عمرو عادل ابوطالب بهنسى                           

عذر عن مادة عقوبات
غاده جمال حلمى عبدهللا عبدالعالباق2901

غاده حسن محمود محمد السودانىباق2902

فاطمه احمد فرحات البرلسًباق2903

فاطمه رسمى المرسى عبدالودٌع المرسىباق2904

فاطمه صبرى محمد ربٌعباق2905

فاطمه عادل محمد انور سلطانباق2906

فاطمه محمد عبدالعلٌم ٌوسف غرباويباق2907

فرح اشرف السٌد عفٌفًباق2908

فرح رافت فهٌم الشٌشىباق2909

باق2910
   فهد عبدهللا حمود مصلح الرشٌدى                           

عذر عن مادة القضاء االدارى والجنسٌة

فهمى رضا فهمى مسعودباق2911

فهمى محمد فهمى عبدالرحمن احمدباق2912

قوت القلوب السٌد على حجازىباق2913

كامل محمد كامل الزٌاتباق2914

كرٌم خالد حافظ على الدرفباق2915

كٌرلس هانى انٌس موسىباق2916

لطفى سامى ربٌع حمٌده رمضانباق2917

ماجد السٌد السٌد عبدالمجٌد ابوالنجاباق2918

مازن اٌمن رفعت ابراهٌمباق2919

ماهٌتاب احمد سامى عباس عبدالوهاب الشٌنباق2920

2921
باق اٌقاف قٌد عن العام 

محفوظ الحفناوى عبدالمحسن الحفناوى2021/2022الجامعى 

محمد ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم ابوالزٌنباق2922

محمد احمد ابراهٌم سعٌد احمدباق2923

محمد احمد ابراهٌم ٌوسف سعدهباق2924

كنترول                   مالحظ
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119لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

محمد احمد السعٌد محمد طالٌعباق2925

باق2926
محمد احمد توفٌق عامر البنا                          

      عذر عن مادة مدنى
محمد احمد ذكى عبدالقادرباق2927

محمد احمد عبدهللا موسى عمارباق2928

محمد احمد عبدالنور سٌد احمد زلطباق2929

محمد احمد غانم محمد ابراهٌمباق2930

محمد احمد فوزى سعٌدباق2931

محمد احمد محمد البطاطباق2932

محمد احمد محمد زكى ابو لٌلهباق2933

محمد احمد مصطفى محمودباق2934

محمد اشرف محمد الصنمباق2935

محمد اشرف محمد محمد غزالنباق2936

محمد السٌد محمد عبدالعزٌز راضًباق2937

محمد الصاوى محمد الصاوي الصٌرفىباق2938

محمد الٌمنى احمد عبدالجلٌلباق2939

محمد جمال كمال السٌد شعبانباق2940

محمد جمعه السٌد الحربىباق2941

باق2942
محمد رضا محمد حسان                               

       عذر عن مادة تجارى
محمد رفٌق محمود محمودباق2943

محمد رمزى حسن خلٌل ابوشومباق2944

محمد سعد البٌلى عبدالفتاح النقٌبباق2945

محمد سمٌر عبدالغنى ٌوسف منصورباق2946

محمد سٌد احمد سٌد احمد ناصفباق2947

محمد شرٌف وائل حمزهباق2948

محمد شعبان عبدالحمٌد عبدالقادرباق2949

كنترول                   مالحظ
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120لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

