
           

1لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

ابانوب عماد جرجس سليمان صليبمستجد1

2
مستجد

مفصول
ابتسام الوليد عبدالمنعم احمد زيدان

عذر عن مواد الغياب فقط بدور مايو

ابتسام عزت عبدالنبى على مباركمستجد3

ابرار جمال عبدالسميع محمد صالحمستجد4

5
مستجد

مفصول
ابراهيم احمد السيد راشد الصيفى

ابراهيم احمد محيى الدين محمد الشرنوبىمستجد6

ابراهيم السعيد المغاورى السودانىمستجد7

ابراهيم المحمدى عبدهللا الوصيفىمستجد8

ابراهيم جوده عبدالعزيز محمد الماوردىمستجد9

10
مستجد

مفصول
ابراهيم حسن عبدالباسط حسن ابوالرخا

ابراهيم خالد السعيد محمد ابوالعالمستجد11

ابراهيم رضا ابوالفتوح ربيعمستجد12

ابراهيم زغلول منصور محمد سيداحمد رزقمستجد13

ابراهيم سمير ابراهيم احمد الحضرىمستجد14

ابراهيم عاصم ابراهيم فتح هللا باللمستجد15

ابراهيم عثمان ابراهيم بسيونى ابوعوفمستجد16

ابراهيم عزت ابراهيم حامد شكرمستجد17

18
مستجد

متطوع
ابراهيم عيد محمد ابراهيم دياب

ابراهيم فضل محمد عبدالفتاح السيدمستجد19

ابراهيم محمد ابراهيم عبدالعزيز عوضمستجد20

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

2لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

ابراهيم محمد العزب شعالنمستجد21

22
مستجد

مفصول
ابراهيم مصطفى ابراهيم سالم

ابراهيم مصطفى محمد على ضبيعمستجد23

ابراهيم منصور على السيد بسيونىمستجد24

ابراهيم يسرى راغب راغب عطيهمستجد25

اثر مسعد حيدر عبدهللا الليثىمستجد26

احالم اسامه محمد محمد الجعزلمستجد27

احالم ناصر المحمدى ابراهيممستجد28

احمد ابراهيم شبل عبدالغفارمستجد29

احمد ابراهيم شوقى ابراهيم شراكى ابوريهمستجد30

احمد ابراهيم عبدالعال ابراهيم عبدالعالمستجد31

احمد احمد محمد طلخانمستجد32

احمد اسامه احمد عنتر المرشدىمستجد33

احمد اسامه محمد سليممستجد34

احمد اسعد على برهام كيشارمستجد35

احمد اسماعيل اسماعيل ابوهرجمستجد36

احمد اسماعيل محمد اسماعيلمستجد37

38
مستجد

مفصول
احمد اشرف السيد محمد الفقايرى

احمد اشرف حامد السيد الغويطمستجد39

احمد اشرف محمد فياضمستجد40

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

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

20:  إجمالى  



           

3لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

احمد اشرف يحى محمد بدرمستجد41

احمد اكرامى احمد على البربرىمستجد42

احمد الرفاعى محمد احمد حمادمستجد43

44
مستجد

ع.م
احمد السعيد عبدالستار النجار

احمد السيد احمد السيد المغربىمستجد45

46
مستجد

مفصول
احمد السيد حسن ابراهيم السيد

احمد السيد عبدالحليم السواحمستجد47

احمد السيد على احمد العيسوىمستجد48

احمد السيد محمد محمد خميسمستجد49

احمد امين عبدالرازق محمد البرعىمستجد50

51
مستجد

مفصول
احمد انور احمد ابراهيم ابوعيسى

احمد ايمن محمد طليسمستجد52

احمد ايمن مصطفى عبدالحميد العمرىمستجد53

احمد ايهاب السيد محمد الفيومىمستجد54

حول كلية الشرطةاحمد ايهاب محمد الكتامىمستجد55

احمد بدوى عبدالفتاح محمود ناصرمستجد56

احمد بشير عبدالمطلب على المكاوىمستجد57

احمد بالل محمد عبدالحميد الجيزاوىمستجد58

احمد توفيق السيد ابراهيم سالمهمستجد59

احمد جبريل شامخ موسىمستجد60

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

20:  إجمالى  



           

4لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

احمد جالل السيد الشيشينىمستجد61

احمد جمال ابراهيم سليمانمستجد62

63
مستجد

مفصول
احمد جمال الدين عطيه ابواليزيد

احمد جمال هاشم خليلمستجد64

احمد جمعان عطيه مسعود مفتاحمستجد65

احمد جمعه السيد عابدين على عابدينمستجد66

احمد حسام السيد محمد خليفهمستجد67

احمد حسام جاب هللا جاب هللا غانممستجد68

احمد حسين سيد حسين احمدمستجد69

احمد حماده عاطف محمود منصورمستجد70

احمد حمدى محمد عبدالحميدمستجد71

احمد خالد صالح عمارهمستجد72

احمد خليفه ابوالفتوح عبدالرحمن خليفهمستجد73

احمد خميس عبدالحليم محمد بسيونىمستجد74

احمد خميس فتحى شوقى عبدالمقصودمستجد75

احمد ذكى ابراهيم ذكىمستجد76

احمد راضى على نصر ابراهيممستجد77

احمد راغب عبدالحميد حمودهمستجد78

79
مستجد

مفصول
احمد رجب على احمد فراره

احمد رشاد عبدالمجيد على سعيدمستجد80

كنترول                   مالحظ
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5لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

81
مستجد

ع.م
احمد رفعت انور احمد صالح

احمد رفعت شلبى ابراهيم شلبىمستجد82

احمد رفعت موسى حسن حسن علىمستجد83

احمد رمضان محمد الكبيراحمد الطحانمستجد84

احمد رمضان محمد رجب الشوربجىمستجد85

احمد رمضان محمد عبدالاله محمد سرورمستجد86

احمد ريحان محمد سنبلمستجد87

احمد زكريا زين العابدين الدمرداش عيسىمستجد88

89
مستجد

مفصول
احمد سارى عبده عبدالغنى

احمد سامح عبدالواحد ابوالعنين غانممستجد90

91
مستجد

مفصول
احمد سامح مهدى راتب

احمد سامى حسن الديبمستجد92

احمد سامى محمد عبدالمنعم احمد الصغيرمستجد93

احمد ساهر عبدالحميد هاشممستجد94

احمد سعيد عبدالتواب عبدالحميد الطنيخىمستجد95

احمد سمير البيومى السيد المطاهرمستجد96

احمد سمير حامد عباس الحدادمستجد97

احمد سمير عبدالحميد هنداوى الشنديدىمستجد98

احمد سيد ماهر حسن السيدمستجد99

احمد سيداحمد محمد شرابيهمستجد100

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

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

20:  إجمالى  



           

6لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

احمد شريف شوقى عبدالحميد عبدالعزيزمستجد101

احمد صبحى مبارك حسن مباركمستجد102

103
مستجد

مفصول
احمد صبحى محمد طه

104
مستجد

متطوع
احمد صبحى محمد علوانى

احمد صالح الدين على الجوهرى جوهرمستجد105

احمد صالح محمد ابراهيممستجد106

مستجد107
احمد صالح محمد عيسى

فقط2021عذر مرضى عن دور مايو 

احمد عادل احمد ابراهيم هنيدىمستجد108

احمد عادل عبدالحميد تاج الدينمستجد109

احمد عادل فتحى محمد السنباطىمستجد110

احمد عادل محمد عبدالغنى هيبهمستجد111

احمد عاطف ابواليزيد احمدمستجد112

احمد عبدالحكيم احمد سمير عبدالحليم حتاتهمستجد113

احمد عبدالخالق احمد الرفاعىمستجد114

115
مستجد

ع.م
احمد عبدالرازق هالل خليل عطيه

احمد عبدالرحمن محمد رشاد سمرهمستجد116

117
مستجد

مفصول
احمد عبدالسالم السعيد ابراهيم زيدان

احمد عبدالعزيز زكريا العزيزى عبدالعزيزمستجد118

احمد عبدالعظيم عبدالحكيم على بدرهمستجد119

120
مستجد

متطوع
احمد عبدالغنى محمد بيومى

كنترول                   مالحظ
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----------------------------------------------------: غــيـاب  
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20:  إجمالى  



           

7لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

احمد عبداللطيف سليمان غياتىمستجد121

122
مستجد

مفصول
احمد عبدهللا احمد يوسف هواش

123
مستجد

وافد
احمد عبدهللا ادم محمد

احمد عبدهللا رمضان اسماعيل الخضراوىمستجد124

احمد عزالدين حسنين حنتيرهمستجد125

126
مستجد

ع.م
احمد عزت السيد ابوزيد

احمد عصام خليفه محمدمستجد127

احمد عطيه تميه عطيهمستجد128

احمد على عبدالجواد على مرسىمستجد129

احمد على على على الشالمستجد130

احمد على محمد على سلمانمستجد131

احمد عماد حمدى محمد محيسنمستجد132

احمد فتح هللا حنفى ابراهيم العنوسىمستجد133

احمد فريد السيد حبيبمستجد134

احمد كمال محمد متولى منصورمستجد135

احمد ماهر محمد محمود شحاتهمستجد136

احمد محسن احمد محمد عبدالرحمنمستجد137

138
مستجد

مفصول
احمد محمد احمد حسن الغندور

احمد محمد احمد عبدالعزيز حسينمستجد139

احمد محمد احمد محمد السنوسيمستجد140

كنترول                   مالحظ
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8لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية
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توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

احمد محمد البسيونى صقرمستجد141

احمد محمد الحنفى امين الفقيمستجد142

143
مستجد

ع.م
احمد محمد ربيع محمد عبدالسالم خليل

144
مستجد

مفصول
احمد محمد عبدالجواد الوكيل

احمد محمد عبدالعزيز عبدالفتاح شنقارمستجد145

احمد محمد عبدالقادر نوفلمستجد146

احمد محمد عبدالمولى محمد عالممستجد147

احمد محمد عبدالنبى حسن شيحهمستجد148

احمد محمد على احمد البسيونىمستجد149

احمد محمد فرغلى ابراهيممستجد150

احمد محمد فوزى عبدالصادق عتمانمستجد151

152
مستجد

محول
احمد محمد محمد الصعيدى

153
مستجد

متطوع
احمد محمد محمد عبدالحميد عامر

احمد محمد محمد عبدالفتاح محمودمستجد154

احمد محمد محمود جاد ابوهيبهمستجد155

156
مستجد

مفصول
احمد محمد نبيل احمد عبدالعزيز

احمد محمد نجاح السيد حسنمستجد157

احمد محمود احمد على غنيممستجد158

احمد محمود احمد محمد ابويوسفمستجد159

احمد محمود السيد الكحالوىمستجد160

كنترول                   مالحظ
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9لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية
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احمد محمود سعد سالم عبدالعالمستجد161

162
مستجد

مفصول
احمد محمود عزت عالم

احمد محمود محمد محمد ابورحيممستجد163

احمد مسعد احمد جاللمستجد164

احمد مسعد حسن صابر عبدهمستجد165

احمد مسعود غريب عبدالواحد القرضاوىمستجد166

167
مستجد

مفصول
احمد مسعود محمد محمد عماره

احمد مصطفى عبدالصالحين محمد دردرهمستجد168

احمد مصطفى عبدالهادى عبدالرازق بكرىمستجد169

170
مستجد

ع.م
احمد معتمد احمد مصطفى عبدالخالق

 فقط2021عذر مرضى عن دور مايو

احمد مليح ابراهيم محمد ماضىمستجد171

احمد ممدوح قطب الشاملى خضيرمستجد172

احمد نبيل سعد احمد حندقمستجد173

احمد نصر السيد درويشمستجد174

احمد هانى احمد عبدالرحيممستجد175

احمد هشام احمد كامل محمدمستجد176

احمد وجيه السعيد ابوالفتوح غانممستجد177

178
مستجد

مفصول
احمد وليد المتولى على ريه

احمد ياسر احمد عجالنمستجد179

احمد يوسف محمد محمود السمكرىمستجد180
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 
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ادهم االمير محمد محمد الفيشاوىمستجد181

ادهم جمال محمد مطرمستجد182

ادهم رضا السيد محمد طعيمهمستجد183

مستجد184
ادهم عصام عبدالعظيم ابراهيم

 فقط2021عذر عن دور يناير

ادهم هشام السيد مصطفى بدرالدينمستجد185

ادهم ياسر لطفى حواممستجد186

اروى عبدربه حامد عبدالحميد هيوبمستجد187

اروى محمد عباس غريب ابوحمدهمستجد188

ازهار رافت حلمى ابراهيم حجازىمستجد189

190
مستجد

مفصول
اسامه اشرف السيد عبدالعزيز البدوى

اسامه جمال مهران عثمانمستجد191

اسامه حامد خيرهللا ابوشنافمستجد192

اسامه غريب جالل السيد بدرانمستجد193

اسامه محمد جابر احمد رزيقهمستجد194

195
مستجد

ع.م
اسامه محمود محمد بلتاجى ابوالمجد

اسراء ابراهيم ابوزيد ابراهيم رمضانمستجد196

اسراء احمد صبرى سيداحمد سلطانمستجد197

اسراء احمد عبداللطيف محمدمستجد198

اسراء احمد فهمى السباعىمستجد199

اسراء ايمن محمد توفيق عفيفىمستجد200
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توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

اسراء جميل محمد البلتاجيمستجد201

اسراء حماده طه احمد علىمستجد202

اسراء خالد عبدالرحيم الخطيبمستجد203

اسراء زكريا محمد االقرعمستجد204

اسراء سعد عابد جاب هللا صالحمستجد205

اسراء سيد محمد بسيونيمستجد206

اسراء شحاته فؤاد عبدالعزيز شهابمستجد207

اسراء عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالرءوفمستجد208

اسراء عبدالفتاح صيام الدماطىمستجد209

اسراء عصام عبداللطيف احمدمستجد210

اسراء على عبدالموجود االلفى محمدمستجد211

اسراء كرم انور موسى حمودهمستجد212

اسراء ماهر احمد محمد الديبمستجد213

214
مستجد

مفصول
اسراء محمد السيد عبدالتواب

اسراء محمد انور عبدالغنى منصورمستجد215

اسراء محمد رجب احمد احمد السحلىمستجد216

اسراء محمود عبدالفتاح محمد المغنيمستجد217

اسراء محمود عبدالمنعم محمود ابراهيممستجد218

219
مستجد

محول
اسراء مصطفى عبدالحميد مصطفى

اسراء وائل طلعت فهمى الهورينىمستجد220
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اسراء ياسر حماد عرفه ربيعمستجد221

اسراء ياسر عبدهللا ابوريهمستجد222

اسالم احمد محمد سندمستجد223

اسالم اسامه مختار محبوبمستجد224

اسالم السيد السيد على جبريلمستجد225

اسالم جمال محمد سليم عبدالرحمنمستجد226

اسالم رضا محمد عبدالسالم محمد موسىمستجد227

228
مستجد

ع.م
اسالم سعيد على البليهى

اسالم شوقى محمد محمود غزالىمستجد229

230
مستجد

مفصول
اسالم طاهر محمد سنبل

231
مستجد

مفصول
اسالم عاصم عبدالفتاح خليل

اسالم عنتر على محمد العباسىمستجد232

اسالم عوض سعد مرسى بكرمستجد233

اسالم محمد السيد الجرحى زعيرمستجد234

اسالم محمد خفاجى احمدمستجد235

اسالم محمد يوسف قطب صديقمستجد236

اسالم محمود رمضان السيد رمضانمستجد237

اسماء احمد فتحى محمود رحومةمستجد238

اسماء اسعد اسعد عتيسمستجد239

240
مستجد

مفصول
اسماء امين ابومسلم احمد
تم تغير االسم من الست الى اسماء
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اسماء حامد عبدالاله محروس السعدنىمستجد241

