
جامعة طنطا

1 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

عذر عن )ابانوب سعد جرجس وصيف بباوى مستجد1

(2021/2020 3لغة س+ مادتى مدنى

ابانوب عادل عياد عطاهللا جودهمستجد2

ابتسام مسعد محمود محمد حليمهمستجد3

ابراهيم ابوالمجد محمد الزيادىمستجد4

ابراهيم احمد ابراهيم احمد الحوشىمستجد5

ابراهيم احمد ابراهيم احمد عامرمستجد6

ابراهيم احمد ابواالسعاد ابراهيممستجد7

ابراهيم احمد احمد محمد منصورمستجد8

ابراهيم احمد سالم مصطفى سالممستجد9

ابراهيم احمد عرابى علىمستجد10

ابراهيم احمد محمود ابراهيم القفاصمستجد11

ابراهيم السيد ابراهيم السيد حسنمستجد12

ابراهيم السيد ابراهيم حسن مصباحمستجد13

ابراهيم السيد جابر حسن فرغلىمستجد14

ابراهيم السيد حلمى كامل على الحايسمستجد15

ابراهيم جابر حامد محمود طلبمستجد16

ابراهيم جمعه محمد على فليفلمستجد17

عذر عن مادة )ابراهيم حمزه السيد طلخان عبدهللا مستجد18

(2021/2020 3عقوبات س

ابراهيم خالد ابراهيم قرنى هديبمستجد19

ابراهيم ربيع على شوشهمستجد20

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول

 

/   ............حضور 
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ابراهيم رمزى ابراهيم احمد المرحومىمستجد21

ابراهيم رمضان ابراهيم رمضانمستجد22

ابراهيم صالح احمد محمد مسلممستجد23

ابراهيم عارف ابراهيم عبدالقادر جمعهمستجد24

ابراهيم عبدالسالم عطيه محمدمستجد25

ابراهيم عبدهللا الدساوى سليممستجد26

ابراهيم عطيه ابراهيم ابراهيم بدرمستجد27

ابراهيم عالءالدين مصطفى توفيق زهرانمستجد28

ابراهيم على ابراهيم احمد حسن المالحمستجد29

ابراهيم على ابراهيم احمد يوسفمستجد30

ابراهيم على عبدهللا الجزارمستجد31

ابراهيم كمال احمد ابواليزيد النجارمستجد32

ابراهيم لبيب ابراهيم كشكمستجد33

ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم حجازىمستجد34

ابراهيم محمد ابراهيم متولىمستجد35

ابراهيم محمد ابراهيم محمد شتامستجد36

ابراهيم محمد بهى الدين اسماعيلمستجد37

ابراهيم محمد رضا توفيق عبدالعالمستجد38

ابراهيم محمد شوقى زمزممستجد39

ابراهيم محمد عامر عبدالمالكمستجد40
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ابراهيم محمد محمد ابراهيم حسنمستجد41

ابراهيم محمد محمد زيدانمستجد42

ابراهيم محمود ابراهيم الهنداوىمستجد43

ابراهيم محمود عبدالهادى عبدالعزيزمستجد44

ابراهيم مصطفى عبدالحليم محمد السقامستجد45

ابراهيم وحيد ابراهيم عبدالعالمستجد46

ابراهيم ياسر حسين عبدالقادر شرف الدينمستجد47

ابوبكر زكريا زيدان يونسمستجد48

ابوبكر محروس عبدالرازق على عجرمهمستجد49

احالم حسن عبدالمنعم عثمانمستجد50

احالم سليمان على على ابوريشهمستجد51

احالم عبدالنبى احمد اسماعيلمستجد52

احالم كمال شلبى عبدالحليم عبدالرحمنمستجد53

 3عذر عن مادة مدنى س) احمد ابراهيم رجب وصيفىمستجد54

2021/2020)