محمد صبرى عبدالستار محمد صبرهباق2950

محمد صالح عبدالمولى محمد ابوزٌنهباق2951

محمد عادل الشحات بسٌط سوٌلمباق2952

محمد عبدالرؤف عبدالغفار عزباق2953

باق2954
محمد عبدهللا عبدالجواد عبدالسٌد                    

       عذر عن مادة تدرٌبات
محمد عبدهللا عبدالرحمن حسن سٌداحمدباق2955

محمد عبدهللا محمد عبدهللا العلقامىباق2956

باق2957
محمد عبدالمقصود عبدالمقصود عبدالسالم 

الحاجرى
محمد عبدالمنعم عبدالوارث السٌد عبدالقادرباق2958

محمد عبدالنبى محمد على البسطوٌسىباق2959

محمد عبدالوهاب عبدالوهاب السمنودىباق2960

محمد عبدالوهاب منصور عبدربه ابراهٌمباق2961

محمد عصمت فهٌم زكرٌاباق2962

محمد عماد عبدالحمٌد احمد شٌبهباق2963

محمد عمر على محمد عمرباق2964

محمد فاٌز نجاح زهرهباق2965

محمد فرج راضى محمد خمٌسباق2966

محمد قاسم صبٌح قاسم محاربباق2967

محمد كحٌل عبدالعزٌز شبل عطٌهباق2968

محمد لطفى خفاجى احمد مصطفىباق2969

محمد متولى محمد متولى البربرىباق2970

محمد محمد ابراهٌم الدٌبهباق2971

محمد محمد حسن البرىباق2972

محمد محمد سمٌر عبدالمنعم الجندىباق2973

محمد محمود زكرٌا محمود عبدالوهابباق2974
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121لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

محمد محمود عبدالمنعم محمد سعدباق2975

محمد مرسى صٌام السٌد مرسىباق2976

محمد مصطفى حسين عبدالباريباق2977

محمد نبيل على على نورباق2978

محمد نصر محمد احمدباق2979

باق2980
محمد ٌسرى محمد عبدالرحٌم الشناوي              

           عذر عن مادة لغه
محمود ابوالٌزٌد مخلوف ابو عصافٌرباق2981

محمود احمد محمود ابراهٌم حمٌدباق2982

محمود احمد محمود علً القنجهباق2983

محمود جابر السٌد حسن والىباق2984

محمود حسن محمود محمد على البناباق2985

محمود شعبان السٌد حامد ابو طٌبهباق2986

محمود طارق حافظ رزقباق2987

محمود عبدالجواد عباس عبدالجواد درازباق2988

محمود غازى خلٌل مجاهدباق2989

محمود كارم الدٌن محمود اسماعٌل ابوركبهباق2990

محمود محمد بدٌر ٌوسف المسٌرىباق2991

محمود محمد زكرٌا ابراهٌم محمد فراجباق2992

محى محمد جابر محمد شورهباق2993

مرسى جالل المرسى سٌداحمد طعٌمهباق2994

مرٌم محمود عبدالسالم احمد بدرهباق2995

مصطفى ابراهٌم رضوان محمدباق2996

2997
باق عذر عن دور 

2022ماٌو 

مستجد بعذر )مصطفى ابراهٌم محمد سلٌمان سالم

(عن التٌرم الثانى
مصطفى احمد مصطفى محمد السالمونىباق2998

مصطفى حمدى صالح محمد غانمباق2999
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122لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

مصطفى صبرى بدٌر عبده امامباق3000

مصطفى عبدالعظٌم مصطفى عبدالعظٌمباق3001

مصطفى فاٌز بسٌونى محمد الدٌبباق3002

مصطفى محمد ابراهٌم فرج ابوسعدهباق3003

مصطفى محمد عبدالفتاح ابو النجاباق3004

مصطفى محمود ابراهٌم الجندىباق3005

منةهللا احمد سعد عبدالحمٌد ابو زٌدباق3006

منصور خالد محمد رضوانباق3007

مهاب ابوشادى راغب علً محمدباق3008

مهند عبدالحلٌم عبدالرؤف السباعىباق3009

مهند مجدى احمد على محمدباق3010

مٌران محمد صبرى سعد ربعهباق3011

نادر محمد عبدالعزٌز محمد احمدباق3012

ندا عالء رجب عبدالمحسن السروجىباق3013

ندى السعٌد احمد خلٌفهباق3014

ندى محمود محمد عمرباق3015

نرمٌن صالح احمد عمارهباق3016

نوار محمد محمد محمود نوارباق3017

نوران احمد سامى عباس عبدالوهاب الشٌنباق3018

نورهان السٌد عبدالمنعم عبدالعالباق3019

نورهان حمدى محمد محمد مهدىباق3020

نورهان طارق عبدالمرضى عبدالباسط فرجباق3021

نٌره محمود سعٌد ابراهٌم عامرباق3022

هاله عبدالحمٌد محمد محمد رمضانباق3023

هانى سامح عبدالسالم الشربٌنى عبدالسالمباق3024
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123لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