اسماء حسن فتح هللا بيومى البنامستجد242

اسماء حسين رجب حسين خطابمستجد243

اسماء حميده السيد عبدالوكيلمستجد244

اسماء رضا سالمه محمد الزقزوقمستجد245

اسماء رمضان محمد جاب هللامستجد246

اسماء شحاته حامد شحاته سالممستجد247

اسماء شعبان محمد شعبان هيكلمستجد248

اسماء صبحى سعد السيدمستجد249

اسماء طارق محمد الصباغمستجد250

مستجد251
اسماء عبدالخالق جابر سلطان

2021عذر عن العام الجامعى

اسماء عبدالسالم المرسى شاهينمستجد252

اسماء عالءالدين محمد حميده عليمستجد253

اسماء عمر محمد عوض درويشمستجد254

اسماء عوض عبدالمؤمن عوض سالممستجد255

اسماء كرم محمد محروس ابوطالبمستجد256

اسماء محمد شفيق مبروك داودمستجد257

اسماء محمد عبدالمطلب محمودمستجد258

اسماء محمد عبدالواحد عبدالمنعم الشاذلىمستجد259

اسماء محمد فوزى حامد اسماعيلمستجد260
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية
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 كلية الحقوق
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اسماء محمود السيد السباعى ريهمستجد261

اسماء ممدوح محمد محمود البنداريمستجد262

اسماء وائل احمد السيد عبدالكريممستجد263

264
مستجد

مفصول
اسماعيل خميس اسماعيل السيد تفاحه

اسماعيل فوزى اسماعيل عبدالوهاب الكيلهمستجد265

اسماعيل منصور اسماعيل خليفه مدكورمستجد266

اعتدال هشام عبدالمجيد عبدالحليممستجد267

االء ابراهيم رجب محمد ابوحديدمستجد268

االء ابراهيم زكريا احمد يوسفمستجد269

االء احمد عبدالمقصود على السطيحهمستجد270

االء السيد الدرينى محمد سليمانمستجد271

االء جميل السيد بحيرىمستجد272

االء حجاج عبدالرؤف نديرمستجد273

274
مستجد

مفصول
االء حسن منير حسن بيومى

االء خالد رمضان جعفرمستجد275

االء رضا السيد عبدالفتاح شحاتهمستجد276

االء رمضان خليل ضيف الحالجمستجد277

االء زين يحيى السيد الجليندمستجد278

االء عبدالنبى السيد السيد ديابمستجد279

االء عزت محمد عبدالواحد عشماويمستجد280
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية
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االء على محمد ترهمستجد281

االء فايز السيد السيدمستجد282

االء فوزى محمد نبيه العجانمستجد283

االء كمال الدين احمد غطاسمستجد284

االء مجدى عبدالقادر سبيته محمد خطيبمستجد285

االء محمد ابراهيم رضوان حوهمستجد286

االء محمد السعيد محمد امينمستجد287

االء محمد عبدالحميد محمد الجيارمستجد288

االء محمد عبدالمقتدر عبدالسالممستجد289

االء محمد عوض سمكمستجد290

االء نبيل ابراهيم بدير يوسفمستجد291

االء وائل فتحى عبدالمنعم عبدالحميدمستجد292

االء وحيد مصطفى حسن الجنديمستجد293

االء وليد فوزى عبدالعزيز علىمستجد294

السعيد محمد السعيد ابوهبهمستجد295

296
مستجد

ع.م
السعيد محمد السعيد المرسى الغزاوى

السيد اسماعيل السيد اسماعيل الشيخمستجد297

السيد رجب السيد يوسف الشهاوىمستجد298

السيد رضا السيد طه علىمستجد299

السيد صابر حسن احمد غنيممستجد300
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شــعـبة  إنتســــاب موجة 
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السيد عصام السيد احمد رمضان صالحمستجد301

السيد محمد السيد محمد عيد المواردىمستجد302

السيد محمد عبدالحليم متولى قنديلمستجد303

الشيماء محمد ثابت السمولىمستجد304

المصطفى جابر انور محمد محمد ابودنيامستجد305

الهام ايمن اسماعيل طه رزيقهمستجد306

الهام محمد احمد خيرى عليوهمستجد307

الهام محمد نفيس على كشافمستجد308

امانى احمد الفاتح زايدمستجد309

امانى الحسينى يوسف حسنمستجد310

امانى الشحات عمر ابراهيم خطابمستجد311

امانى رضا عبدالوهاب سند حمادهمستجد312

امانى شريف محمد عبدالحميدمستجد313

امانى صالح الدين مغازى مجاهدمستجد314

امانى فتحى محمد مبروك حمادمستجد315

امانى محمد عبدالعاطى سلطانمستجد316

امانى محمد فتحى االقرعمستجد317

امانى محمود احمد عبدالمقصود قنديلمستجد318

امل اشرف الدسوقى احمد عاشورمستجد319

امل القطب عبدالسميع القطب مكىمستجد320
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية
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امل جمال مجاهد عبدالمعطى حركمستجد321

امل وائل على عبدربه الدبهمستجد322

امنيه رمضان عبدالستار رمضان لبنمستجد323

امنيه عزت محمود احمد محفوظمستجد324

امنيه على عبدالنبى عطيهمستجد325

امنيه محمد ابراهيم حافظ الدسوقىمستجد326

امنيه نعيم حموده احمد محمد ابوليلهمستجد327

امنيه هانى عرفه كامل الغناممستجد328

امنيه ياسر فرج احمد ابوالعنينمستجد329

امير احمد جالل مرعىمستجد330

331
مستجد

ع.م
امير ادهم عطيه السيد البهوتى

امير سعيد مختار مغربىمستجد332

333
مستجد

متطوع
امير محمد عبدالعزيز محمد االعمى

اميره احمد راشد عباس الفرماوىمستجد334

335
مستجد

ع.م
اميره سعيد ابراهيم نصر رزق

اميره سعيد البرعى ابراهيم القاضىمستجد336

اميره سعيد محمد محمد القشالنمستجد337

اميره عادل سعيد عبدالحميد شقليطمستجد338

اميره محمد على موسى الجرانمستجد339

اميره محمد فتحى علم الدين فرغلىمستجد340
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اميره محمد كمال عبدالهادى الجيزاوىمستجد341

اميره نبيل صديق حمادهمستجد342

اميمه ياسر احمد جابر محمود جادهللامستجد343

امين احمد امين محمد العدلمستجد344

امين وائل جالل سالمهمستجد345

امينه ابراهيم على محمد على الجملمستجد346

امينه احمد الدياسطى عويضهمستجد347

امينه عماد محمد عبدالعزيز راضيمستجد348

انجات حسن على كريممستجد349

انجى حسين درويش حسنمستجد350

انجى عبدالعزيز فوزى عبدالجواد بدوىمستجد351

352
مستجد

مفصول
اندرو اسعد فؤاد عبدالمسيح

انطونيوس نصر موسى رياضمستجد353

اهداء محمد ندا عبدهللا عبدهللامستجد354

اياد احمد عبدالعزيز احمد نورالدينمستجد355

اياد مجدى عبدالرازق سعد زعيرمستجد356

ايثار ماهر عبدالعزيز حسين عتشمستجد357

ايلين رؤوف لطفى ونيسمستجد358

359
مستجد

مفصول
ايمان ابواليزيد محمد حلفه

ايمان احمد محمد احمد عبدهللا شعبانمستجد360
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ايمان احمد يوسف على احمدمستجد361

ايمان اسماعيل محمد محمد جودهمستجد362

ايمان السيد جمال محمد السيد الحريرىمستجد363

ايمان ايمن سيداحمد شرف الدين علىمستجد364

ايمان ايمن عبدالرؤف عبداللطيف القزازمستجد365

ايمان ايمن محمد توفيق محمودمستجد366

ايمان جاد محمد جاد محمد حسينمستجد367

ايمان حسن محمد حجاجمستجد368

ايمان حمدى عبدالحميد عوضمستجد369

ايمان حمدى عبدالفتاح عبداللطيف خليفهمستجد370

ايمان رضوان محمد عبدالمنعم حشادمستجد371

ايمان رمضان عبدالرازق صالح صالحمستجد372

ايمان سالمه ابوزيد عوض الملويمستجد373

ايمان صابر محمد رضا السعدنىمستجد374

ايمان عادل احمد احمد داودمستجد375

ايمان عبدالجواد محمود عبدالخالق بسيونىمستجد376

ايمان عبدالقادر فتحى احمد حمادمستجد377

ايمان عبدالناصر حسن محمد السيدمستجد378

ايمان على عبدالسالم محمد احمدمستجد379

ايمان فتح هللا عباس احمد بدوىمستجد380
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20لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

ايمان مجاهد محمود ابواليزيد ابوالمالمستجد381

ايمان محمد احمدشوقى محمد بركاتمستجد382

ايمان محمد حسن الغناممستجد383

ايمان محمد حسين احمد النبراوىمستجد384

ايمان محمد عطيه عبدالمطلب سالممستجد385

ايمان محمد على ابراهيممستجد386

ايمان محمد كمال عبدالفتاح ابوالعزممستجد387

ايمان محمد ممدوح بسيونى مصطفىمستجد388

ايمان مصطفى على مصطفى ابراهيممستجد389

ايمان نادر نصرالدين على حسنمستجد390

ايمان هشام محمد الزهرىمستجد391

ايمان وليد محمد عبدالحليم عيسىمستجد392

مستجد393
ايمن ابراهيم رمضان ابراهيم اسالم

 فقط2021عذر عن دور يناير

ايمن احمد مصطفى عبدالرحمن جمال الدينمستجد394

ايمن باتع شعبان عبدالواحد العيسوىمستجد395

ايمن رجب مسعود ابراهيممستجد396

ايمن رمضان محمد يوسف البسوميمستجد397

ايمن عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيزمستجد398

ايمن عبدالفتاح طه عبدالفتاح درويشمستجد399

400
مستجد

ع.م
ايمن محمد سعد عبدالكريم
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21لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

ايمن منصور عبدالرازق محمد عمرمستجد401

ايمن منصور محمود اسماعيل مصطفىمستجد402

ايناس عبدالجواد السيد محمد الشربينىمستجد403

ايناس فوزى عوض ابراهيم عيدمستجد404

ايناس محمد بسيونى حامد بحيرىمستجد405

406
مستجد

ع.م
ايه ابراهيم رجب عبدالرحمن

ايه اسماعيل احمد عبدالمطلع عبدالحميدمستجد407

ايه اشرف حسن يونس الجبانمستجد408

409
مستجد

مفصول
ايه السعيد عبداللطيف احمد عبدالجواد

ايه السيد حسن عبدالونيس االنبابىمستجد410

411
مستجد

ع.م
ايه امام السيد حامد ابوشادى

412
مستجد

ع.م
ايه جالل محمد احمد محمد

ايه جمعه ابوالمكارم عوض دخيلمستجد413

ايه حسن ابراهيم حسن ابراهيممستجد414

ايه حسنين محمد احمد مطيرمستجد415

ايه خالد عزمى زايد عبدهللامستجد416

ايه رسمى شعبان عبدالفتاح سليمانمستجد417

ايه رفيق عبدالرازق تركىمستجد418

ايه زين العابدين محمد بسيونى حسنمستجد419

ايه سعد فتحى تركىمستجد420
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22لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

ايه سمير عبدالغنى بسيونى بدوىمستجد421

ايه صبرى خميس سعدمستجد422

ايه طه مرزوق الصناديديمستجد423

ايه عادل متولى ابرهيم سياقمستجد424

ايه عاطف حمزه عوض سندمستجد425

ايه عبدهللا محمد عبدهللا المنسىمستجد426

ايه عريف عبداللطيف عوض عبدالونيسمستجد427

ايه كامل احمد جادهللامستجد428

ايه كمال فايز ابراهيم عبدالقادرمستجد429

ايه محمود رجب عبدالشافىمستجد430

ايه ممدوح ابراهيم السيدمستجد431

ايه هانى صالح الدين اسماعيل محمدمستجد432

ايه هشام محمد عبدالعظيم المصرىمستجد433

ايه وليد صبرى احمد الباجورىمستجد434

ايهاب سعيد بولس نجيبمستجد435

ايهاب لطفى حلمى عبدالعزيز ابراهيممستجد436

بجاد تامر نبيل الجبالىمستجد437

بدر طلعت خيرى رضوان رضوانمستجد438

439
مستجد

مفصول
بدريه محمد محمود السيد الناغى

بدير محمد بدير عبدالهادى سويلممستجد440
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23لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

441
مستجد

من 

العاملين
برهان عبدهللا مبروك محمد ترابيس

بسمه احمد حماده احمد محمدمستجد442

بسمه عادل محمود عبدالغنى منصورمستجد443

444
مستجد

مفصول
بسمه مجدى على شعله

بسمه محمود ابراهيم ابوستيتمستجد445

بسمه هانى قيصر ابراهيم عبدالمسيحمستجد446

بسنت السيد السعيد حسن رزقمستجد447

بسنت السيد السيد السيد عمارهمستجد448

بسنت حسن محمد حسن رمضانمستجد449

بسنت سمير قاسم جعفر قاسممستجد450

بسنت على محمد حسن كحلهمستجد451

بسنت محمود توفيق حجاجمستجد452

بشار سيد عبدالنبى محمد محمدمستجد453

454
مستجد

وافد
بشرى عماد عبدو حيدر

2021عذر عن العام 

بهاء الدين زكريا عابد السيدمستجد455

بهاء سعد السيد العيسوىمستجد456

بوال نبيل عوض شرموخ عوضمستجد457

بيتر نشات قدرى سولايرمستجد458

بيشوى ظريف زكى حنينمستجد459

تقى رجب احمد قمرالدولهمستجد460
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24لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

تقى محمود محمد على سالممستجد461

462
مستجد

ع.م
توفيق مصطفى توفيق ابوفدان

جمال سادات عبدالعظيم توفيقمستجد463

جمال طارق جمال عبدالناصر عبدالحكيممستجد464

جمال عبدالقادر عبدهللا عبدالقادر يوسفمستجد465

جمال عبدالناصر محمد مصطفىمستجد466

467
مستجد

مفصول
جمال محمد عبدالغنى النجار

جمال محمود فتحى متولى شلبىمستجد468

جميله عابد عبدالفتاح محمد الشرقاوىمستجد469

جهاد سمير صابر النعناعىمستجد470

جهاد شعبان سعيد جادمستجد471

جهاد عماد محمد عبدالعال مجاهدمستجد472

جهاد محمد فتحى حسن ابراهيممستجد473

جهاد هشام عبدالقادر عبدالسيد الصايممستجد474

جهاد وجيه محمد رشاد سالمهمستجد475

جويده صادق جويده محمد جويدهمستجد476

جيهان صالح منبى نويجىمستجد477

حاتم عادل شهوان محمد صقرمستجد478

479
مستجد

ع.م
حاتم محمد الحسانين الفقى

حازم زكى عبدالحليم بكرمستجد480
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25لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

حازم طارق ابراهيم احمد حسينمستجد481

حازم عبدالمنعم محمد عبدالمنعم العدوىمستجد482

حازم محمد السيد جمال السيد سليمانمستجد483

حازم محمد فرحات محمد ابوحسنمستجد484

485
مستجد

متطوع
حامد احمد حسن احمد الجبرتى

حبيبه احمد زغلول سليمان ابواحمدمستجد486

حبيبه حمدى محمد محمود الديهىمستجد487

حبيبه رافت محمد على عبدهللامستجد488

حبيبه عباس حسن عباسمستجد489

حبيبه فكرى على عبداللطيفمستجد490

حبيبه محمد جالل الدين محمود بدوىمستجد491

حبيبه محمد عبدالغنى الصافىمستجد492

حبيبه محمد كامل عبداللطيف خاطرمستجد493

494
مستجد

ع.م
حسام الدين حسنى عبدالمعطى محمود

حسام حاتم محمد سمير عبدالحى تايبمستجد495

حسام حسن محمد محروس غريبمستجد496

497
مستجد

مفصول
حسام خالد عبدالغفار النجار

حسام عبدهللا عبدالقوى عبدالرحيم حسنمستجد498

حسام عطيه صابر مساعد احمدمستجد499

حسام عيد سيداحمد البراجهمستجد500
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26لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