احمد ابراهيم عبدالبديع محمد فياضمستجد55

احمد ابراهيم محمد السيد البيلىمستجد56

احمد ابراهيم محمد على البرعىمستجد57

احمد ابراهيم محمد مندور الطحانمستجد58

احمد ابراهيم محمود محمود حسب هللامستجد59

احمد ابراهيم مرزوق سيداحمد الشرقاوىمستجد60
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احمد ابراهيم مصطفى عقدهمستجد61

احمد ابراهيم واصف الهيتمىمستجد62

احمد ابوبكر عبدهللا محمد السكرىمستجد63

احمد اسامه محمد احمد عبدالرؤفمستجد64

احمد اسماعيل احمد على بشير المغربىمستجد65

احمد اشرف خليل حسين يحىمستجد66

احمد اشرف سعيد على ترابيسمستجد67

احمد اشرف محمد عبدالهادى نصارمستجد68

احمد السعيد فريج احمد فريجمستجد69

احمد السعيد محمد كشكمستجد70

احمد السيد احمد احمد البخمستجد71

احمد السيد السيد احمدمستجد72

احمد السيد حامد سنبلومستجد73

احمد السيد فتحى عبدالعزيز زغلولمستجد74

احمد السيد قطب السيد سلطانمستجد75

احمد الشحات سعد عبدربه سرحانمستجد76

احمد الصاوى سعد حسن بريكمستجد77

احمد امير يحيى على مصطفىمستجد78

احمد ايمن احمد فؤاد محمد الذهبىمستجد79

احمد ايمن نصر بسيونى عبدالغفارمستجد80
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احمد ايوب سعد حسن محمدمستجد81

احمد بدرالدين فتحى عبدالوهاب الغرباوىمستجد82

احمد بدران احمد حواسمستجد83

احمد بسيونى انور بسيونى عمرومستجد84

احمد توفيق محمود عوض خطابمستجد85

احمد جمال توفيق على الشريفمستجد86

احمد جمال سعد احمد االشقرمستجد87

احمد جمال عبدالقوى جاهينمستجد88

احمد جمال عبدهللا حسين البرعىمستجد89

احمد جمال محمد جمعه شرابىمستجد90

احمد حازم صالح مبروك الطنيخىمستجد91

احمد حاكم مصطفى مصطفى ايوب علىمستجد92

احمد حسام احمد عبدالسميع رشوانمستجد93

احمد حسام عبدالواحد شمس الدينمستجد94

احمد حسن احمد محمد حامدمستجد95

احمد حسن محمد حسنمستجد96

احمد حسنى عبدالعزيز جادهللا قويدرمستجد97

احمد حسين الشافعى عبدالحميد سمرهمستجد98

احمد حسين محمد الديبمستجد99

احمد حماد ابوالمجد محمدمستجد100
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احمد حمدى محمد حسن عمارهمستجد101

102
مستجد وافد 

كويتى
تدريبات +عذر عن مادتى مالية ) احمد حمود حمد الحربى

(2021/2020 2س

احمد حموده معروف مرسى عبدالجوادمستجد103

احمد خالد حلمى عبدالسميع حمادهمستجد104

احمد خالد عبدالستار الصاحىمستجد105

احمد خالد كمال محمد عبدالفتاحمستجد106

احمد خالد محمد بدير محمد عبدالهادىمستجد107

احمد خطاب بهاءالدين محمد ابوخطوهمستجد108

احمد خيرى احمد جودهمستجد109

احمد دياب هالل محمود القالوىمستجد110

احمد راضى عبدالغنى الشرقاوىمستجد111

احمد رافت عبدالعظيم احمد مرزوقمستجد112

احمد رامى عز الدين احمد عمارهمستجد113

احمد ربيع عبدالعزيز مسعد الحسانىمستجد114

احمد ربيع فؤاد عبدالعزيز شهاوىمستجد115

احمد رجب محمد محمد قطب عوادمستجد116

117
مستجد وافد 

كويتى
احمد رحيل سالم العنزى

احمد رشدى عباس مكرممستجد118

احمد رضا امين الدسوقى ابوريهمستجد119

احمد رضا محمد المهدى عنتر عطيهمستجد120
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احمد رمزى احمد عبدالسالم عوض هللامستجد121