والء فرج محمد احمد ابوحجازىباق3025

والء فوزى محمد على نصٌرباق3026

ولٌد حمدى السٌد فودهباق3027

ولٌد وحٌد عبدالعزٌز محمدباق3028

ٌاسٌن محمد مقبل عثمان الدٌبباق3029

ٌحٌى حسنى زكرٌا ابراهٌم محمد ابوزٌدباق3030

ٌوسف ابراهٌم اسماعٌل محمد مسعودباق3031

ٌوسف شعبان سعد ابراهٌم ٌوسفباق3032

ٌوسف عبدالقادر محمد توفٌقباق3033

ٌوسف لطفى ٌوسف جاد هللاباق3034

ٌوسف محمد عبدالخالق هاشمباق3035

ٌوسف ناصر المرسى بدرباق3036

ابراهٌم احمد ابراهٌم الدسوقى محمدفرصه3037

ابراهٌم صالح الدٌن عبدالهادى جابفرصه3038

ابراهٌم فتوح السٌد حسن ابوشهبهفرصه3039

احمد ابراهٌم على احمد الحشاشفرصه3040

احمد اسامه كامل ابوالٌزٌدفرصه3041

احمد اشرف احمد السٌد عبد العالفرصه3042

احمد السٌد صقر ابوالعماٌمفرصه3043

احمد جمال طاهر محمد طاهر اسماعٌلفرصه3044

احمد رضا احمد الجرجاوىفرصه3045

احمد على السٌد اسماعٌل دسوقىفرصه3046

احمد محمد احمد حبٌبفرصه3047

احمد محمد احمد فهمى سالم عبدالرحمنفرصه3048

احمد محمد السعٌد قموحفرصه3049
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124لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

احمد محمد السٌد ابراهٌم مكىفرصه3050

احمد محمد حسٌن وهدانفرصه3051

احمد محمد محمد الدعبوسىفرصه3052

احمد مصطفى احمد مصطفى الشٌخفرصه3053

احمد مصطفى محمد محمود موسى سلٌمفرصه3054

اسراء الحسٌنى على طعٌمهفرصه3055

اسراء خالد مصطفى ابوشٌخفرصه3056

اسراء غرٌب زكى علىفرصه3057

اسالم صبحى على رمضان علىفرصه3058

اسالم طه رمضان السٌد بدرانفرصه3059

اسماء شهاب مؤمن حلمى الشرقاوىفرصه3060

اسماء عبدالمعطى اسماعٌل عبدالحمٌدفرصه3061

اسماء محمد شعبان ابراهٌم صفافرصه3062

امال السٌد على السٌد المالحفرصه3063

امٌر عالء الدٌن عبدالحمٌد محمد الفجالفرصه3064

امٌر محمد امٌن فؤاد محمدفرصه3065

اٌمان صالح حسٌن حسنٌن رزقفرصه3066

اٌمن سعداوى رجب مسعودفرصه3067

اٌه طاهر محمد عبدالحمٌدفرصه3068

اٌه على محمد عبدالعزٌز محمد القادوسىفرصه3069

بسام عرفت السعٌد غنٌمفرصه3070

بسنت جمعه محمد المتولىفرصه3071

جمال عبدالناصر على محمد خضرفرصه3072

3073
فرصه عذر عن 

- مادة االدارى 

لغه- مدنى 
جمعه لوشٌانو اندرٌا تعبان

حازم محمد خطاب حامد عبدالجوادفرصه3074
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125لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