حسام مامون يوسف الشناوىمستجد501

حسام محمد ابراهيم عباس خليلمستجد502

حسام محمد عباس محمد مطرمستجد503

حسام محمد محمد محمود حمزه الديبمستجد504

505
مستجد

مفصول
حسام محمود احمد فؤاد ابوموسى

حسن السيد ناصف عبدالخالق الوكيلمستجد506

حسن حمدى ابراهيم السيدمستجد507

حسن عنتر حسن شريف قديحهمستجد508

حسن فاروق حسن محمدمستجد509

حسن محمد حسن حسن احمد كدشمستجد510

حسن هشام حسن قاسممستجد511

حسنى راغب عبدالرحيم صالحمستجد512

حسين جمال بكر عبداللطيف شبيبمستجد513

حسين عبدالرؤوف فوزى على الغزاوىمستجد514

حسين عبدهللا ابراهيم عبدهللامستجد515

حسين على عبدالعاطى خطابمستجد516

حسين محمد حسين محمد ابوالنورمستجد517

518
مستجد

متطوع
حسين محمد عبدالحميد احمد رخا

حسين محمود فوزى محمود الجاريهمستجد519

حسين يوسف فؤاد عبدالعاطى الدهراوىمستجد520
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27لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

حال ابراهيم عبدالبارى يوسف علىمستجد521

حلمى وحيد حسين ايوب علىمستجد522

حمدى على محمد على سويدمستجد523

حمدى محمد فرج عبدالرازق سالممستجد524

حمزه عبدالسالم محمد درازمستجد525

حمزه محمد سارى فوزى االسمرمستجد526

حنان اسامه فريد فهمى ابوعمهمستجد527

حنان عبدالوهاب محمد عبدالمعطىمستجد528

حنان مصطفى محمد جبرمستجد529

حنين خالد عبدالفتاح النجارمستجد530

حنين رضا محمد يوسف ابوالعطامستجد531

حنين سعيد عبدالدايم رجبمستجد532

حنين طارق محمدى الزرقانىمستجد533

حوراء منتصر سعيد عبدالحميد الغرباوىمستجد534

حياه احمد محمد حسن البولينىمستجد535

حياه الدين محمود عبدالمنعم المحمدى داودمستجد536

حياه طلعت محمد فرج مصطفى حمدمستجد537

538
مستجد

مفصول
خالد السيد على الجندار

خالد شفيق السيد محمد حسنينمستجد539

540
مستجد

مفصول
خالد عادل عبدالمنعم قطب مرعى الفران
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28لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

خالد فتحى سالمه احمد سلطحمستجد541

خالد محمد على محروس زهرانمستجد542

خالد محمد فاروق ابراهيم حسنمستجد543

خالد محمد لطفى الزياتمستجد544

خالد محمود محمد احمدمستجد545

546
مستجد

ع.م
خالد مختار احمد السيد مطاوع

خالد وليد حاتم عبدالغنى مشرفمستجد547

خالد يسرى حجازى عبدالخالق زغلولمستجد548

خديجه جمال ابراهيم محمود خضرمستجد549

خديجه على على احمد سيداحمد الصفتيمستجد550

خلود خالد احمد ابراهيم رزقمستجد551

خلود خالد حسب النبى ابراهيم عامرمستجد552

خلود رضا بسيونى بسيونى اباظهمستجد553

خلود رمضان عبدالفتاح ابراهيم جمعهمستجد554

خلود عبدالحميد عباس متولى عبدالقادرمستجد555

خلود محمد نبوى رفاعى علىمستجد556

خلود محمود عبدالقوى الدفراوىمستجد557

خلود مسعد محمد على قنديلمستجد558

داليا جمعه اسماعيل محمود الشيالمستجد559

دعاء اكرم احمد غنيممستجد560
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29لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

دعاء السيد على احمد شمس الدينمستجد561

دعاء خالد شعبان سلمانمستجد562

دعاء عبدالمنعم محمد عبدالرازق خضرمستجد563

دعاء محمد لمعى الشركسىمستجد564

دعاء محمد محمد عبدالغفار بدوىمستجد565

566
مستجد

مفصول
دعاء محمد نجيب محمد الشهاوى

دعاء يونس محمد يونس عبدالجليلمستجد567

دنيا ابراهيم احمد خليلمستجد568

دنيا احمد رمضان احمد الشنشورىمستجد569

دنيا اشرف احمد عمرمستجد570

دنيا ايمن راضى مسعد الترياقيمستجد571

دنيا جابر السعيد المقطفمستجد572

دنيا جمال ابراهيم عبدالحى عماممستجد573

دنيا حامد شاكر محمد عباسمستجد574

دنيا حسام محمد مصطفى ياسمينمستجد575

دنيا طارق على على ابراهيممستجد576

دنيا عبداللطيف رجب سالممستجد577

دنيا فارس عبدالغنى عبدالعال العترمستجد578

دنيا محمد الحسينى عبدالحميدمستجد579

دنيا محمد سعيد محمد السيد خليلمستجد580
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30لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

دنيا محمود محمد محمود بسيونى الرامخمستجد581

دينا احمد رجب زعيترمستجد582

دينا احمد عبدالواحد عبدالعزيز ابوابراهيممستجد583

584
مستجد

ع.م
دينا احمد عوض عبدالسالم

دينا احمد قنديل عطا خليفهمستجد585

دينا احمد محمد حامد فتح هللا يعقوبمستجد586

دينا ايمن شوقى عطيه عيسيمستجد587

دينا عبدالقادر رواش كسبرمستجد588

دينا عبده عبدالمجيد السروجىمستجد589

دينا محمد فؤاد السيد لقمهمستجد590

ذياد جمعه محمد على عامرمستجد591

راضى فرج محمد متولىمستجد592

593
مستجد

ع.م
رامى محمد محمد القشالن

رانيا ابراهيم عبدالرحيم عامر محمدمستجد594

رانيا احمد محمد احمد سالممستجد595

رانيا السيد فوزى السيد بركاتمستجد596

رانيا محمود السيد محمود ابوشيحهمستجد597

رباب مسعود محمد على عونمستجد598

ربيع محمد حامد ابوالعزممستجد599

رحاب البهى عبدالبديع دنيامستجد600
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31لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

رحاب محمد احمد فرج طليبهمستجد601

رحاب محمد عبدالرحمن حسنينمستجد602

رحمه ابراهيم الحسينى محفوظ ابراهيممستجد603

رحمه جالل عبدالمجيد هواشمستجد604

رحمه جمعه محمد رجب القاضىمستجد605

رحمه محمد ابراهيم عطيه ابراهيممستجد606

رحمه محمد السيد عبدالمجيدمستجد607

رحمه محمد سامى حنفى عبدالرحمنمستجد608

رزق عطيه مصطفى حماد الشوربجىمستجد609

610
مستجد

ع.م
رشا حسين عبدالحليم عاصى

رشا محمد عبدهللا بلحمستجد611

رضا حافظ محمد النجيلى شمعهمستجد612

رضا صابر عيد ابراهيم علىمستجد613

614
مستجد

محول
رضوى طارق ابوالفتوح عيد

رضوى عبدالمولى على عبدالمولى ميزارمستجد615

رغده جابر السيد عبدالحميد ابوسلطوحمستجد616

رقيه رضا ابراهيم سنبلمستجد617

رمضان ايمن رمضان الصافىمستجد618

رمضان رمضان محمد احمد الجربيدمستجد619

رنا ابراهيم عبدهللا محمود الحدادمستجد620
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32لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

رنا اسامه السيد مرادمستجد621

رنا السيد يونس بهنسى مصطفىمستجد622

رنا العربى سعيد السيد ابوالسعودمستجد623

رنا ايمن ابراهيم محمد مجاهدمستجد624

رنا حسام الدين عبدالمنعم احمد يوسفمستجد625

رنا حسام الدين محمد النجارمستجد626

رنا رمضان حامد احمد رمضانمستجد627

رنا عبدالحميد محمود عبده ابوصياممستجد628

رنا عبدالناصر عبدالمنعم محمد فايدمستجد629

رنا وليد عادل خليل ابوسمرهمستجد630

روان احمد محمد احمد الشاذلىمستجد631

روان جمال حسنين حسن البخمستجد632

روان جمال محمد عطا حاللهمستجد633

روان حسام عبدالفتاح محمد العزبمستجد634

روان حسن السيد ابراهيم عميرهمستجد635

روان رامى حلمى هاشممستجد636

روان زين العابدين فوزى على نصرمستجد637

روان عبده المهدى محمد سالممستجد638

روان عماد حمدى بسيونى عبدربهمستجد639

روان مجدى عبدالعظيم محمد عمرمستجد640
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33لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

روان محمد احمد على السبكىمستجد641

روان محمد عبدالحميد حسين طهمستجد642

روان محمد فاروق خطابمستجد643

روان محمود جابر محمود على الدينمستجد644

روان مسعد مبروك عبدالمجيد الشبكشىمستجد645

روان ناجى صالح الدين احمد سليمانمستجد646

رودينا ايمن مصطفى الشافعىمستجد647

رودينا محمد عبدالفتاح عبدالمقصود سندمستجد648

رودينا محمد عبدالمعز حامد محمد حسنمستجد649

رودينه ناجى عبدالمنعم ابراهيممستجد650

روضه احمد ابراهيم حسينمستجد651

روضه عاشور سعيد عفيفى مصطفىمستجد652

روضه كرم شعبان بيلى الخميسىمستجد653

روفيده السيد محمد محمد السيد احمد رزقمستجد654

روفيده طارق محمد معوض شرف الدينمستجد655

ريم جمال محمد بسيونىمستجد656

ريم عبدالعزيز محمود ابوجويلهمستجد657

ريم عبدالعليم عبداللطيف عبدالمجيدمستجد658

ريم قدرى ابراهيم محمد زمرمستجد659

ريم متولى عراقى محمد عبدالفتاح رفاعىمستجد660
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----------------------------------------------------------:  حضور 

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

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

20:  إجمالى  



           

34لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

661
مستجد

ع.م
ريهام جابر ابراهيم عطيه

ريهام خميس عبدهللا احمد الجملمستجد662

ريهام صبرى عبدهللا محمد عبدالرازقمستجد663

ريهام غاوى حسن عبدهللا درازمستجد664

ريهام وحيد فتحى احمد كليبمستجد665

زياد احمد السيد عبدالهادى علىمستجد666

زياد احمد حسن جاد حجازىمستجد667

زياد اسامه احمد ذكى معتوقمستجد668

زياد اشرف عبدالوهاب عبدالواحدمستجد669

670
مستجد

مفصول
زياد خالد طه عبدالكريم

زياد خالد عبدالصمد درويش السيوىمستجد671

زياد سعد فاروق سعد محمدمستجد672

زياد سمير حسن احمد الجملمستجد673

زياد عماد لطفى عبدالفتاح منسىمستجد674

زياد فتحى محمود محمد نعيممستجد675

زياد ماجد سعيد عبدالمجيد على المرلىمستجد676

زياد محمود رزق ابوريامستجد677

زياد مشرف لبيب عدالنمستجد678

زينب ابراهيم عادل عيدمستجد679

زينب ابراهيم محمد الحصرىمستجد680

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

35لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

زينب احمد محمد عبدالحليم السقامستجد681

زينب عالء عبدالباسط جبر بديوىمستجد682

زينب محمد احمد االقرعمستجد683

زينب محمود عوض عبدهللا سعدمستجد684

زينب ياسر حسن االسكافىمستجد685

ساره احمد السيد عابدينمستجد686

ساره السيد جابر متولى عبدالعالمستجد687

ساره الشحات عبدالغنى سالم محمدمستجد688

ساره جمال ابراهيم ابراهيم عمارهمستجد689

690
مستجد

ع.م
ساره حسن محمد بدر

ساره درويش بسيونى درويش غنيممستجد691

ساره رمضان حلمى الحريرىمستجد692

ساره شعبان محمد عبدالموجود عبدالرحيممستجد693

694
مستجد

ع.م
ساره طارق السيد مصطفى عبدالرحمن

ساره عاصم حسن جمعهمستجد695

ساره عبدالباسط حسن السيد شريفمستجد696

ساره عبدالوهاب رفعت عبدالوهاب جبلمستجد697

ساره محمد رزق محمد فراجمستجد698

ساره محمد على محمد عمارمستجد699

ساره محمد فريد السيد زهرهمستجد700
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36لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

ساره منير طسن رجب عبدالغنىمستجد701

ساره ناجى جوده احمد جاد عوضمستجد702

ساره وليد صبحى يونسمستجد703

ساليناز انور محمد الجملمستجد704

سامر محمد عبده ابراهيم عطيهمستجد705

سامى هانى عبده يعقوبمستجد706

ساندى هانى محمد بلبعمستجد707

سحر عبدهللا عبدالرجال فرجمستجد708

سعاد السيد محمد عوض عوضمستجد709

سعاد عبدالمولى حامد عطيه عرعاصمستجد710

سعاد محمد جابر حامدمستجد711

سعاد محمد دسوقى عبدالعزيزمستجد712

سعد تامر سعد حويتمستجد713

714
مستجد

ش.ا
سعد صالح عبدالهادى على محمد

سعد عبدالقادر سعد عبدالقادر ابولبدهمستجد715

سعيد محمد محمد السعيد كامل عمرمستجد716

717
مستجد

مفصول
سلمى احمدى عبده محمد عزاز

سلمى اسامه على احمدمستجد718

سلمى حسان حسين قطب على ضباشمستجد719

سلمى عمرو عبدالمنعم احمد ديابمستجد720
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37لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

سلمى محمد سعد البدويمستجد721

سلمى يحيى السيد نوارمستجد722

سما عبدالستار عطاهللا يونس قليقهمستجد723

سماح محمد حامد فؤادمستجد724

725
مستجد

ع.م
سمر احمد احمد عبدالمقصود االباصيرى

سمر السيد حماده السقامستجد726

سمر سعد عبدالمولى عبدالقوىمستجد727

سمر سعيد حسن على يوغرىمستجد728

سمر عصام متولى محمد عالممستجد729

سميحه صبحى عبدهللا عبدالحميد زيدانمستجد730

سمير شعبان ريحان ابوالنصرمستجد731

سمير محمد عبدالعزيز على جاهينمستجد732

سميره سامح فتحى ابراهيم النكالويمستجد733

سميه احمد عبدهللا الشرقاوىمستجد734

سندس ماجد زكريا عبدهللا عبدربهمستجد735

سها عبدالحليم عبدالعزيز الصعيدىمستجد736

سهى عالء السيد احمد جمعهمستجد737

سهير صبرى مصطفى مصطفى الفارمستجد738

سهير عماد محروس محمد غازى المنوفىمستجد739

سهيله ابوالفتيان محمد محمد عبدالرحمنمستجد740
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38لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

سهيله اكرم حمدى مكىمستجد741

سهيله السيد احمد محمودمستجد742

سهيله حسن محمد صبره موسىمستجد743

سهيله حسين عبدالجواد حسين سعدهللامستجد744

745
مستجد

محول
سهيله سعيد حسين محمد حجازى

سهيله محمد عبدالحميد حمادمستجد746

سهيله محمد عبدالعزيز سيداحمد طبالهمستجد747

سهيله محمد على بيومى عبدالالمستجد748

سهيله محمود مبروك رمضانمستجد749

سوزان احمد يوسف حمودةمستجد750

سوزان خيرى عبدالمجيد السيدمستجد751

سيف االسالم محمد فاروق الدهشانمستجد752

سيف محمد فتحى محمد الدبابىمستجد753

شادى ابراهيم محمد احمد الشهبىمستجد754

شادى عبدهللا عبداللطيف المسيرىمستجد755

شادى محمود محمد ابواليزيد عمارهمستجد756

شذى سعد عبدالحميد عبدالقادر عطيهمستجد757

شروق اسامه عبدالجليل ابوالوفامستجد758

شروق جمعه يوسف بدرمستجد759

760
مستجد

مفصول
شروق خالد البسيونى بكر
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39لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