احمد رمزى محمد محمد شكرمستجد122

احمد رمضان ابراهيم بحيرىمستجد123

احمد رمضان السيد رمضانمستجد124

احمد رمضان الصاوى مصطفى االعصرمستجد125

احمد رمضان رفيع محمد عبدالعليممستجد126

احمد زين العابدين سعيد السيد سالممستجد127

احمد سامى احمد محمد على خليلمستجد128

احمد سامى كمال الحناوىمستجد129

احمد سعد السيد سعد مبروكمستجد130

احمد سعد امام عباس خليلمستجد131

132
مستجد بعذروافد 

كويتى
عذر عن دور )احمد سعد حمود عيد عايد العازمى 

(2021دور مايو + يناير

احمد سعد عبدالعزيز االعرجمستجد133

احمد سعيد ابراهيم حسينمستجد134

احمد سعيد احمد احمدمستجد135

احمد سعيد السيد احمد حشيشمستجد136

احمد سالمه جاد محمد القسطاوىمستجد137

احمد سمير حافظ محمد العشيرىمستجد138

احمد سمير محمد ابراهيم خليلمستجد139

احمد سمير محمد صالح عبدالمعطىمستجد140
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احمد شكرى محمود بدرمستجد141

احمد شوكت عبدهللا عطيهمستجد142

احمد صابر شعبان عبدالرؤف الشهاوىمستجد143

احمد صالح محمد احمد الجمسىمستجد144

احمد صالح سالم الحنطورمستجد145

احمد صالح شعبان عيسىمستجد146

احمد صالح عبدالرشيد الشرشابىمستجد147

احمد طارق صالح فوده احمدمستجد148

احمد طارق عبدالحميد معوض عثمانمستجد149

احمد عادل احمد على جمعه ابوعمرمستجد150

احمد عادل رجب محمودمستجد151

احمد عادل يوسف عبدهللا الحناوىمستجد152

احمد عاشور محمد سيف مخيمرمستجد153

احمد عاطف عبدالعزيز عبدالعزيز سعيدمستجد154

احمد عبدالبارى شحاته عبدالحليم شحاتهمستجد155

احمد عبدالتواب على عبدالتواب الحلفاوىمستجد156

احمد عبدالحق عوض ابراهيم وردمستجد157

احمد عبدالحميد السيد ابوسكينمستجد158

احمد عبدالحميد الشحات عبدالحميد شحاتهمستجد159

احمد عبدالحميد محمود محمدمستجد160
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احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبداللطيفمستجد161

احمد عبدالرحمن يوسف الشنوانىمستجد162

احمد عبدالسالم وافى عبدالخالقمستجد163

احمد عبدالعزيز المرسى احمد خليفهمستجد164

احمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز مزرمستجد165

احمد عبدهللا محمد عبدهللا نصارمستجد166

احمد عبدالمجيد عبدالحميد سراجمستجد167

احمد عبدالمجيد محمد شوشهمستجد168

احمد عبدالمقصود فراج عبدالمولى خروبمستجد169

احمد عبدالمنصف السعيد بلتاجىمستجد170

احمد عبدالهادى احمد مرسى مرعىمستجد171

احمد عبدالهادى عبدالرحمن قنديلمستجد172

احمد عبدالوكيل عبدالمجيد محمد نصرهللامستجد173

احمد عبدالوهاب محمد صبحى عبدالفتاح خليلمستجد174

احمد عبده محمد محمد درويشمستجد175

احمد عزالدين كمال عبدالحميد زيادةمستجد176

احمد عصام الزغبى زيادهمستجد177

احمد عصام عطيه بسيونى بريقىمستجد178

احمد عصام على عبدهللا الشامىمستجد179

احمد عطيه السيد عبدالعزيز شلفوطهمستجد180
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احمد عطيه محمد خميس منصورمستجد181