حنٌن صابر ابراهٌم محمد بركاتفرصه3075

خالد احمد ماهر احمد بدوى محمدفرصه3076

دٌنا صبحى الشحات سعد عوضفرصه3077

رامى محمد عبدالفتاح عمروفرصه3078

رٌم اشرف احمد السٌد احمدفرصه3079

زهره ابراهٌم عبدالحمٌد بكرى غطاسفرصه3080

سعاد عمادالدٌن ابوالوفا السٌدفرصه3081

سعد محمد سعد محمد الوكٌلفرصه3082

سمر محمود ربٌع ٌوسف عبدالعاطىفرصه3083

شٌماء سالمه ابراهٌم سالمهفرصه3084

شٌماء وهبه محمد مصطفى ابوموسًفرصه3085

ضٌاء الدٌن محمد عبدالجواد عبدالحلٌمفرصه3086

ضٌاء محمد مصطفى شٌبهفرصه3087

عبدهللا سعد محمد المطٌرىفرصه وافد3088

عبدهللا محمد السٌد البدراوىفرصه3089

عبدهللا محمد عبدالحمٌد حسٌنفرصه3090

عزالدٌن السٌد عبده محمد مسامىرفرصه3091

عماد عاطف عصمت امٌن سلٌمفرصه3092

عمار هانى محمد فؤاد محمد الدقشفرصه3093

عمر حمدى على شتافرصه3094

عمرو احمد محمود عودهفرصه3095

فادى عاطف فوزى نقوالفرصه3096

فادى فوزى محمد عبدالغنىفرصه3097

فهد عبدهللا فهد الدوسرىفرصه وافد3098

كرم سعد عبدالحلٌم الغزالىفرصه3099
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126لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

كرٌم سمٌر عبدالرحٌم طه ابوحلوهفرصه3100

محمد احمد عبدالفتاح عبدالعال محمدفرصه3101

محمد احمد على عرفه عبدالهادىفرصه3102

محمد السٌد السعداوى ضٌففرصه3103

محمد اٌمن المصلحى النقٌبفرصه3104

3105
فرصه عذر عن 

محمد رمضان حامد عبدالشافىمادة قانون مدنى

محمد زكى محمد عبدالقادر فضلىفرصه3106

محمد عادل عبدالرازق محمد ابوالنصرفرصه3107

محمد عادل محمد صالحفرصه3108

محمد عبدالحلٌم على عبدالحلٌمفرصه3109

محمد عبدالغنى عبدالغنى عبدالوهاب سالمهفرصه3110

محمد عطٌه شعبان ابوالخٌرفرصه3111

محمد محمد محمود المراكبىفرصه3112

محمد محمود احمد الوسٌمىفرصه3113

محمد محمود السٌد محمد الحدادفرصه3114

محمد محمود مصطفى محمد ابوجبلفرصه3115

محمد هانى فوزى السخاوىفرصه3116

محمد ٌاسر المحمدى محمد الجروهفرصه3117

محمود احمد فاروق احمد السنٌطىفرصه3118

محمود جمٌل زغلول محمد عثمانفرصه3119

 محمود صالح مصطفى عبدالرحمن الننىفرصه3120

محمود طارق رفعت محمد زارعفرصه3121

محمود فتحى فوزى احمد عامرفرصه3122

محمود كمال محمود ابراهٌمفرصه3123

محمود محمد احمد محمد الطنطاوىفرصه3124
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جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

مروان عادل صفوت محمد حمادفرصه3125

مروى عزت عبدالصادق المتولىفرصه3126

مرٌم السعٌد فرج اسماعٌل سالمهفرصه3127

مصطفى محمود فرج محمود امٌنفرصه3128

مهاب محمد عبدالمنعم دربالهفرصه3129

نبٌل ابراهٌم على غازى سعٌدفرصه3130

نرمٌن محمد عبدالرحمن محمد الفقىفرصه3131

هاجر حسٌن حسٌن احمد حسٌنفرصه3132

هاجر فوزى ابراهٌم محمد العلٌمىفرصه3133

هاشم احمد ٌحى عطٌه هاشمفرصه3134

هانم كمال عبدالمجٌد مصطفى حسٌنفرصه3135

هبةهللا السٌد عبدالمجٌد محمد خلٌفهفرصه3136

هبه عدنان فهٌم عبد هللافرصه3137

هشام عبدالمقصود شعبان بدٌرفراولوفرصه3138

وائل مجدى ابراهٌم ابراهٌم حامدفرصه3139

ٌارا محمد ٌوسف السواقفرصه3140

احمد حماده ابراهٌم ابوالخٌر2ف3141

3142
 وافد 2فرصة 

احمد ولٌد احمد عبدهللا السندىكوٌتى

تهانى ابراهٌم احمد بٌومى2ف3143

جمال طلبه عطٌه عوض2ف3144

حسٌن رسمً سلٌمان محمد احمد2ف3145

رضا صبحى هاشم الصعٌدى2ف3146

زٌنب جمال فتحى محمد ابوالدهب2ف3147

3148
وافد كوٌتى 2فرصة

دبلوم تطبٌقى بعذر 

عن مواد
شمالن مسلط جاعد غالب سلطان الدٌحانى

عبدالرحمن ابراهٌم اسماعٌل موسى2ف3149
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام
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جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم
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3150
 وافد 2فرصة 