شروق رضا الششتاوى عطيه ابوريهمستجد761

شروق عاطف عبدالرازق عبدالرؤفمستجد762

شروق عصام دسوقى طايل بهنسيمستجد763

شروق على مصطفى يوسف النجارمستجد764

شروق قدرى احمد امين حسن حجازىمستجد765

شروق محمد سعد عطيهمستجد766

شروق محمد عبدالفتاح حسنينمستجد767

شروق محمد عرفه محمد حمدمستجد768

شروق موسى الشحات عوضمستجد769

شروق ناصر محمد ابوالغيطمستجد770

شروق هشام محمد الشرشابىمستجد771

شروق وليد مصطفى الشاذليمستجد772

شريف اشرف جالل ابراهيم الفوطىمستجد773

شريف حمدى عطيه محمد الشريفمستجد774

775
مستجد

مفصول
شريف رزق عبدالعاطى ابراهيم سند

مستجد776
شريف رضا السيد احمد عوض

2021عذر عن العام الجامعى

شمس احمد عادل احمد نوحمستجد777

شمس الدين ابراهيم ذكى مصطفى موسىمستجد778

شمس محمد السيد محمود عفيفيمستجد779

شهاب محمد عبدالنبى حسن علىمستجد780
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40لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

شهد اشرف عبدالحميد فكرى سالممستجد781

شهد امين محمد عامر شعبانمستجد782

شهد عبدالناصر محمود محمد ابراهيممستجد783

شيرين محمد عبدالسالم عبدالمهدى مهدىمستجد784

شيماء احمد عبدالواحد سويلم هدهودمستجد785

786
مستجد

محول
شيماء احمد محمود احمد

787
مستجد

ع.م
شيماء الجويلى عبدهللا عبدهللا الجويلى

شيماء خالد اسماعيل عبدالفتاح عمرومستجد788

شيماء خالد محمد عبدالسالممستجد789

شيماء شرفاء محمود وهيب ابوطاحونمستجد790

شيماء صفوت عبدالنبى عبدالوارثمستجد791

شيماء محمد سالم عبدالرحيم حمامهمستجد792

شيماء محمود ابوالنصر حفناويمستجد793

شيماء محمود قاضى سليمانمستجد794

795
مستجد

ع.م
صابرين مصطفى محمود مراد

صادق جمال احمد احمد المبيضمستجد796

صالح ياسين محمود ابوجليلهمستجد797

صبحى محمد صبحى سليمان علىمستجد798

صبرى اسامه محمد صبرى عاشورمستجد799

صبرى عبدالمعطى حامد على السخاوىمستجد800
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41لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

صبرين محمد عبداللطيف عبدالعزيزمستجد801

صفاء عبدالرؤوف احمد سيد محمودمستجد802

صفيه عطا بسيونى خميسمستجد803

804
مستجد

ع.م
صالح ابراهيم اسماعيل حسن

ضحى احمد رفعت محمد عوفمستجد805

ضحى حازم عبدالرحمن محمود الفيلمستجد806

ضحى حمدى ابراهيم ابوالعنين سالممستجد807

ضحى خليل هزاع حسنين جبريلمستجد808

ضحى ياسر الشحات طلبه العروسىمستجد809

810
مستجد

مفصول
ضياء الدين احمد حسن السيد ابوالعال

طارق احمد مختار احمد ابراهيم الشنديدىمستجد811

812
مستجد

ع.م
طارق السيد احمد فؤاد مرسى اللبيشى

طارق محمد عبدالسميع محمد الجملمستجد813

طاهر عبدالسالم محمد الجنجيهىمستجد814

815
مستجد

ع.م
طاهر محمد طه السكران

طلعت طارق عبدالخالق هدهودمستجد816

طه السعيد بدير السعيد سليمانمستجد817

طيف خالد محمد احمد بدوىمستجد818

عادل السيد عادل العشرىمستجد819

عادل صالح يوسف ابراهيم ابراهيممستجد820

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

42لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

عادل مجدى سعد عبدالحق شلبىمستجد821

822
مستجد

مفصول
عامر عبدالفتاح فرج عامر حسن

عبدالحكيم محمد عبدالحكيم محمد اغامستجد823

عبدالحميد على عبدالحميد عبدهللا ابوموسىمستجد824

عبدالحميد محمد عبدالحميد السماديسىمستجد825

عبدالحميد محمد عبدالحميد خالدمستجد826

827
مستجد

مفصول
عبدالرحمن ابراهيم بشاى حسن

عبدالرحمن ابراهيم محمد شوقى درويشمستجد828

عبدالرحمن احمد عبدالباسط احمد ابوهاشممستجد829

عبدالرحمن احمد عبدالواحد سيداحمد الخولىمستجد830

عبدالرحمن احمد عبده السيد احمدمستجد831

عبدالرحمن احمد محمد محمد حسنينمستجد832

عبدالرحمن اسماعيل صالح عبدالالهمستجد833

عبدالرحمن اشرف احمد على خليفهمستجد834

عبدالرحمن ايمن محمد احمد رمضانمستجد835

عبدالرحمن حسن مصطفى محمد حبيبمستجد836

عبدالرحمن خالد عبدالجيد الشورىمستجد837

عبدالرحمن خيرى منشاوى ابوشنافمستجد838

839
مستجد

محول
عبدالرحمن صبحى محمود محمود على غنيم

عبدالرحمن صبرى على احمد النواصرهمستجد840
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43لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

عبدالرحمن عبدالجيد عبدالمغيث عبدالحميدمستجد841

عبدالرحمن عبدالفتاح محمد ابوالمجد رمضانمستجد842

عبدالرحمن عبدهللا فوزى الشيخمستجد843

عبدالرحمن عبدالناصر عبدالرحمن جادهللامستجد844

عبدالرحمن عبده محمد احمد سالممستجد845

عبدالرحمن عماد عبدالمنعم احمد ديابمستجد846

عبدالرحمن كامل خليل رزق الرميسىمستجد847

عبدالرحمن مجدى ثابت امينمستجد848

عبدالرحمن محمد احمد حسن الحايسمستجد849

عبدالرحمن محمد عبدالرحيم احمد النواممستجد850

عبدالرحمن محمد عبدالعظيم كامل محمدمستجد851

عبدالرحمن محمد كمال عبده جادومستجد852

عبدالرحمن محمود عبدالباعث محمد سعدمستجد853

عبدالرحمن مصطفى ابراهيم ابراهيم الجمالمستجد854

عبدالرحمن مصطفى محمد حسن محمدمستجد855

عبدالرحمن مصلحى سعد مصلحى مصطفيمستجد856

عبدالرحمن ممدوح عبدالحميد بليدىمستجد857

عبدالرحمن منصور عبدالرحمن عبدالحميدمستجد858

عبدالرحمن نصر نبيوه ابوشنافمستجد859

عبدالرحمن هشام محمد حافظمستجد860
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44لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

عبدالرحمن هشام مصطفى النحاس محمدمستجد861

عبدالرحمن وائل عبدالمنعم ابراهيم داودمستجد862

عبدالرحمن يحى احمد جعيصهمستجد863

عبدالرحمن يحى زكريا محمود الجزارمستجد864

عبدالرؤف محمد عبدالرازق السيد محمدمستجد865

عبدالستار ابراهيم ابراهيم عبدالوهابمستجد866

عبدالعزيز جابر حسن رضوانمستجد867

عبدالعزيز رجب عبدالعزيز السيد سنبلمستجد868

عبدالعزيز رضا عبدالعزيز طلب بركاتمستجد869

عبدالعزيز عاطف عبدالمنعم عبدالحميد شلبىمستجد870

عبدالعزيز محمود عبدالعزيز عبدالعزيزمستجد871

عبدالعظيم مظلوم عبدالعظيم عبداللطيفمستجد872

عبدالفتاح حسن عبدالفتاح عبدهمستجد873

874
مستجد

محول
عبدالفتاح عبدالمنعم عبدالفتاح عبدهللا

875
مستجد

ش.ا
عبدالفتاح محمد محمد حسين ابراهيم

عبدالقادر ابراهيم المعداوى عبدالقادرمستجد876

عبدالقادر السيد عبداللطيف عامرمستجد877

عبدالكريم ابراهيم عبدالكريم محمد عوضمستجد878

879
مستجد

مفصول
عبدهللا ابراهيم لطفى محمود سالم

عبدهللا اشرف بدر عبدالباسط ابوالخيرمستجد880
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45لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

881
مستجد

مفصول
عبدهللا اكرم عبدهللا عبدربه

عبدهللا انور عبدالحفيظ عبدالحليممستجد882

عبدهللا جابر عبدالعظيم طهمستجد883

عبدهللا حماده يوسف بدرمستجد884

عبدهللا خالد عبدالعزيز حسين عسلمستجد885

عبدهللا سالم عبدالحميد مصطفى الطويلمستجد886

عبدهللا شداد عبدالحميد محمود منصورمستجد887

عبدهللا عادل محمد عبدالفتاح رفاعىمستجد888

889
مستجد

مفصول
عبدهللا عبدالحى عبدهللا صالح زهران

عبدهللا عبدالناصر سعد محمد عنانىمستجد890

عبدهللا عبدالواحد عرفه مدكورمستجد891

عبدهللا عالء محمد فتوح الغرباوىمستجد892

عبدهللا على توفيق احمد عفيفىمستجد893

عبدهللا محمد السعيد رقيهمستجد894

عبدهللا محمد عبدهللا ابوالعمايممستجد895

عبدهللا محمد على باضونمستجد896

عبدهللا مصطفى السيد رمضان الصعيدىمستجد897

898
مستجد

ع.م
عبدالمنصف ابراهيم عبدالمنصف عبدالكريم

899
مستجد

مفصول
عبدالمنعم سعيد عبدالمنعم محمد حسن

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم عبدالسالم نحلهمستجد900
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46لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 
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901
مستجد

عبدالمؤمن احمد بدوى السيد بدوىمن العاملين

عبده مبروك جوده محمد غانممستجد902

عبير زكريا محمد حبيبمستجد903

عبير عيد عبدالشافى حسينمستجد904

عبير محمد حافظ سعيد دويدارمستجد905

عبير محمود رمضان ابراهيم مطاوعمستجد906

907
مستجد

مفصول
عدنان محمد مخيمر محمود

908
مستجد

ع.م
عزالدين محمد كامل محمد الكتبى

عزيز السعيد حسن فتوح العمرىمستجد909

عصام بهاء عبدالستار عبدالحميدمستجد910

عصام فكرى سيد موسى السيدمستجد911

عال اسماعيل عبده محمد عالممستجد912

عال عاطف الشحات محمد صالحمستجد913

عال عبدهللا عبدالعاطى معال الشعراوىمستجد914

عال عبدهللا مصباح مصباح المغازيمستجد915

916
مستجد

ع.م
عال محمد ناصف حسن الفار

عالء الدين ابراهيم احمد محمد الشيمىمستجد917

عالء الدين عالء احمد قمحمستجد918

عالء السعيد السيد قطب عسلمستجد919

920
مستجد

مفصول
عالء عادل احمد تمام احمد
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47لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

على ابراهيم على بهنسىمستجد921

على ابراهيم محمد عمارهمستجد922

على احمد عبدالعال فايدمستجد923

على احمد على عبدالمعطى خفاجىمستجد924

925
مستجد

مفصول
على اشرف على الدرينى

926
مستجد

على حبيب محمدوافد

على سيداحمد رجب هنيديمستجد927

928
مستجد

محول
على عبدهللا محمد سيداحمد

على ماهر عبدالحميد سيداحمدمستجد929

على محمد عبدهللا على الروبىمستجد930

على محمد على عبدالمقصود خطابمستجد931

على محمد على غازى خاطرمستجد932

على محمد على موسى احمد السمانمستجد933

على نشات على اسماعيلمستجد934

علياء حسن عبدالعاطى محمد الشريفمستجد935

علياء رجب ابراهيم امينمستجد936

علياء صبرى محمد الصاوىمستجد937

علياء عبدالرازق يوسف مصطفى عباسمستجد938

علياء عبدالمنعم السيد حميده السيدمستجد939

علياء مجدى صبحى بيومى عبدالدايممستجد940
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48لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

علياء يوسف محمد كراويهمستجد941

عماد رافت محمد عثمانمستجد942

عماد ماهر عبدالسالم مصطفى محسنمستجد943

عماد محمد عبدالسالم غباشيمستجد944

عمار ياسر محمد عبدالباقيمستجد945

عمر اسامه عمر سعدمستجد946

عمر اشرف عيسى عطيه اسماعيلمستجد947

عمر السيد حسانين قنديلمستجد948

عمر خالد عبدالجواد عسكرمستجد949

عمر طالل ابوالفتوح حسن كحيلومستجد950

عمر عادل ابراهيم حامد عبدهللامستجد951

عمر عادل فؤاد النجاحى عبدالكريممستجد952

عمر عادل محمد احمد عقابمستجد953

عمر عبدالعزيز عبدالعزيز محمد سالمهمستجد954

عمر مجدى على عبدالعظيم علىمستجد955

عمر محمد سعيد حسن عمرمستجد956

عمر محمد سميح عبدالرحمن خليلمستجد957

عمر محمد عبدالرحمن السيسىمستجد958

حــــــــــــــــــــــــــول جــــــــامعة عيــن شمسعبدالجليل عبدالكريم محمد عمرمستجد959

960
مستجد

مفصول
عمر محمد على امين عالم
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49لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

عمر محمد متولى مصطفى متولىمستجد961

962
مستجد

ع.م
عمر محمد محمود بسيونى

عمر محمود على عبدالمنعم الزغلمستجد963

964
مستجد

مفصول
عمر ممدوح محمد ابراهيم قشطه

عمر يوسف مصطفى يونسمستجد965

عمرو السيد محمد ابراهيم الوحيشىمستجد966

عمرو انور صالح احمد غانممستجد967

عمرو حاتم احمد الشاذلىمستجد968

عمرو حسن السيد احمد فرجمستجد969

عمرو حسن محمود محمد بوادىمستجد970

عمرو رضا فاروق محمد الجندىمستجد971

عمرو سعد عبدالفتاح عبدربه شمسيهمستجد972

عمرو طارق السيد الفيشاوىمستجد973

عمرو عبدالجواد عبدالرازق محمد الشبمستجد974

975
مستجد

ع.م
عمرو عبدهللا توكل عجور

عمرو محمد حلمى قربهمستجد976

عمرو محمد يوسف رزقمستجد977

عنان عادل محمود احمد المنصورىمستجد978

عهود عبدالمؤمن محمد الشهاوىمستجد979

عواطف ضياء الدين سعد حسين القصاصمستجد980
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50لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

عوض ايمن عوض سالمه مطيطمستجد981

غاده بهاءالدين جالل زهران ابوراضىمستجد982

غاده رجب عبدالسالم فضل هللامستجد983

غاده رمضان عبدالسالم عبدالغنى مرسىمستجد984

غاده سمير ابراهيم مازنمستجد985

غاده فرج محمد عبدالرازق عيدمستجد986

مستجد987
غاده مبروك جالل محمد جمال الدين

2021عذر عن دور مايو 

غاليه صابر سعد محمد الهابطمستجد988

غنيم عبدالعزيز غنيم المطحنهمستجد989

990
مستجد

مفصول
فادى عبدالقادر ابواليزيد العفيفى

فادى عماد عبده امينمستجد991

فارس ابراهيم عبدالرحمن احمد ابراهيممستجد992

فارس احمد عبده عبدالحليم الجزارمستجد993

فارس اسالم السيد توفيق رشاشمستجد994

فارس اشرف عبدالسالم عبدالهادى المحالمستجد995

فارس ممدوح عبدهللا محمود الخولىمستجد996

فارس وائل عبدالغنى محمد ادريسمستجد997

فاضل محمد محمد فاضل الجبانمستجد998

فاطمه ابورواش محمد صابر العزيرىمستجد999

1000
مستجد

ع.م
فاطمه احمد محمد احمد خليفه
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51لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