احمد عطيه هالل عطيه نجلهمستجد182

احمد عالء الدين ابوالفتوح محمد ابونصرهمستجد183

احمد عالء جوده على احمدمستجد184

احمد على احمد يوسف الناعممستجد185

احمد على الجوهرى البحيرىمستجد186

احمد على جالل عبده العقدهمستجد187

احمد على عبدالحليم على جبرمستجد188

احمد على عبدالسميع على حميدهمستجد189

احمد على محمد خضر بريكمستجد190

احمد على منصور عبدالرحمنمستجد191

احمد عماد انور عطيه غريبمستجد192

احمد عماد سعيد لطفى عمرانمستجد193

احمد عمرو محمود احمدمستجد194

195
مستجد وافد 

كويتى
احمد غازى محمد عبيد العتيبى

احمد فايد السيد السيد محمدمستجد196

عذر )المسيرى  احمد فتحى عبدالحميد عبدالحقمستجد197

(2021/2020 3عن مادة الشريعة س

احمد فتحى محمود شيحهمستجد198

احمد فدائى عبدالستار ابواليزيدمستجد199

احمد فرج محمود السيد التلتهمستجد200
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احمد فرماوى عبدالجواد السيد الحدودىمستجد201

احمد فهيم محمود فهيم كرشهمستجد202

احمد فوزى عبدالعزيز عامرمستجد203

احمد كامل سيد احمد محمود فرغلمستجد204

احمد كرم محمد محمد السواحمستجد205

احمد كمال السيد محمد جودهمستجد206

احمد لبيب محمد شعبان حسنمستجد207

احمد لطفى اسماعيل جمعهمستجد208

احمد ماهر عابد السيدمستجد209

احمد ماهر عبدالمنعم محمد عبدالمجيدمستجد210

احمد ماهر عطيه محمد نوحمستجد211

احمد مجدى احمد الخولىمستجد212

احمد مجدى احمد محمد على محسنمستجد213

احمد مجدى اسماعيل سليممستجد214

احمد مجدى حامد عيادمستجد215

احمد مجدى رياض السيد ياسينمستجد216

احمد محسن عباس يوسف الشرنوبىمستجد217

احمد محفوظ مقبول فتح هللا عبداللطيفمستجد218

احمد محمد ابراهيم احمد الحدادمستجد219

احمد محمد ابراهيم احمد السليسلىمستجد220
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احمد محمد ابراهيم ناصفمستجد221

احمد محمد ابوزيد قمرالدوله عثمانمستجد222

احمد محمد احمد ابراهيم الشيوىمستجد223

احمد محمد احمد الرخاوىمستجد224

احمد محمد احمد السيد الموافىمستجد225

احمد محمد احمد عبدالعالمستجد226

احمد محمد احمد مصطفى المحروقمستجد227

احمد محمد احمد يوسف شمس الدينمستجد228

احمد محمد اسماعيل محمد غرابهمستجد229

احمد محمد السعيد توفيق درغاممستجد230

احمد محمد السيد محمد دويدارمستجد231

احمد محمد النجيلى على دويدارمستجد232

احمد محمد انور عبدالفتاح الرومىمستجد233

احمد محمد جالل ابوضيفمستجد234

احمد محمد حامد محمود شلبىمستجد235

احمد محمد حسن محمد على ابوبكرمستجد236

احمد محمد حمزه العزونىمستجد237

احمد محمد سعد الدهنهمستجد238

احمد محمد سعد بيلى محمد البنوانىمستجد239

احمد محمد سليمان النحاسمستجد240
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احمد محمد عبدالحميد القفاصمستجد241