عبدالرحمن احمد على القالفكوٌتى

عبدالرحمن فٌصل فرحان الهاجرى وافد كوٌتى2فرصة3151

على ابراهٌم على ابو درٌع2ف3152

3153
 وافد 1فرصة 

فهد فارس وسمى الظفٌرىكوٌتى

3154
 وافد 2فرصة 

فهٌد سالم حمدان العجمىكوٌتى

كرٌم رضا حسن غازى الرجداوى2ف3155

كرٌم على رمضان بدوى2ف3156

محمد السٌد فهمى السٌد صبٌحه2ف3157

محمد توتو راشد البطاح2ف3158

محمد صبحى محسب كامل غنٌم2ف3159

محمد عبدالعزٌز شفٌق عاشور2ف3160

محمد منٌر على حلمى ٌوسف حلمى2ف3161

مصطفى لطفى مصطفى دروٌش2ف3162

3163
 وافد 2فرصة

سعودى دبلوم 

تطبٌقى
ناصر عبدالسالم ابراهٌم الشمالى

هدٌر هانى ضٌف فتحى عبد هللا رمضان2ف3164

هوٌدا احمد االتربى محمد2ف3165

احمد جمال احمد العوضوافد كوٌتى3فرصة3166

احمد جمال احمد مقلد3فرصة 3167

احمد على عبدالغنى هطل3فرصة 3168

احمد عمر احمد ابوعمر3فرصة 3169

احمد مجدى عبدالنبى علٌوه3فرصة 3170

اسماء محمد محمد ربٌع3فرصة 3171

باسم رضا السعٌد السٌد الشابورى3فرصة 3172

بسمه خالد محمود عرجاوى شحاته3فرصة 3173

بٌشوى وجدى نظٌر سناده ٌوسففرصه ثالثة بعذر3174
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 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

جٌهان محمد عبدالونٌس هند3فرصة3175

حمدى سعٌد حمدى عبداللطٌف مرزوق3فرصة 3176

حنان السٌد زكرٌا السٌد لهلوبه3فرصة 3177

خالد ٌحٌى احمد محمد جعٌصه3فرصة 3178

3179
 وافد 3فرصة 

سعود باسم سالم المسعودىكوٌتى

سمر محمد احمد محمد بركه3فرصة 3180

سهٌر محمد عبدالرحٌم عبدالمنعم3فرصة3181

3182
 عذر عن 3فرصة 

سٌنوت سعد فهمى ٌوسف مسٌحه2022دور ٌناٌر 

ضٌاء مصطفى محمد امٌن بسٌسه3فرصة3183

3184
 وافد 3فرصة 

عبدالعزٌز سعد صالح الشمرىكوٌتى

3185
 وافد 3فرصة 

كوٌتى عذر عن 

مادة تجارى
عبدهللا جمٌل محمد ٌعقوب البلوشى

على محمد زغلول محمد مصباح3فرصة 3186

عمار حسانٌن حسانٌن جمعه3فرصة 3187

3188
 وافد 3فرصة 

عٌد طالب عٌد مطر البذالىكوٌتى

(اعادة قٌد)فاطمه السٌد موسى ابراهٌم سالم3فرصة 3189

محمد جالل السعٌد حسن3فرصة3190

محمد شبل اٌوب السٌد3فرصة3191

محمد صابر عبدالسمٌع الوسٌمى3فرصة3192

محمد محمود فتٌانى الزهٌرى3فرصة3193

محمود ابراهٌم احمد رزق3فرصة3194

مصطفى حماده محمد هٌكل3فرصة3195

هاشم ابراهٌم محمد بكر3فرصة3196

ولٌد منصور سعد عبدالحمٌد3فرصة3197

3198
مستجد محول من 

جهاد محمد فتحى حسن ابراهٌمانتساب

عبدهللا مصطفى عبدهللا مختارمستجد3199
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جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

131لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم
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جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

139لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
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----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

171لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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172لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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173لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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174لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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175لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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176لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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177لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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178لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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-------------------
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179لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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180لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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181لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

182لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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183لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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184لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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185لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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----------------------------------------------------: غــٌـاب  
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186لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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----------------------------------------------------: غــٌـاب  

-------------------
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187لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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188لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  
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189لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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190لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم
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191لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم
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192لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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193لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
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194لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم
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 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق
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رقم
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196لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      
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رقم
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 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق
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تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  
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-------------------

25:  إجمالى  



           

226لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

227لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

228لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

229لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

230لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

231لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

232لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

233لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

234لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

رقم

الجلوس
تـــــوقٌـــــــع الطــــــــــالـــــباســـــــم الطـــــالــــبحـالـة الـقـٌد

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

235لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

236لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

237لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

238لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

239لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

240لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

241لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

242لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

243لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

244لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

245لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

246لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

247لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

248لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

249لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

250لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

251لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

252لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

253لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

254لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

255لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

256لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

257لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

258لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

259لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

260لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

261لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

262لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

263لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

264لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

265لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

266لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

267لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

268لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

269لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

270لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

271لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

272لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

273لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

274لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

275لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

276لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

277لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

278لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

279لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

280لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

281لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

282لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

283لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

284لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

285لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

286لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

287لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

288لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

289لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

290لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

291لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

292لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

293لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

294لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

295لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

296لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

297لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

298لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

299لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

300لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

301لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

302لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

303لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

304لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

305لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

306لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

307لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

308لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

309لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

310لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

311لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

312لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

313لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

314لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

315لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

316لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

317لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

318لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

319لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

320لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

321لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

322لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

323لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

324لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

325لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

326لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

327لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

328لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

329لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

330لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

331لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

332لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

333لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

334لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

335لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

336لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

337لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

338لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

339لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

340لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

341لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

342لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

343لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

344لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

345لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

346لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

347لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

348لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

349لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

350لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

351لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

352لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

353لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

354لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

355لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

356لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

357لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

358لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

359لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

360لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

361لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

362لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

363لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

364لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

365لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

366لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

367لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

368لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

369لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

370لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

371لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

372لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

373لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

374لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

375لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

376لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

377لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

378لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

379لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

380لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

381لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

382لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

383لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

384لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

385لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

386لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

387لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

388لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

389لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

390لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

391لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

392لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

393لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

394لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

395لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

396لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

397لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

398لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

399لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

400لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

401لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

402لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

403لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

404لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

405لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

406لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

407لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

408لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

409لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

410لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

411لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

412لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

413لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

414لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

415لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

416لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

417لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

418لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

419لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

420لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

421لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

422لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

423لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

424لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

425لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

426لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

427لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

428لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

429لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

430لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

431لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

432لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

433لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

434لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

435لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

436لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

437لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

438لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

439لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

440لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

441لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

442لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

443لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

444لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

445لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

446لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

447لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

448لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

449لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

450لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

451لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

452لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

453لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

454لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

455لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

456لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

457لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

458لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

459لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

460لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

461لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

462لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

463لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

464لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  



           

465لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  
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25:  إجمالى  



           

466لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  
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25:  إجمالى  



           

467لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
 

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــٌـاب  
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25:  إجمالى  



           

468لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثالثة انتظام

 "2023 \ 2022العام الجامعى   "
جامعة طنطا      

 كلٌة الحقوق

ســم التسجٌل والدراسةق
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----------------------------------------------------: غــٌـاب  

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

25:  إجمالى  