فاطمه اسماعيل فتحى السراجمستجد1001

فاطمه اشرف السيد سحلوبمستجد1002

فاطمه جمعه السيد ابراهيم الشرقاوىمستجد1003

فاطمه حسن ابراهيم عبدهللا منصورمستجد1004

فاطمه حسين على ابوسالممستجد1005

فاطمه سعيد عبدالحميد ابوالعنينمستجد1006

فاطمه شعبان محمد عرفهمستجد1007

فاطمه طارق محمد احمد محمدمستجد1008

1009
مستجد

ع.م
فاطمه عبدالستار صالح سالم

فاطمه عبدالعزيز صبحى عبدالعزيز فوزهمستجد1010

مستجد1011
فاطمه عبدالمهيمن عبدالغفار عبدالعال 

الشرقاوى

فاطمه فايز عبدالعزيز عوضمستجد1012

فاطمه كرم محمد ابراهيم عبدالعالمستجد1013

فاطمه محمد عبدهللا السيد محمودمستجد1014

فاطمه محمد فاروق محمد خفاجهمستجد1015

فاطمه مصطفى محمد الحسينى بغدادمستجد1016

فاطمه ناجى محمد المشطاوىمستجد1017

فاطمه هانى مرعى عبدهللا العربىمستجد1018

فتح هللا وحيد فتح هللا ابوالعنين الشهاوىمستجد1019

فتحى على سعد السعيد محمدمستجد1020
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52لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

فتحى يوسف احمد ابراهيم البحيرىمستجد1021

فتحيه رضا عبدالمنجى الشعراوى شاهينمستجد1022

فتحيه محمد محمد عيسىمستجد1023

فتحيه محمود محمد شعبانمستجد1024

فراس ابراهيم حسنى حسين الخبيمستجد1025

فرج عبدهللا عوض عبداللطيفمستجد1026

فرح ايهاب انسى اسماعيل البرهاميمستجد1027

فرحه خالد سالم فتوح شعراوىمستجد1028

فرحه عبدالمجيد محمد عيد الشعراوىمستجد1029

فريده ادهم محمد وحيد عبدهللامستجد1030

فوز فتحى جمال عبدهللا محمدمستجد1031

فوزى بسيونى فوزى بسيونى النورىمستجد1032

فؤاد ابراهيم فؤاد ابراهيم خطابمستجد1033

قصى ابرهيم مصطفى السيد االصفرمستجد1034

قمر جمال حلمى عبدهللا درغاممستجد1035

كارول محمد ابراهيم السيد سالممستجد1036

كريم ابراهيم عبدالحافظ احمد عبدالحافظمستجد1037

كريم ابراهيم محمد يونسمستجد1038

كريم احمد فوزى عبدالكريم نوفلمستجد1039

كريم احمد قمرالدوله عبدالعزيزمستجد1040
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53لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

كريم عبدالفتاح حسن بدير الصاوىمستجد1041

كريم عثمان عبدالقادر محمود مصطفىمستجد1042

كريم عالء مسعد السعيد الكيرهمستجد1043

1044
مستجد

مفصول
كريم كامل عبدالفتاح نصار

1045
مستجد

مفصول
كريم محمد ابراهيم ابراهيم االسكندرانى

كريم ياسر كمال محمد عابدمستجد1046

1047
مستجد

ع.م
كمال الدين عبدالرحمن محمد القصاص

كوثر السيد عمر السيد شكرمستجد1048

لطفى محمد لطفى على خضرمستجد1049

ليلى سامى السعيد الليثىمستجد1050

مادلين سعد محمد احمد متولىمستجد1051

مارينا اشرف وهيب لطفىمستجد1052

مازن محمد احمد عزت ذو الفقارمستجد1053

مازن مصطفى حمدى ابراهيم النشارمستجد1054

مازن ناصر عطاهللا محمدمستجد1055

مازن يوسف الحسينى الحامولىمستجد1056

ماهر وليد محمود محمد الخولىمستجد1057

ماهيتاب فؤاد محمود فؤاد حربمستجد1058

مبارك زكريا مبارك صالح صالحمستجد1059

متولى جهاد متولى راشدمستجد1060

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

54لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

مجدى حسين عبدالمنعم احمد القصبىمستجد1061

مجدى خالد فتحى متولى شلبىمستجد1062

مجدى محمود السيد السيد عرجانمستجد1063

محاسن دسوقى محمد محمد دسوقىمستجد1064

1065
مستجد

ع.م
محسن ربيع السيد الشيخ

محسن مجدى محمود السيد خشبةمستجد1066

محسن مسعد توفيق احمد غيدهمستجد1067

محمد ابراهيم اسماعيل امين خلفمستجد1068

محمد ابراهيم الشناوى شحاته عبدالعالمستجد1069

محمد ابراهيم حسن محمد عاشورمستجد1070

محمد ابراهيم رمضان ابراهيم عبدالحافظمستجد1071

محمد ابراهيم سيد عبده محمدمستجد1072

محمد ابراهيم عبدالعال ابوالفتوح سماحةمستجد1073

محمد ابراهيم على ايوبمستجد1074

محمد ابراهيم محمد ابراهيم عبدهللامستجد1075

محمد ابراهيم محمد النجارمستجد1076

محمد ابراهيم محمد شحاته منتصرمستجد1077

محمد احمد ابراهيم احمد احمد محمدمستجد1078

1079
مستجد

محول
محمد احمد ابوالفتوح احمد ابوسمره

محمد احمد ابوالقاسم احمدمستجد1080
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55لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

محمد احمد جمعه احمد سالممستجد1081

محمد احمد رضوان عثمان عبدهمستجد1082

محمد احمد رمضان محمد بليحمستجد1083

محمد احمد شعبان محمد ابوالدهبمستجد1084

محمد احمد عبدالحميد الفتيانىمستجد1085

محمد احمد عبدالفتاح على رماحمستجد1086

محمد احمد على حسن احمدمستجد1087

محمد احمد فهمى محمد الدسوقىمستجد1088

محمد احمد فؤاد حسين محمدمستجد1089

محمد احمد لقمان عبدالغنى النجارمستجد1090

محمد احمد محمد ابراهيم القمشانىمستجد1091

محمد احمد محمد حسن حسينمستجد1092

محمد احمد محمد شحاته رمضان المشدمستجد1093

محمد احمد محمد عبدالحميد ابراهيممستجد1094

1095
مستجد

مفصول
محمد احمد محمد محمود

محمد اسامه ابراهيم محمد عامرمستجد1096

محمد اسامه على على العجوانىمستجد1097

محمد اشرف عبدالمنعم صوانمستجد1098

محمد اشرف محمد عبدالغنى شتايهمستجد1099

محمد اشرف محمد محمود عبدالعزيزمستجد1100

كنترول                   مالحظ
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----------------------------------------------------: غــيـاب  
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20:  إجمالى  



           

56لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

محمد االمير السيد منصور بريكمستجد1101

محمد الحسين على محمد الجلبهمستجد1102

محمد السعيد عبدالقادر محمد شمهمستجد1103

محمد السيد احمد ابوالمجد ابوالمجدمستجد1104

محمد السيد احمد عمارهمستجد1105

محمد السيد محمد عبدالقادر محمدمستجد1106

محمد الشحات محمد على حسينمستجد1107

محمد ايمن عبدالفتاح عبدهللا الفخرانىمستجد1108

محمد بسيونى ربيع عثمانمستجد1109

محمد جابر عبدالعظيم طهمستجد1110

محمد جمال احمد محمد الشناوىمستجد1111

محمد جمال عبدالمجلى ابراهيم عفيفىمستجد1112

1113
مستجد

ع.م
محمد جمال محمد السيد العفيفى

محمد جهيد رزق محمد ابراهيممستجد1114

محمد حسن احمد الحوفيمستجد1115

محمد حسن احمد الكومىمستجد1116

محمد حسن احمد محمد سالممستجد1117

1118
مستجد

متطوع
محمد حسن قطب زلط

محمد حسن محمود محمدمستجد1119

محمد حسنى السيد العزبمستجد1120

كنترول                   مالحظ
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57لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

محمد حسين بسيونى عـلى عـربهمستجد1121

محمد حمدى محمد السعيد الحلفاوىمستجد1122

1123
مستجد

ع.م
محمد حمدى محمد على نعيم

محمد خالد احمد النمرمستجد1124

1125
مستجد

متطوع
محمد خالد محروس عنانى سليمان

محمد خيرى عبدالجليل غازىمستجد1126

محمد رافت عبدالغنى طايل طوطحمستجد1127

محمد رافت محمد عبدالستار سحالىمستجد1128

محمد رزق ابراهيم شاهينمستجد1129

محمد رشدى احمد محمد محمد جزرمستجد1130

1131
مستجد

متطوع
محمد رشوان حموده عطيه

محول من انتظام

محمد رضا السعيد ابراهيم احمدمستجد1132

1133
مستجد

مفصول
محمد رضا عطيه عبدالحميد ابوعز

محمد رضا محمد محمد السكرىمستجد1134

محمد رمضان عبدالحميد محمد شقويرمستجد1135

محمد رمضان على احمد سالمةمستجد1136

1137
مستجد

مفصول
محمد رياض صديق يوسف صيام

محمد سامى ابوالوفا مسعود عبدالحىمستجد1138

محمد سامى محمد حنفى ايوبمستجد1139

1140
مستجد

مفصول
محمد سعد محمد موسى محمد

كنترول                   مالحظ
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58لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

1141
مستجد

مفصول
محمد سعيد اسماعيل الفيشاوى

محمد سعيد حسن سيد علىمستجد1142

محمد سعيد عبدالقادر محمد فيالهمستجد1143

محمد شاكر العزب العزب شلبىمستجد1144

محمد شرف شرف الحوفىمستجد1145

محمد شعبان حسن نعيم عبدالقادرمستجد1146

محمد شكرى جمال الشرقاويمستجد1147

محمد شلبى ابراهيم مسعودمستجد1148

محمد صابر احمد محمد عبدالعزيزمستجد1149

محمد صبحى ابراهيم بهنسيمستجد1150

محمد صبحى مراجى حسين ابوشنبمستجد1151

محمد صبرى شحاته على الباسوسىمستجد1152

محمد صالح فتحى احمد جمعهمستجد1153

محمد صيام محمد طلبه صياممستجد1154

محمد طارق ابراهيم بسيونى بكرمستجد1155

محمد طارق جمال طه خضرمستجد1156

محمد طايل عبدالحميد احمد عمارهمستجد1157

1158
مستجد

ع.م
محمد طه عبدالتواب يوسف شاهين

محمد عادل سيداحمدمستجد1159

محمد عادل عبدالجليل عبدالغنى خيرهللامستجد1160

كنترول                   مالحظ
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----------------------------------------------------: غــيـاب  
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59لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

محمد عادل محمد الشنوانىمستجد1161

محمد عادل محمد لبيبمستجد1162

محمد عاطف احمد الخوالقهمستجد1163

محمد عاطف محمد عبدالوهاب موسىمستجد1164

محمد عباده محمد عبدالوهاب مهنامستجد1165

محمد عبدالباقى محمد ابراهيم الحوتىمستجد1166

محمد عبدالسالم محمود القلينىمستجد1167

محمد عبدالصمد عبدالمجيد عبدالصمد ابوكيلهمستجد1168

محمد عبدالقادر جالل الشرقاوىمستجد1169

محمد عبدالكريم عبدهللا ابراهيممستجد1170

محمد عبدالمجيد عبدالمنعم عبدالمجيد المرسىمستجد1171

محمد عبدالمنعم على النواوىمستجد1172

محمد عبدالناصر محمد عبدالقادر فيشارمستجد1173

محمد عبدالنبى محمد ابراهيم احمدمستجد1174

محمد عبدالهادى ناجى البشبيشىمستجد1175

محمد عزت محمود حامد جمعه مرعىمستجد1176

محمد عصام حسن سيد مندوهمستجد1177

محمد عطيه حسين السيد متولىمستجد1178

محمد عالء شعبان على محمد البازمستجد1179

محمد عالء لطفى طه حسب هللامستجد1180

كنترول                   مالحظ
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----------------------------------------------------: غــيـاب  
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60لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

محمد عالء مرسى السيد عبيدمستجد1181

محمد عالءالدين عبدالجواد الشهاوىمستجد1182

محمد على ابراهيم عبدالعالمستجد1183

محمد على احمد خفاجىمستجد1184

محمد عماد سمير عامرمستجد1185

محمد عماد صبرى على شوشهمستجد1186

محمد عماد لطفى محمد مصطفىمستجد1187

محمد عمرو عاطف حنفىمستجد1188

محمد عيد بسيونى محمد الحليوىمستجد1189

محمد عيد سيداحمد عيد حسب هللامستجد1190

محمد فتحى محمد نصارمستجد1191

1192
مستجد

ع.م
محمد فتوح عبدالسميع حواس

محمد فخرى ابراهيم عفيفى سالممستجد1193

محمد فرج السعيد محمد الشاميمستجد1194

1195
مستجد

مفصول
محمد كرم عبدالموجود البديوى

محمد ماهر محمد فهمى بركاتمستجد1196

محمد مجاهد محمد مجاهد الششتاوىمستجد1197

محمد محسن طه محمدمستجد1198

محمد محمد السعيد محمد الجيارمستجد1199

1200
مستجد

متطوع
محمد محمد السيد الجوهري

كنترول                   مالحظ
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61لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

محمد محمد عباده اسماعيل محمدمستجد1201

1202
مستجد

ع.م
محمد محمد فتحى حماده

محمد محمود احمد محمود عامرمستجد1203

محمد محمود محمد خضرمستجد1204

محمد محمود معبدعلى ادريسمستجد1205

محمد محمود ياسين عبدالمعطى ياسينمستجد1206

محمد محى الدين محمد حسن علىمستجد1207

محمد مدحت توفيق محمد حمدمستجد1208

محمد مدحت محمد المتولى كاملمستجد1209

محمد مدحت محمد شرفمستجد1210

محمد مروان محمد الصاوى عمرىمستجد1211

محمد مسعد عاشور محمد يونسمستجد1212

محمد مسعد متولى سيداحمد متولىمستجد1213

محمد مسعد محمد ابوزيدمستجد1214

محمد مسعد محمد البنهاويمستجد1215

محمد مصطفى اناس ابراهيم ذكىمستجد1216

محمد مصطفى عبدالبارى الشيخمستجد1217

محمد مصطفى عبدالحافظ مصطفى الحدادمستجد1218

محمد مصطفى كامل محمدمستجد1219

1220
مستجد

مفصول
محمد مصطفى محمد حسين نعيم

كنترول                   مالحظ
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62لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

محمد ممتاز الشحات على ابراهيم عمرمستجد1221

1222
مستجد

مفصول
محمد نصرالدين احمد عبدالعزيز

محمد ناصر على نصر عبدالسالممستجد1223

محمد هانى الزوكى سليمان محمدمستجد1224

محمد هشام الحسينى رشوان عامرمستجد1225

محمد هشام فتحى عبدالرحمنمستجد1226

محمد وائل محمد ذكى عقدهمستجد1227

محمد وجيه حامد عبدالقادر حسنمستجد1228

محمد وليد فوزى يونس الجندىمستجد1229

محمد ياسر السيد ابوحامدمستجد1230

1231
مستجد

مفصول
محمد ياسين عبدالفضيل سليمان عرقوب

محمد يسرى عبده قاسم يونسمستجد1232

محمد يونس فتحى احمد سعفانمستجد1233

1234
مستجد

مفصول
محمدى جمال كمال اسماعيل العيسوى

محمود ابراهيم السيد حسن سعدمستجد1235

محمود احمد غريب مصطفى عيسىمستجد1236

محمود السعيد محمود رمضان عوضمستجد1237

محمود السيد عبداللطيف احمد عبداللطيفمستجد1238

محمود جابر عبدالعـزيز الشورهمستجد1239

1240
مستجد

مفصول
محمود جميل وهبى بسيونى العكش

كنترول                   مالحظ
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63لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