احمد محمد عبدالحميد محمود سرورمستجد242

احمد محمد عبدالرحمن عبدالنبىمستجد243

احمد محمد عبدالسالم سعد محمودمستجد244

مستجد245
تم )احمد محمد عبدالسالم عطوان فراج 

(حذف لقب الكفورى

احمد محمد عبدالسالم محمدمستجد246

احمد محمد عبدالشكور ابوسالمهمستجد247

احمد محمد عبدالصمد ابوسليممستجد248

احمد محمد عبدالعزيز عبدالمقصود رمضانمستجد249

احمد محمد عبدالعزيز عبدهمستجد250

احمد محمد عبدالعزيز محمد ابراهيممستجد251

احمد محمد عبدالعظيم محمد حسنى محمد مكرممستجد252

احمد محمد عبدالفتاح على عيسىمستجد253

احمد محمد عبدالفتاح محمد شحاتهمستجد254

احمد محمد عبداللطيف ابراهيم ودنمستجد255

احمد محمد عبدالموجود رزقمستجد256

احمد محمد على النقيدىمستجد257

احمد محمد فاروق احمد يسرىمستجد258

احمد محمد كامل عبدهللا جويلىمستجد259

احمد محمد كمال ابراهيم يونسمستجد260
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احمد محمد مبارك عبدالصمد مسعودمستجد261

احمد محمد محمد احمد البستاوىمستجد262

احمد محمد محمد اسماعيل رضوانمستجد263

احمد محمد محمد الوردانى البغدادىمستجد264

احمد محمد محمود اسماعيل عطامستجد265

احمد محمد محمود مبروك زعيترمستجد266

احمد محمد مراد محمد محمودمستجد267

احمد محمد مرشدى محمدمستجد268

احمد محمد مسعد محمد ابويوسفمستجد269

احمد محمد مصطفى حامد النجارمستجد270

احمد محمد مصطفى داودمستجد271

احمد محمد مصطفى درويشمستجد272

273
مستجد محول 

من انتساب
احمد محمد ناشى شلبى

احمد محمد نجيب حامد النجارمستجد274

احمد محمد نوفل عبدالمولى سليمانمستجد275

احمد محمد يوسف عطيه عيادمستجد276

احمد محمدى عرفه عبدالمحسن نجاهمستجد277

احمد محمود احمد محمد ابوفايدمستجد278

احمد محمود اسماعيل على عبدالخالقمستجد279

احمد محمود رضوان عبدهللا ابوشوشهمستجد280
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احمد محمود عبداللطيف يوسف مخيمرمستجد281

احمد محمود عبدالمنعم محمد القاضىمستجد282

احمد محمود على النخالوىمستجد283

احمد محمود محمد الدمرداش محمد مصطفىمستجد284

احمد محمود محمد السيد الخياطمستجد285

احمد محمود محمد حسين عبيدمستجد286

احمد محمود محمد محمود لطفى الشنبارىمستجد287

احمد محى عبدالعزيز حتحوتمستجد288

احمد مختار بسيونى على احمدمستجد289

احمد مختار خليل السيد ابراهيممستجد290

احمد مختار موسى رسالنمستجد291

احمد مرسى ابراهيم عبدالمنعم مرسىمستجد292

احمد مرسى عبدالحميد مرسى الدستاوىمستجد293

احمد مرسى عبدالظاهر محمد شويكهمستجد294

احمد مسعد فاروق مصطفى علىمستجد295

احمد مسعد فتح هللا الشعشاعىمستجد296

احمد مصطفى حسين فرحاتمستجد297

احمد مصطفى عبدالباعث الصيرفىمستجد298

احمد مصطفى عبدالعزيز الضريرمستجد299

احمد مصطفى فؤاد مصطفى الصعيدىمستجد300
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احمد مصطفى محمد احمد مسعودمستجد301

احمد مصطفى مختار عوضمستجد302

احمد ناصر احمد محمد قنديلمستجد303

احمد ناصر جمعه احمد العطارمستجد304

احمد ناصر محمود عبدهللا البنامستجد305

احمد نبيل السيد ابوالخيرمستجد306

احمد نصر عبدالعظيم سعد عبدالالهمستجد307

احمد نعمان محمد على البنامستجد308

احمد هشام احمد سالممستجد309

احمد هشام احمد غزالمستجد310

احمد هشام مسعود على ابوطاحونمستجد311

احمد وليد احمد محمد عيدهمستجد312

احمد وليد ربيع عبدالمقصود الشنوانىمستجد313

احمد وهدان عبدالرؤف حمودهمستجد314

احمد ياسر احمد عبدالعزيز الهيتمىمستجد315

احمد يحى السيد محمد فضلمستجد316

احمد يحيى زكريا عبدالحليم شريفمستجد317

احمد يسرى احمد شعبان سالممستجد318

احمد يونس محمد يونس غانممستجد319

ادم عبدالمقصود ابراهيم عبدالمقصودمستجد320
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ادهم امجد عبدالمجيد محمد اسماعيل حمدىمستجد321

ادهم رفيق المرسى عبدالفتاح غانممستجد322

ادهم رمضان عطيه النعناعىمستجد323

ادهم كمال مختار عبدالفتاح احمدمستجد324

ادهم محمد عبدالسالم البرقوقىمستجد325

ادهم محمود ابراهيم غازى احمدمستجد326

اروى رفعت اسماعيل محمد عبدالغنىمستجد327

اروى عادل منصور الشورى النهرىمستجد328

اريج احمد ابراهيم احمد عبدالرحمنمستجد329

اسامه ابوالسعود ابراهيم سالمانمستجد330

اسامه ابوشعيشع عفيفى محمد ابراهيممستجد331

اسامه حبشى فتحى محمد عمرانمستجد332

اسامه رجب محمود جبره محمودمستجد333

اسامه عادل عبدالحميد محمد خالدمستجد334

335
مستجد محول 

من انتساب
اسامه عبدالعال خليفه عبدالعال

اسامه محمد راغب محمد رويهمستجد336

اسامه محمد عبدالمنعم محمد عفيفىمستجد337

اسامه محمد عوض مصطفى حسب النبىمستجد338

اسامه وائل الصباحى العزب منصورمستجد339

اسر محمد اسماعيل محمد قاسممستجد340
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اسراء ابراهيم ابراهيم عبدهللا العبسىمستجد341

اسراء احمد رزق عرفات موسىمستجد342

اسراء احمد سعد حامد حسب هللامستجد343

اسراء احمد صابر ابوالفتوح عبدالرحيم بكرهمستجد344

اسراء احمد عبدالعزيز ابراهيم الدكرورىمستجد345

اسراء احمد محمد رمضان حسنمستجد346

اسراء احمد محمد صادق الشرقاوىمستجد347

اسراء الدسوقى يسن الدسوقىمستجد348

اسراء السيد عبدالحميد محمود الصبرىمستجد349

اسراء السيد عبدالعزيز عبدالرحمن يحىمستجد350

اسراء الشرنوبى شحات عبدالفتاحمستجد351

اسراء ايمن مصطفى قابيلمستجد352

اسراء بيومى محمد ابوريهمستجد353

اسراء تاج الدين سرور احمد تركىمستجد354

اسراء جمال محمد رشاد الخولىمستجد355

اسراء جمعه السيد االشقرمستجد356

اسراء حامد عبدالبارى عسكرمستجد357

اسراء حسين المتولى داودمستجد358

اسراء خالد المغازى احمد المغازىمستجد359

اسراء خالد عبدالعزيز الجملمستجد360
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اسراء ربيع مرسى مصطفى نعمه هللامستجد361