محمود حامد انور عبدالبارى الديبمستجد1241

محمود حامد محمود حامد مرادمستجد1242

1243
مستجد

مفصول
محمود حسنى عرفه محمد المالحى

محمود رضا محمود عيد الدواسمستجد1244

مستجد1245
محمود سعد ابراهيم احمد الكالوى

 فقط2021عذر عن دور يناير

محمود سعيد رشاد على بركهمستجد1246

محمود صبرى ابراهيم عبدالهادى عطيهمستجد1247

محمود عبدالحميد امين عباس بدرمستجد1248

1249
مستجد

متطوع
محمود عبدالعزيز فوزى عبدالعزيز عبدالجليل

محمود عبدالعظيم محمود حسن غبيشمستجد1250

1251
مستجد

ع.م
محمود عبدهللا عبدالقادر على احمد

محمود عبدالمغنى مسعد مندورمستجد1252

محمود عثمان عبدالرحمن ابراهيم محمودمستجد1253

محمود عصام ابواليزيد محمدمستجد1254

محمود فايز محمود عبدالرحمن فوازمستجد1255

1256
مستجد

ع.م
محمود فتحى احمد محمود الصعيدى

محمود فتحى راغب فتحى قريطممستجد1257

محمود فريد فريد جادهللامستجد1258

محمود محمد ابوالوفا اسماعيل بخيتمستجد1259

1260
مستجد

مفصول
محمود محمد سيف مشعل

كنترول                   مالحظ
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64لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

محمود محمد عبدالغنى محمد عودهمستجد1261

محمود محمد محمد محمد النجارمستجد1262

محمود محمد محمود البستاوىمستجد1263

محمود محمد محمود دسوقيمستجد1264

محمود محمد مصطفى نصار حسينمستجد1265

محمود مخلص فوزى محمود اسماعيلمستجد1266

محمود مدحت محمود نظيف ابوزيدمستجد1267

محمود مسعد على غيطمستجد1268

1269
مستجد

مفصول
محمود مصطفى احمد السمان

محمود مصطفى السيد الفرماوى عبدهللامستجد1270

محمود مصطفى محمود محمود بخاتىمستجد1271

1272
مستجد

ع.م
محمود ممدوح احمد احمد وافى

محمود ناجى مصطفى احمد ابوطاحونمستجد1273

محمود نبيل محمود محمد شعبانمستجد1274

محمود هشام رمزى محمد جمعهمستجد1275

1276
مستجد

مفصول
مختار عزت عزت الششتاوى

مخيون عبدالعزيز عبدالحكم عبدالحميدمستجد1277

مدحت احمد محمد المهدىمستجد1278

مروان ابراهيم محمد رمضان صادومهمستجد1279

مروه سليمان عبدالرحمن حسنمستجد1280

كنترول                   مالحظ
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65لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

مروه صبرى عبدالمجيد محمد عبدهللامستجد1281

مروه عادل احمد محمدمستجد1282

مروه على محمد النويهىمستجد1283

مروه محمد متولى على شطامستجد1284

مروه محمد محمد ديابمستجد1285

مريم ابراهيم على عمر احمدمستجد1286

مريم احمد رجب خليل ابراهيممستجد1287

مريم احمد سعد احمد عوضمستجد1288

مريم السيد محمود راغبمستجد1289

مريم السيد مصطفى مصطفى حمادهمستجد1290

1291
مستجد

مفصول
مريم امين توفيق احمد الشرقاوى

مريم عادل سليمان عبدالنبى الهجينمستجد1292

مريم عبدالحليم عبدالرؤف حسن كريممستجد1293

مريم عبدالحميد فاروق مصطفى مشعلمستجد1294

مريم عبدالعزيز محمد محمد الجبرتىمستجد1295

مريم عصام عطيه عبدالعاطى صياممستجد1296

مريم عمر عبدالحميد عمر الكنانىمستجد1297

مريم محمد ابراهيم سعد عبدالكريممستجد1298

مريم محمد فرج عبدالغنى الحناوىمستجد1299

مريم محمد كمال السيد اليمانىمستجد1300

كنترول                   مالحظ
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66لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

مريم محمد محمد ابراهيم عمارهمستجد1301

مريم مصطفى محمد عبدالعزيز مطرمستجد1302

مريم ممدوح ابراهيم ابوالعباسمستجد1303

مريم ناصر عبدربه عطيه صالحمستجد1304

مريم نبيل ناجى حامد عبدالجوادمستجد1305

مريم هشام على عويس علىمستجد1306

مستجد1307
مصطفى ابراهيم محمد عبدالفتاح زين 

العابدين

1308
مستجد

مفصول
مصطفى إبراهيم مصطفى محمد محمد

مصطفى احمد حسين اسماعيل مرشدىمستجد1309

مصطفى احمد سعد محمد هاشممستجد1310

مصطفى احمد محمود احمد درويشمستجد1311

مصطفى احمد نورالدين احمدمستجد1312

مصطفى السعيد مصطفى محمد شتيهمستجد1313

مصطفى بدر مصطفى خليفه وردهمستجد1314

مصطفى جمال احمد مهنىمستجد1315

مصطفى جمال سعد عواد سعدمستجد1316

مصطفى سمير مصطفى عثمانمستجد1317

1318
مستجد

مفصول
مصطفى صابر عبدالجواد سليمان

1319
مستجد

ع.م
مصطفى عادل عوض عمر سعيد

مصطفى عامر محمود محمد محمدمستجد1320

كنترول                   مالحظ
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67لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

مصطفى عبدالحميد محمد عبدالجوادمستجد1321

1322
مستجد

مفصول
مصطفى عبدالفتاح عبدالخالق سليم متولى

1323
مستجد

ع.م
مصطفى عبده ابراهيم حسن حواس

2021عذر عن العام الجامعى

مصطفى عالء مصطفى محمد اغامستجد1324

مصطفى على محمود ابراهيممستجد1325

مصطفى كمال شحاته الغندورمستجد1326

مصطفى مامون صابر عبدالعاطى جادمستجد1327

مصطفى محسن فتحى الدرينى شادىمستجد1328

1329
مستجد

مفصول

مصطفى محمد اسماعيل عبدالقادر الطنطاوى 

2021عذر عن دور يناير   

مصطفى محمد محمد رفعت محمدمستجد1330

1331
مستجد

مفصول
مصطفى محمد مصطفى عبده

1332
مستجد

مفصول
مصطفى محمد مصطفى مصطفى عبدربه

مصطفى محمد موسى سليمان موسىمستجد1333

1334
مستجد

متطوع
مصطفى محمود ابوالفتوح الصغير

1335
مستجد

مفصول
مصطفى محمود احمد سليمان

مصطفى محمود فهمى فهمى سرحانمستجد1336

مصطفى محمود محمد ابراهيم السايسمستجد1337

مصطفى محمود محمد محمود ابوالليفمستجد1338

مصطفى محمود محمود احمد خليلمستجد1339

مصطفى ناصر سعـد القطشهمستجد1340

كنترول                   مالحظ
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68لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

مستجد1341
معاذ عبدالمقصود فؤاد عطيه

2021عذر عن دور يناير

مالك ايهاب رمزى مكارى يوسفمستجد1342

ملك السيد محمد عيد السيد نوارمستجد1343

ملك طارق كمال شعبانمستجد1344

1345
مستجد

ع.م
ممدوح عبده محمود على جويلى

ممدوح محمد محمد احمد عنترمستجد1346

1347
مستجد

محول
منار السعيد سالمه على ابوالروس

منار حمدى محمد احمد حطبمستجد1348

منار داهش عبدالستار عبدالجليل عيدمستجد1349

منار رضا احمد السيد البدراوىمستجد1350

منار عادل عبدالمنعم محمد علىمستجد1351

منار محمد محمود حسن العترمستجد1352

منار محمود خليفه احمد عويضهمستجد1353

منار مختار عبدالحميد بندارى ابراهيممستجد1354

منال خالد زكريا عبدالحميد موسىمستجد1355

منةهللا ابراهيم ابواليزيد البدوىمستجد1356

منةهللا احمد صبحى عيسيمستجد1357

منةهللا السيد احمد السيد العويضىمستجد1358

منةهللا السيد معتمد على غنيممستجد1359

منةهللا حسام الدين زكى الفقيمستجد1360

كنترول                   مالحظ
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69لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

1361
مستجد

محول
منةهللا حمدى محمد محمد

منةهللا رافت مصطفى عبدالكريممستجد1362

منةهللا رضا الشناوى الجنزورىمستجد1363

منةهللا شريف عزت عبدالعزيزمستجد1364

منةهللا طارق محمد فاروق احمد جادمستجد1365

منةهللا على ابواليزيد ابراهيم منسى ابوفردمستجد1366

منةهللا على مصطفى كمال داود حمروشمستجد1367

منةهللا فتوح حسن حدوهمستجد1368

منةهللا محمد ابراهيم محمد الحناوىمستجد1369

منةهللا محمد احمد محمد صقرمستجد1370

منةهللا محمد السعيد ابوزيدمستجد1371

منةهللا محمد السيد على الكيالنىمستجد1372

منةهللا محمد عبدالعظيم متولى عوضمستجد1373

منةهللا محمد عبدالمجيد عبدالباقىمستجد1374

منةهللا محمود متولى الوكيلمستجد1375

منةهللا هادى عبدالمالك محمد الحصرىمستجد1376

منه عادل احمد عبدالحميدمستجد1377

منه عبدالستار عبدالرؤف طه سليمانمستجد1378

منى حسن محمد حمادمستجد1379

منى طارق محمد جبر عبدهمستجد1380

كنترول                   مالحظ
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70لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

منى عبدالعزيز سعد البهلول شومانمستجد1381

منى عطيه كمال عطيه شعوطمستجد1382

منى مصطفى محمد رشاد بربرمستجد1383

منير محمد محمد السيد قاسممستجد1384

مها مغاورى احمد ابوالخيرمستجد1385

مهاب محمد كمال الشحات السيد البيلىمستجد1386

مهرائيل ابراهيم عطيه ابراهيم عطيهمستجد1387

مهند احمد عبدربه المحالوىمستجد1388

مهند اسامه احمد الخولىمستجد1389

مهند صديق عباس توفيقمستجد1390

موسى عبدالمنعم موسى عبدالحميد ابوحمدمستجد1391

مؤمن احمد عبدالمجيد فهمى محمود الحبشىمستجد1392

مؤمن تامر حماده محمد الداهشمستجد1393

مؤمن حامد عبدالغنى عبدالمقصود سالممستجد1394

مؤمن سعيد صابر موسى خطابمستجد1395

مؤمن سعيد محمد ذكى محمد عبدالواحدمستجد1396

مؤمن عبدالمنعم حسين احمد الخوليمستجد1397

مؤمن ماضى شحات ماضىمستجد1398

مؤمن محمد رزق عوض رزق سليمانمستجد1399

مؤمن محمد عبدالمنعم سالمه مرسىمستجد1400

كنترول                   مالحظ
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71لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

مؤمن محمود عبدالحافظ محمد محمدمستجد1401

مؤمنه صالح صفى الدين محمد محمدمستجد1402

مستجد1403
مى اسماعيل ابراهيم الدسوقى عبدالحميد 

جادهللا

مى السيد محمد عبدهللا السعيدمستجد1404

مى بدر مختار سالم عيدمستجد1405

1406
مستجد

ع.م
مى رشاد احمد قطب شاهين

مى على مسعود طلب ابوهشيمهمستجد1407

مى عماد الدين مصطفى اسماعيل مرعىمستجد1408

مى محمد زكريا عبدالغفور حسين الجعدىمستجد1409

مى محمد عبدالعزيز عبدالعزيز فهمىمستجد1410

مى محمود عباس احمد محمد درويشمستجد1411

مى ناصر عبدالحميد رمضان ماضىمستجد1412

مى ياسر ربيع محمد حميده الديبمستجد1413

مياده اشرف محمد زكى شعالنمستجد1414

1415
مستجد

مفصول
مياده محمد عبدالقادر الشيخ

1416
مستجد

محول
ميار صبحى سعد عبدالرحمن عبدهللا

ميار محمود حمدى عبداللطيف عبدالرحمنمستجد1417

ميرفت ابراهيم محمد ابراهيم دبورمستجد1418

ميرفت محمد طلعت عبدالعزيز جمعهمستجد1419

ميرنا السيد مصطفى السيد السايسمستجد1420
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72لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

ميرنا رمزى سند سرجيوسمستجد1421

ميرنا مجدى عبدالجليل محمد حمزهمستجد1422

ميرنا مصطفى عبدالمنعم مصطفى السرسيمستجد1423

مينا اشرف نجيب اسكندرمستجد1424

1425
مستجد

مفصول
مينا عماد ابراهيم عبدالمالك

مينا فادى مكرم رياضمستجد1426

مينا مكرم ميالد فريدمستجد1427

1428
مستجد

مفصول
نادر عبده عبدالنبى محمد محمود محمد

نادره محمد السيد حسن فرحاتمستجد1429

نانسى احمد عبدالرحيم الزرقانىمستجد1430

نانسى امير عبدالجواد جمعه العدلىمستجد1431

نانسى ايمن محمد يوسف عبدهللامستجد1432

نانسى جابر عبدالعزيز سليمانمستجد1433

نانسى جمعه عبدالنبى ابراهيممستجد1434

نانسى عاطف ابراهيم محمد حبيبمستجد1435

نانسى عصام سعيد محمد رمضانمستجد1436

نانسى كمال السيد محمد نصارمستجد1437

1438
مستجد

محول
نانسى مبروك حسن رحيم ابوجبل

نانسى محمد سعيد الشاعرمستجد1439

نبيل طارق محمد احمد عجيزمستجد1440

كنترول                   مالحظ
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73لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

نبيله ايمن عادل محمد عبدالرحيممستجد1441

نبيله رمضان فرحات متوليمستجد1442

نبيله محمد صالح محمد الطنساوىمستجد1443

نجالء ابراهيم راضى عبدالموجود بركاتمستجد1444

نجالء جمال عبدالستار خالد عثمانمستجد1445

نجالء سمير عبدالعظيم عبدالسالم شراكىمستجد1446

ندا الصافى جالل شعيب محمد شعيبمستجد1447

ندا دسوقى محمود الزياتمستجد1448

ندا سعيد الشاملى الدماطىمستجد1449

ندا طارق محمد حمودهمستجد1450

ندا على حسن بدير علىمستجد1451

ندا فكرى محمد احمد خليلمستجد1452

ندى احمد حسين ابراهيم الصباغمستجد1453

ندى احمد حلمى عبدالعال سالممستجد1454

ندى احمد فؤاد عبدالسميعمستجد1455

ندى اشرف بخاطره عبدالمعطى القلشىمستجد1456

ندى اشرف راتب عبدالجوادمستجد1457

ندى اشرف محمد النحاسمستجد1458

ندى السيد محمد محمد السيدمستجد1459

ندى جابر حامد عبدالحميد يوسفمستجد1460

كنترول                   مالحظ

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

----------------------------------------------------: غــيـاب  
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20:  إجمالى  



           

74لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

ندى جمال محمد السعيد عبدالوهابمستجد1461

ندى حسام عبيده عبدالعظيم ضباشهمستجد1462

ندى حسن رمضان محمد ابراهيممستجد1463

ندى حسن فاروق عنتر عبدالوهابمستجد1464

ندى حسين عبدالعزيز تمرازمستجد1465

ندى حمدى سعد زيدانمستجد1466

ندى ربيع عبدالعال الدسوقىمستجد1467

ندى رضا فاروق على الصيفىمستجد1468

ندى سامح محمد البيلى احمدمستجد1469

ندى عاطف الجوهرى الشمحوطمستجد1470

ندى عبدالحميد محمد ابوالخيرمستجد1471

ندى عبدالقوى ياسين محمد ياسينمستجد1472

ندى عصام محمود سليمان غنيممستجد1473

1474
مستجد

مفصول
ندى على عبدالرؤف سالم

ندى عماد عابدين عبدهللا قنديلمستجد1475

ندى عماد محمد يوسف البنامستجد1476

ندى عمر عبدالرازق سلمان خرابيشمستجد1477

ندى كامل الشحات يوسف شريفمستجد1478

ندى محمد بسيونى احمد الجندىمستجد1479

1480
مستجد

محول
ندى محمد سعيد ابوالمكارم ابوجبل

كنترول                   مالحظ
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75لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