اسراء رزق حسن عبداللطيفمستجد362

اسراء رضا عبدالنبى عطيه عصرمستجد363

اسراء سعيد السيد ابراهيم كركورمستجد364

اسراء سعيد حفناوى اسماعيل الحفناوىمستجد365

اسراء سعيد عبدالمنعم المقدممستجد366

اسراء سعيد محمد عبدالمجيد شهاوىمستجد367

اسراء شعبان احمد مندورمستجد368

اسراء شعبان عبدالحى حسن ابوبدوىمستجد369

اسراء صبرى رجب محمد خازندارمستجد370

اسراء صالح حسن قاسممستجد371

اسراء طارق محمد ابراهيم المنياوىمستجد372

اسراء عادل حسن عبدالمطلبمستجد373

اسراء عادل رمضان ابراهيم التونىمستجد374

اسراء عادل على حسن السيدمستجد375

اسراء عباس عبدالحميد متولىمستجد376

اسراء عبدالجليل السيد ابراهيم محمد عبدهللامستجد377

اسراء عبدالحميد الالشى السجينىمستجد378

اسراء عبدالسالم احمد ندامستجد379

اسراء عبدهللا عزت عبدهللامستجد380
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اسراء عبدالهادى عبدالسالم الشرملسىمستجد381

اسراء عزايم محمد عبدالغنىمستجد382

اسراء على عبدالقادر محمد ابولبدهمستجد383

اسراء عمر محمد عبدالجوادمستجد384

اسراء كمال ابراهيم ابوالعنينمستجد385

اسراء ماهر لطفى السباعى العميرىمستجد386

اسراء مبروك ابراهيم عطيهمستجد387

اسراء متولى عبدالعزيز داودمستجد388

اسراء مجدى عباس قنديلمستجد389

اسراء محمد عبدالحميد محمد علىمستجد390

اسراء محمد عبدهللا حميده عبدهللامستجد391

اسراء محمد على عثمانمستجد392

اسراء محمد فؤاد الحدينىمستجد393

اسراء محمد محمود احمد القصاصمستجد394

اسراء محمود محمد عمارمستجد395

اسراء محى الدين محمد مصطفى القاضىمستجد396

اسراء مرسى ابراهيم الغنيمى الرفاعىمستجد397

اسراء مصطفى كامل فؤاد يعقوب عبدهللامستجد398

اسراء ممدوح احمد محمد الغبارىمستجد399

اسراء مهدى عبداللطيف احمد غرابمستجد400

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول
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اسراء نصر عبدالعزيز اسماعيل مخلوفمستجد401

اسراء ياسر ابراهيم حزينمستجد402

اسراء ياسر السعيد عبدالغنى مصطفىمستجد403

اسراء يحى طلعت انور الشيخمستجد404

اسالم احمد السيد ابوحلوهمستجد405

اسالم اشرف عبدالرحمن حمادهمستجد406

اسالم ايهاب عبدالعليم مرعىمستجد407

اسالم حسن احمد لطفى شرفمستجد408

اسالم خالد محمد سميح حجابمستجد409

اسالم رجب السيد ابوغزالهمستجد410

عذر عن عمل وتأمينات ) اسالم رضا يسرى عمرومستجد411

2021/2020)

اسالم سامى عبدالحليم محمد عقيله زيدانمستجد412

اسالم سعيد ابراهيم محمد الزياتمستجد413

اسالم سالمه عبدهللا الحسينىمستجد414

اسالم شعبان مبروك عبدالجواد الشريفمستجد415

اسالم صالح سعد مرعىمستجد416

اسالم عاطف على عشماوى بدرمستجد417

اسالم عبدالفتاح محمد عبدالكريم علىمستجد418

اسالم عبدهللا عبدالبارى احمد هيبهمستجد419

اسالم فتحى ذكى محمد مقلدمستجد420

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول
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اسالم فراج عبدالرازق احمد ابراهيممستجد421