ندى محمد عبدهللا رجبمستجد1481

ندى محمد عزت محمد عباسمستجد1482

ندى محمد على عبدالعالمستجد1483

ندى محمود احمد محمود ابوجبلمستجد1484

ندى محمود فكرى محمدمستجد1485

ندى مدحت محمد عبدالعزيز عبدالشافىمستجد1486

ندى نبيل السيد على يوسفمستجد1487

ندى نبيل محمد البحيريمستجد1488

ندى ياسر الزغبى المغازى قنيرهمستجد1489

نديم السيد محمد محمد خنيزيمستجد1490

نرفانا مجدى سيدهم تناغوشنودهمستجد1491

نرمين رضا كمال عبدهللا سالمهمستجد1492

نرمين سعيد عبدالمجيد حسين القصاصمستجد1493

نرمين محمد صبحى السيد بلتاجىمستجد1494

نرمين محمد عبدالحليم على على صنيورمستجد1495

نرمين محمود فوزى عبدالرحيممستجد1496

نسمه احمد عبدالحميد نصرهيبهمستجد1497

نسمه صالح الدين الغمرى عبدالعزيز الريسمستجد1498

1499
مستجد

محول
نسمه صالح مصطفى محمد عبدهللا

نضرين احمد محمد الشامىمستجد1500

كنترول                   مالحظ
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76لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

نغم تامر نصر بيومىمستجد1501

نغم صالح الدين نجيب على عبداللطيفمستجد1502

نغم هانى عبدالفتاح التونيمستجد1503

نهاد مسعد مرتضى شبراوى كنزيمستجد1504

نهال نعيم صالح نعيممستجد1505

نهى الجوهرى احمد ابوالعنينمستجد1506

نهى السعيد عبدالمنعم البدوىمستجد1507

نور عمرو محمد محمد عبدربهمستجد1508

نور محمد حلمى خليلمستجد1509

نور هانى بدر ابراهيم الشينمستجد1510

نورا احمد اسماعيل احمد عامرمستجد1511

نورا اشرف الحسينى محمد امين عامرمستجد1512

نورا عبده نجيب عبدهمستجد1513

نورا محارب قطب ابويونسمستجد1514

نورا محمد محمد السيد الربعمستجد1515

نورا مسعود مبارك محمدمستجد1516

نورالدين احمد ابراهيم محمدمستجد1517

نورالدين خالد حلمى مصطفى خاطرمستجد1518

نورالدين ياسر مصطفى عبدالمنعم فريدمستجد1519

نورالهدى محمد مصباح بخيتمستجد1520

كنترول                   مالحظ
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77لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

نوران سعيد مصطفى على ابوطبيخمستجد1521

نوران طلعت عبدالحافط حافظ الشافعىمستجد1522

نوران عبدالحميد عبدالحميد محمود عمرمستجد1523

نوران عهدى على محمود المصرىمستجد1524

نوره بليغ محمد على عامرمستجد1525

نورهان ابراهيم سعيد ابراهيم مدكورمستجد1526

نورهان احمد حسين جبرمستجد1527

نورهان السيد حلمى المغاورى عامرمستجد1528

نورهان جالل محمدعبدالرازق عبدالنبيمستجد1529

نورهان جمعه سعد محمد خليفهمستجد1530

نورهان حاتم على قطب رمضانمستجد1531

نورهان حنفى محمود محمود زبادىمستجد1532

نورهان خالد ابراهيم ابوالعالمستجد1533

نورهان ربيع عبدالمجيد محمد عليمستجد1534

نورهان سامى عبدالسالم الطحانمستجد1535

نورهان طارق السيد احمد فؤادمستجد1536

نورهان عاطف حامد خليفهمستجد1537

نورهان عبدالسالم شيخ العرب ابوبكرمستجد1538

نورهان عنتر السيد منصور احمدمستجد1539

نورهان فتوح ابراهيم عوض ابراهيممستجد1540

كنترول                   مالحظ
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78لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

نورهان محمد احمد السيد الغويطمستجد1541

نورهان محمد احمد عكاشهمستجد1542

نورهان محمد البسطويسى العريانمستجد1543

نورهان محمد حسن عرفه الزغلمستجد1544

نورهان محمد رجب محمد عبدالواحدمستجد1545

نورهان محمد على الديسطىمستجد1546

نورهان محمد عوض عبدالدايم رجبمستجد1547

نورهان محمد مصطفى احمد عريفمستجد1548

نورهان محمود ابراهيم السيد علىمستجد1549

نورهان مصطفى عبدالغفار عبدالرازقمستجد1550

نورهان مصطفى محمد مصطفى فرسمستجد1551

نورهان نشات ابراهيم محمود عتلممستجد1552

نورهان هانى جوده حافظ السعدنىمستجد1553

نورهان وليد ابراهيم محمد المالحمستجد1554

نورهان ياسر حلمى عطاهللا هنديمستجد1555

نورهان يونس عبدالمنعم السيد احمدمستجد1556

نورين محمد محمد محمد شتا ابوسعدمستجد1557

نورين همام منصور على معوضمستجد1558

نيره احمد فتحى نجممستجد1559

نيره اشرف ابراهيم علوانمستجد1560

كنترول                   مالحظ
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79لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

نيره عاطف اللمعى ابراهيم عبدهمستجد1561

نيره محمد كمال الدين محمدمستجد1562

نيفين شكرى رضوان محمدمستجد1563

هاجر ابراهيم ابراهيم احمد نوحمستجد1564

هاجر ابراهيم السيد الدرديرىمستجد1565

هاجر البدوى احمد حسنين السالمونىمستجد1566

هاجر السيد محمد السيد رضوانمستجد1567

هاجر ايمن ابراهيم البطشهمستجد1568

هاجر بسيونى عبدالحليم بسيونى حجازىمستجد1569

هاجر حامد عبدالعاطى عوض النجارمستجد1570

هاجر حسن عبدالفتاح على الكومىمستجد1571

هاجر حمدى ربيع مصطفىمستجد1572

هاجر سعيد سليمان علوانيمستجد1573

هاجر سعيد عبدهللا السيدمستجد1574

هاجر عادل محمد السيد ابراهيممستجد1575

هاجر عبدهللا كامل محمدمستجد1576

هاجر محمد بهى الدين محمود عبدالمنعممستجد1577

هاجر محمد حسن عباس مندورمستجد1578

هاجر محمد عبدالمنعم حسن عاصىمستجد1579

هاجر محمد محمود الطنطاوىمستجد1580
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80لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

هاجر محمود فهمى القرنشاوىمستجد1581

هاله عاطف محمد غالبمستجد1582

هاله فوزى سعد عطيه سليمانمستجد1583

هانى شعبان محمد احمد عطيهمستجد1584

هايدى ابراهيم ابواليزيد محمد رجبمستجد1585

هايدى شريف عوض يحيى عوض يحيىمستجد1586

هايدى عبدالنبى سعيد ادريسمستجد1587

هايدى محمد السيد عبدالعزيزمستجد1588

هايدى محمد بشير الطحانمستجد1589

هبه ابراهيم ابوطالب احمدمستجد1590

هبه هللا ممدوح انور عبدالقوى الماحىمستجد1591

هبه جالل على سليمان فرغلىمستجد1592

هبه حلمى حامد عرفه ابراهيممستجد1593

هبه سعيد محمد دياب عبدالجوادمستجد1594

1595
مستجد

ع.م
هبه عبدالجليل عبدالغفار

هبه عبدالمطلب مصطفى محمد بدرمستجد1596

هبه عماد جالل ذكىمستجد1597

هبه مسعد محمد يوسف طه ابوالخيرمستجد1598

هدى خليفه احمد اسماعيل طهمستجد1599

هدى عبدهللا مرسى محمد دسوقىمستجد1600

كنترول                   مالحظ
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81لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

هدى نبيل على يونسمستجد1601

هدير احمد احمد محمد الصاوىمستجد1602

هدير الشحات محمد قنديلمستجد1603

هدير مجدى محمد الصبريمستجد1604

1605
مستجد

مفصول
هدير محمد فاروق محمد صالح

هديه عيسوى فرج السيد سلومهمستجد1606

1607
مستجد

مفصول
هشام محمد احمد االجهورى

1608
مستجد

ع.م
هشام محمود احمد محمود

هال ضياءالدين شعبان ابراهيممستجد1609

هنا هانى عبدالعزيز الجنديمستجد1610

هناء احمد فتحى عبدالحميدمستجد1611

هناء اشرف عبدالعال عبدالعال مروانمستجد1612

1613
مستجد

مفصول
هناء رجب محمد ابراهيم

1614
مستجد

ع.م
هناء شوقى محمد محمود عبدهللا

هناء محمد محمود عبدالجوادمستجد1615

هناء محمد مصطفى ابراهيممستجد1616

هند احمد جابر عبدالحميد العطارمستجد1617

هند عبدالعزيز الشناوى صيرهمستجد1618

هند فايز محمود السخاوىمستجد1619

هند محمد فتحى عتمانمستجد1620
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82لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

هيام عصام الدين محمد صبرىمستجد1621

هيام عماد عبداللطيف عبدالعزيز قويسىمستجد1622

هيام فوزى عيد اسماعيل محسنمستجد1623

هيبه بكار هيبه زيدانمستجد1624

وديان محمد عبداللطيف على نجممستجد1625

ورد محمد عبدالهادى محمد احمد الروبىمستجد1626

ورود سعد عبدالوهاب محمد هيبهمستجد1627

1628
مستجد

مفصول
وسام محمد رجب محمد خاطر

وسام مطيع ابراهيم داود عبدهمستجد1629

1630
مستجد

ع.م
وضاح عابدين عبدالاله عبدالحليم

وفاء السيد محمد شعبانمستجد1631

وفاء سامى ربيع عيسوى داودمستجد1632

والء ادريس عبدالعزيز سبيته ابوسيفمستجد1633

والء عصام مصطفى ابراهيم ماضىمستجد1634

1635
مستجد

مفصول
وليد محسن حسن الدسوقى الشرقاوى

وليد مرسى على عثمان دحيدحمستجد1636

وهيبه حسن عيد على عالممستجد1637

وهيبه محمد رمضان على محمدمستجد1638

يارا البسيونى محمد احمد موسى اسماعيلمستجد1639

يارا السيد مرضى كريم حسينمستجد1640
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83لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

يارا ايمن محمد العيسوىمستجد1641

يارا حيطاوى السيد حيطاوى درويشمستجد1642

يارا عبده عبدالسالم السيد عليمستجد1643

يارا محمد عبده عطيه غطاسمستجد1644

ياسر اسامه حافظ عبدالحكيممستجد1645

ياسر سعد على محمد سيداحمدمستجد1646

ياسر محمد الشحات ابوعريضهمستجد1647

ياسمين ابراهيم مصطفى محمد الجناينىمستجد1648

ياسمين احمد شوقى محمدمستجد1649

ياسمين الدسوقى عبدالمحسن السروجىمستجد1650

ياسمين خالد فاروق عباس الفولىمستجد1651

ياسمين خالد محى الدين سعيدمستجد1652

ياسمين رمضان شعبان السعيد عبدالجوادمستجد1653

ياسمين صالح عبدالجواد على البنامستجد1654

ياسمين عصام ابراهيم الششتاوى ابوجوهرمستجد1655

ياسمين فتوح زكريا فتح هللا النويهىمستجد1656

ياسمين مسعد عبدالحميد امينمستجد1657

ياسمين هانى جميل محمد علىمستجد1658

ياسين محمد عوض عبدالجواد عوضمستجد1659

ياسين ياسر حسين محمد يحيىمستجد1660
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84لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

1661
مستجد

مفصول
يامن بشير سعد الحنفى شرباش

يحيى اكرامى يحيى عطامستجد1662

يحيى محمد احمد عبدالعزيزمستجد1663

يحيى محمد حسنى حسن الحرفهمستجد1664

يسرا ايهاب محمد فريد طنطاويمستجد1665

يسرا ياسر فؤاد السيد قطبمستجد1666

يسريه ممدوح محمد حسن محمدمستجد1667

يمنى ادهم محمد محمد الشرقاوىمستجد1668

يمنى السيد محمد السيد الشبشيرىمستجد1669

يمنى خالد محمد جبر عيسىمستجد1670

1671
مستجد

ع.م
يمنى محمد الحسينى الشامى

يمنى محمد بدير عبدالعزيز يوسف الديبمستجد1672

يوسف ابراهيم يوسف على عيدمستجد1673

يوسف احمد مرزوق العيساوىمستجد1674

يوسف احمد يوسف حسن عمارهمستجد1675

يوسف اسامه محمد ربيعى عبدالسالممستجد1676

يوسف الصافى خميس ابراهيم نصرمستجد1677

يوسف ايمن محمد عبدهللا الجندىمستجد1678

يوسف جمال مصطفى الدسوقى الحصرىمستجد1679

يوسف حبيب عبدهللا عبدالنبى حمادمستجد1680
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85لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

يوسف سعد عباس سيد علىمستجد1681

يوسف شريف فوزى سيد محمد راشدمستجد1682

يوسف شعبان عبدالعزيز محمد جنيدىمستجد1683

يوسف صبحى محمد عبدالغنى حسانينمستجد1684

يوسف عاشور على محمد الجاريهمستجد1685

يوسف عبدهللا على كاملمستجد1686

1687
مستجد

مفصول
يوسف محمد ابراهيم رمضان قاسم

يوسف محمد ابراهيم عبداللطيفمستجد1688

يوسف محمد حامد سعد ابراهيممستجد1689

يوسف محمد طاهر احمدمستجد1690

يوسف محمد عبدالحميد عبدالعالمستجد1691

يوسف محمد يوسف عيدمستجد1692

يوسف نصر محمد السيد عبدالحميدمستجد1693

يوسف ياسر يوسف محمد يوسفمستجد1694

ابتسام احمد عبدالرحمن محمد كبالنىباقى1695

1696
باقى

مفصول
ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم السيد

ابراهيم محمد السيد بدر السيدباقى1697

1698
باقى

احمد ابراهيم احمد الجندىمفصول

احمد ابراهيم احمد المشدباقى1699

احمد ابوالنصر شعبان ابوالنصر عثمانباقى1700
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86لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

احمد احمد محمد خلف منصورباقى1701

احمد اسامه المحمدى الفتيانىباقى1702

1703
باقى

احمد حسين احمد حسينمفصول

1704
باقى

احمد حمدى عبدهللا ابراهيم الديبمفصول

1705
باقى

احمد خالد احمد عبدالرحمن شتاع.م

احمد خالد عبدالعاطى هيبهباقى1706

1707
باقى

احمد خالد عبدالوهاب عبدالحميد ونسع.م

1708
باقى

مفصول
احمد خميس سعد متولى الخمارى

عذر عن مادة االقتصاد السياسى

1709
باقى

احمد رافت عبدالباقى محمد عايدع.م

احمد رمضان البندارى سيداحمد زلهفباقى1710

1711
باقى

احمد سالمه عبدالفتاح فتح هللا مطرمفصول

احمد شريف السيد عثمان شريفباقى1712

احمد شوكت بدير صبرهباقى1713

احمد عبدالعزيز حسن عبده علىباقى1714

احمد عبدالوهاب محمود احمدباقى1715

1716
باقى

احمد عالء الدين رمضان ابوالفتوح ابوالصفامفصول

احمد كرم عبدالصادق الحدادباقى1717

احمد محمد اسماعيل محمد ابوالفتوحباقى1718

احمد محمد عبدالمعبود سيدباقى1719

احمد محمد على السعداوى واعرباقى1720
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87لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

احمد محمد مرسى خليل السيدباقى1721

احمد مصباح عبدالصادق محمود سالمهباقى1722

احمد مصطفى اسماعيل عطيه زاهرباقى1723

احمد نصر محمد حبيبباقى1724

ادهم مصطفى مصطفى مصطفى السجينىباقى1725

1726
باقى

اسامه احمد احمد الحلوانىمفصول

اسامه احمد السيد محمد الفقىباقى1727

اسامه بركات السيد رمضانباقى1728

1729
باقى

اسراء البدرى محمد العطارمفصول

اسراء عادل احمد عثمان خلفباقى1730

باقى1731
اسراء عبدالحميد عبدالمجيد يونس

 فقط2021عذر عن دور يناير

اسراء محمود شعبان الشحات شعبانباقى1732

اسالم سعيد زغلول شاهينباقى1733

1734
باقى

اسالم محمد ابراهيم عبدالباقىمفصول

اسالم محمد ابراهيم عبدالوهاب الشافعىباقى1735

اسالم محمد مصطفى عثمان راشدباقى1736

اشرف محمد عبدالسالم سليمانباقى1737

باقى1738
االء احمد محمد حربى

االدارى.ق/ قانون .ت/ عذر عن مادتين 

االء حسن عبدالمنعم حسن ابوليفهباقى1739

باقى1740
السيد رضا السيد اسماعيل سالمه

عذر عن مادة االقتصاد
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88لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

السيد محمد السيد محمد عبدالعالباقى1741

الهام اسامه احمد عبدالحميد جبرباقى1742

امنيه عبدالمجيد زين العابدين عبدالمجيدباقى1743

باقى1744
امير محمد عبدهللا حامد

عذر عن مادة مصادر االلتزام

باقى1745
انور اشرف انور عبدالسالم الشريف

 فقط2021عذر عن دور يناير

ايمن سعد عطيه سعد ابراهيمباقى1746

ايه جمال محمد زعيرباقى1747

1748
باقى

ايهاب احمد محمد كمال سعد جويدهمفصول

باسم رضا رجب المتولىباقى1749

بسمه وليد محمود محمود العبدباقى1750

جميل محمد فوزى عبدالعزيز مرسىباقى1751

حازم رشاد محمد مدكورباقى1752

حبيبه احمد فؤاد احمد السيد خالدباقى1753

حسام الدين محمد عبدالسميع عبدالشافىباقى1754

حسين ضياء الدين سعد ابراهيم شتاباقى1755

حنين صابر محمد السيد خليلباقى1756

خالد عبدهللا عبدالمقصود محمدباقى1757

1758
باقى

خالد محمد السيد الشحاتمفصول

خلود خالد محمود رشيد رسالنباقى1759

رقيه حسن حسين الجندىباقى1760
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89لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

باقى1761
زياد احمد سيداحمد زاهر

2021/ 2020عذر عن العام الجامعى 

زينب هاشم عبدالرازق عبدهللا بريشهباقى1762

ساره خالد احمد محمود بدوىباقى1763

1764
باقى

ساره محمود القطب ابراهيم مجاهدع.م

سامح احمد محمد ابراهيم غنيمباقى1765

سجده لطفى على على بدرباقى1766

سعيد عزت عبدالواحد فتوح رخاباقى1767

1768
باقى

سلوى طارق اسماعيل علىمفصول

1769
باقى

سماح على عبدالعظيم على ابوزيدمفصول

سمر عبدالمحسن عبدالمحسن عبدالقادرباقى1770

سميه جمال حنفى محمود عبدالعالباقى1771

سهر السيد محمود احمد السيدباقى1772

1773
باقى

مفصول
شموس رافت محمد عبدالمعطى خضر

االدارى. عذر عن مادة ق

باقى1774
صبحى عبدالمحسن هاشم السيد السيد

قانون.ت/ االدارى .ق/ عذر عن مادتين

1775
باقى

وافد

صفاء محمد على وزوازى

2021عذر عن العام الجامعى

ضياء مصطفى رشاد على خليلباقى1776

طارق جمعه يوسف بسيونى محمدباقى1777

طارق حسين محمد حسين عامرباقى1778

طالل احمد عبدالستار محمود عبدالعالباقى1779

طه السيد طه السيد حسب هللا وهدانباقى1780
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90لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

عادل عبدهللا السيد احمد السيد المغربىباقى1781

عبدالحفيظ احمد عبدالحفيظ حسين اسماعيلباقى1782

عبدالحميد حماده عبدالحميد عبدالعزيز طايلباقى1783

1784
باقى

مفصول
عبدالحميد رمضان عبدالحميد محمد شقوير

عبدالحميد على عبدالحميد على بشتيكهباقى1785

1786
باقى

عبدالرحمن اسامه محمد احمد عبدالحافظ

عبدالرحمن سعيد بسيونى محمد علىباقى1787

1788
باقى

مفصول
عبدالرحمن سعيد عطيه بيومى

االدارى.ق/ االحوال / عذر عن مادتين

عبدالرحمن عاشور محمود الشافعىباقى1789

عبدالرحمن على فتوح على الصفتىباقى1790

عبدالعزيز محمد ياسر محمد عزت احمدباقى1791

عبدهللا احمد محمد محمد جاهينباقى1792

1793
باقى

إعادة قيد
عبدهللا السيد احمد محمد منصور

218/ 2017بنتيجة 

عبدهللا رفيق شفيق ابراهيم نداباقى1794

باقى1795
عبدهللا رمضان على البسيونى يوسف

 فقط2021عذر عن دور مايو

عبدهللا محمد عبدالمحسن سالمباقى1796

على عالء على السيد ابراهيمباقى1797

عمر رضا عبدالغنى فرجباقى1798

عمر فايز ابراهيم شنبباقى1799

عمر مسعد محمد مسعودباقى1800
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91لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

عمرو السيد السيد على فتح البابباقى1801

1802
باقى

عمرو سامى اسماعيل ابراهيممفصول

عمرو عماد عبدالعزيز السيد عبدالعزيزباقى1803

غاده محمد محمد زكى زيدانباقى1804

فاطمه الزهراء السيد احمد حسنباقى1805

1806
باقى

فتحى عبدالشكور عبدالرحمن رامهع.م

باقى1807
كامليا محمد السيد احمد محمود الكردى

عذر عن مادة المصادر

1808
باقى

لؤى احمد السيد ابراهيم الطناحىمفصول

باقى1809
ماهيتاب ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم سليمان

عذر عن مادة مصادر

محمد احمد حسن عبدالمجيدباقى1810

محمد احمد على محمد نوفلباقى1811

محمد اشرف سعيد احمد رمضانباقى1812

محمد جالل المرسى سيداحمد طعيمهباقى1813

محمد حامد محمد شاكر حموده المكاوىباقى1814

محمد رجب احمد عبدالرحيم عوضباقى1815

محمد سعيد فؤاد عبدالتواب حسنباقى1816

باقى1817
محمد طارق محمد سيداحمد

عذر عن مادة لغة

1818
باقى

محمد طلعت عبدالباعث محمد سالم

1819
باقى

مفصول
محمد عاطف مبروك بدر

عقوبات/ عذر عن مادة لغة 

1820
باقى

محمد عبدالسالم عنتر المالحع.م
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92لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

باقى1821
محمد عبدالغفار السيد محمد دومه

2021عذر عن دور مايو

محمد عالء يوسف العايقباقى1822

محمد عماد حسن يونسباقى1823

محمد عماد حمدى محمد علىباقى1824

محمد فتحى سعد محمد عمارباقى1825

محمد لبيب حسانين غيطباقى1826

1827
باقى

ع.م
محمد مدحت فؤاد نوفل

عذر عن مادة دولى

محمد مصطفى محمد مصطفى اسماعيلباقى1828

1829
باقى

محمد ممدوح محمود عبادهمفصول

محمد وليد غازى غازى القصاصباقى1830

باقى1831
محمد ياسر محمد ابراهيم البحيرى

عذر عن مادة مصادر

1832
باقى

محمود رضا طه محمد ابراهيممفصول

محمود شرف المكى السيد فراجباقى1833

محمود عبدالغنى محمد عبدالغنى ابوشربباقى1834

محمود عبدهللا خميس محمد بحيرىباقى1835

1836
باقى

مفصول
محمود عطيه احمد رمضان

 فقط2021عذر عن دور يناير

1837
باقى

محمود عالء محمد ابوالفتوح سليممفصول

1838
باقى

محمود مبروك عباس مبروكمفصول

محمود محمد الشناوى ابراهيم الشيخباقى1839

محمود محمد عبدالسالم على عرفاتباقى1840
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93لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

مروان على فتوح على الصفتىباقى1841

مروه ايهاب محمد عبدالفتاح عبدالمجيدباقى1842

مريم رضا صالح احمد االلفىباقى1843

مريم عماد محمد سالمهباقى1844

مسعد احمد عبدالعزيز شوشهباقى1845

1846
باقى

مصطفى عبدالفتاح محمد محمد االبشيهىمفصول

مصطفى عبدالكريم خليفه السيد موسىباقى1847

مصطفى محمد السيد محمد عاشورباقى1848

باقى1849
مصطفى محمود عقل عيسى

عذر عن مادة التدريبات

1850
باقى

مصطفى محمود يوسف محمودع.م

منةهللا ابراهيم عبدالوهاب ابوطالبباقى1851

مؤمن محمد جاد الرب محمد مسعودباقى1852

نجالء عبدالحكيم عامر على الجزيرلىباقى1853

ندا رمضان عبدالرحيم بدر مكرمباقى1854

هاجر رضا عبدالمجيد محمد عبدالكريمباقى1855

هايدى الدسوقى ابراهيم احمد بركاتباقى1856

هبه السيد العدوى احمدباقى1857

هدير قاسم محمد نداباقى1858

وفاء يحى احمد احمد المصرىباقى1859

باقى1860
والء عبدهللا عطاهلل ابراهيم

 فقط2021عذر عن دور يناير
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94لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية
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وليد محمد لطفى مصطفى النجارباقى1861

ياسر سامى محمود رجبباقى1862

يحى الجالى عبدالقادر عبدالقادر بدوىباقى1863

احمد عادل سالم ابوسالمفرصة1864

1865
فرصة

احمد عبدالسالم عبدالمنعم يوسف بدرمفصول

احمد عماد احمد محمد صبرهفرصة1866

1867
فرصة

متطوع
احمد ممدوح محمد قناوى

 فقط2021عذر عن دور يناير

اسراء فريد فرغلى عبدالعليم عبدالرحمنفرصة1868

1869
فرصة

االء جمال احمد احمد عبدالحقإعادة قيد

جاسر هشام سعد ابوشعيشعفرصة1870

دنيا عماد الدين محمد شاهينفرصة1871

رجب هشام رجب موسى الحدادفرصة1872

1873
فرصة

عبدالرحمن عبدالحميد عوض محمد سالمهمفصول

1874
فرصة

مفصول
عدالدايم بالل عبدالديم نصرالدين

2021عذر عن العام الجامعى

على عنتر على عبدالعالفرصة1875

فارس محمد على ابوالمجد ابراهيم بدوىفرصة1876

محمد ايهاب محمد عبدالحليم محسنفرصة1877

1878
فرصة

مفصول
محمد جمال احمد عبدالغفار عجالن

عذر عن دور يناير فقط

1879
فرصة

مفصول
محمد جمعه سعد رزق

 فقط2021عذر عن دور يناير

محمد رضا عبدالهادى ابوزينهفرصة1880
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قســم التسجيل والدراسة

 
رقم

الجلوس

حـالـة 
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فرصة1881
محمد سعيد ابراهيم ابراهيم والى

2021عذر عن دور يناير

1882
فرصة

محمد عبدهللا ابراهيم حسن جويلىع.م

محمد عبدالمنعم حسن راشدفرصة1883

1884
فرصة

محمد محمد على كاملمفصول

1885
فرصة

محمد ناصر بساط رضوانمفصول

محمود حسن إسماعيل السيد الشالفرصة1886

1887
فرصة

محمود طارق موسى عبدالمطلب الديبمفصول

1888
فرصة

محمود عبدالحميد محمد حشيشمفصول

مسعد عصام مسعد بدير الششتاوىفرصة1889

1890
فرصة

مصطفى محمد مصطفى ابوالنصرع.م

1891
فرصة

نورهان عالء عبدهللا سالم خفاجهمفصول
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية
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شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      
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----------------------------------------------------: غــيـاب  

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

20:  إجمالى  



           

331لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

332لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

333لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

334لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

335لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

رقم

الجلوس

حـالـة 

توقيـــــع الطـــــالــــــباســـــــم الطـــــالــــبالـقـيد

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

336لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

2022\ 2021احصائية الفرقة الثانية انتساب و

1009\ عدد الطالب الذكور مستجدين وباقين  ب

897\ عدد الطالب االناث مستجدين وباقين ب

 وافد2 + 852\ عدد الطالب المستجدين ذكور ب

 وافدة1+ 840\ عدد الطالب المستجدين اناث و

 وافد2 + 842\ عدد الطالب المستجدين ذكور و

146\ عدد الطالب باقين لالعادة ذكور و

 وافد1 + 46\عدد الطالب باقين لالعادة اناث و

1891\ االجمالى و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

337لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

ب

ب

ب

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

338لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

339لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

340لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

341لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

342لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

343لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

344لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

345لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

ب

ب

ب

ب

و

و

و

و

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

346لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

347لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

348لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

349لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

و

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

350لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

351لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

ب

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

352لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

353لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

ب

و

و

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

354لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

355لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

356لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

357لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

و

ب

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

358لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

ب

و

و

و

و

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

359لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

و

و

و

و

و

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

360لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

361لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

362لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

و

و

و

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

363لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

364لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

365لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

366لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

ب

ب

ب

ب

و

و

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

367لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

368لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

369لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

370لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

371لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

372لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

373لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

و

و

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

374لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

و

ب

ب

ب

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

375لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

ب

ب

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

376لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

و

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

و

و

و

و

و

ب

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

377لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

378لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

379لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

380لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

381لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

ب

ب

ب

ب

و

و

و

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

382لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

383لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

384لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

385لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

386لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

387لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

ب

ب

ب

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

ب

ب

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

388لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

ب

و

ب

ب

ب

و

و

و

و

و

ب

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

389لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

ب

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

390لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

391لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

392لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

393لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

394لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

395لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

396لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

397لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

398لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

399لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

400لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

401لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

402لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

403لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

ب

ب

ب

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

404لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

405لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

و

ب

و

ب

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

ب

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

406لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

407لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

و

و

و

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

408لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

409لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

410لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

411لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

412لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

413لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

414لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

415لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

416لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

417لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

ب

ب

ب

ب

و

و

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

418لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

ب

ب

ب

ب

و

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

419لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

420لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

ب

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

421لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

422لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

ب

ب

ب

ب

و

و

و

و

و

ب

ب

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

423لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

ب

ب

ب

و

و

ب

و

و

ب

و

و

ب

و

ب

ب

و

و

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

424لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

ب

ب

ب

و

ب

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

و

ب

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

425لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

426لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

ب

ب

و

ب

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

427لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

428لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

ب

ب

ب

و

و

و

و

و

و

ب

و

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

429لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

و

و

و

و

و

و

و

ب

ب

و

ب

و

و

و

و

و

و

و

و

كنترول                   مالحظ

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

20:  إجمالى  



           

655لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

656لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

657لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

658لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

659لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

660لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

661لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

662لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

663لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

664لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

665لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

666لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

667لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

668لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

669لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  



           

670لجنة 

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الثانية

شــعـبة  إنتســــاب موجة 

 "2022 \ 2021العام الجامعى "
جامعة طنطا      

 كلية الحقوق

قســم التسجيل والدراسة

 

كنترول                   مالحظ

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

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

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

20:  إجمالى  