اسالم كرم محمد البيومىمستجد422

اسالم كمال عبدالحفيظ السعدنىمستجد423

اسالم محمد ابراهيم محمد ابراهيم الفارمستجد424

اسالم محمد الدكتور عوض الخولىمستجد425

عذر عن مادة قضاء ) اسالم محمد فؤاد احمد خميسمستجد426

(2021/2020 3ادارى س

اسالم محمد محمد الحوشىمستجد427

اسالم محمد منصور الشاذلىمستجد428

اسالم نادر عبدالفتاح القاضىمستجد429

اسالم ناصر فهمى دشيشهمستجد430

اسالم هشام عبدالرحيم نور الدينمستجد431

اسماء احمد عبدالدايم خليل القرنشاوىمستجد432

اسماء اشرف العفيفى السيد الزغبىمستجد433

اسماء امام محمد حسن عثمانمستجد434

اسماء جمال حسن محمد نوحمستجد435

اسماء جمال عبدالعزيز ابوريهمستجد436

اسماء جمعه احمد عبدالرؤف دربالهمستجد437

اسماء جمعه محمود محمد مرسى القادوسىمستجد438

اسماء خالد ابوالمكارم محمد رزقمستجد439

اسماء خالد عبدالحليم اسماعيل عاشورمستجد440

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول
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توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

اسماء سرحان محمد احمد سرحانمستجد441

اسماء صبحى على شاهينمستجد442

اسماء صبرى ابراهيم محمد شريفمستجد443

اسماء عبدالعظيم مهدى حامد الراعىمستجد444

اسماء عبدالفتاح حموده محمد عزاممستجد445

اسماء عبدالفتاح محمد عبدالستارمستجد446

اسماء عبدالمنعم عبدالحميد عوادمستجد447

اسماء عبدالنبى محمد عبدهللا جادمستجد448

اسماء عزت عبدالفتاح السيد كاملمستجد449

اسماء عماد الدين حمدى درويشمستجد450

اسماء فوزى عبدالرزاق محمود ابراهيممستجد451

اسماء فؤاد سعد عبدالجليل السيدمستجد452

اسماء كرم محمد السيد صالحمستجد453

اسماء ماهر زكريا عطيه الصنفاوىمستجد454

اسماء مبروك جمعه اسماعيل عالممستجد455

اسماء مبروك صالح اسماعيل عبدالمجيدمستجد456

اسماء مبروك محمد عبدالرحمنمستجد457

اسماء مجدى صابر على محمودمستجد458

اسماء محمد ابوبكر عبدالعزيز حميدهمستجد459

اسماء محمد البيلى عبدالفتاحمستجد460
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 
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اسماء محمد الدسوقى محمود الدسوقىمستجد461

اسماء محمد خليفة يونسمستجد462

اسماء محمد فريد مصطفى عبدالدايممستجد463

اسماء محمد محمود محمد العباسىمستجد464

اسماء محمد مصطفى الكردىمستجد465

اسماء محمود احمد محمود ابوالخيرمستجد466

اسماء محمود محمد سالمهمستجد467

اسماء مصطفى كامل شفيق صالحمستجد468

اسماء نصر مبروك بسيونى ابوريهمستجد469

اسماء هاشم حامد محمد عباسمستجد470

اسماء هانى على امين القليبىمستجد471

اسماعيل زكريا عبداللطيف صالح محمد متولىمستجد472

اسماعيل طارق محمد عبدالمجيدمستجد473

اسمهان عبدالفتاح عطيه اسماعيل احمد هانىمستجد474

اشرف على احمد محمد حامدمستجد475

اشرف محمد امين شلشمستجد476

اشرف محمود عبدالمنعم مراد سامونمستجد477

اشرقت ابراهيم احمد عبدالحليم محمدمستجد478

اشواق محمد السيد محمدمستجد479

افنان ايمن محمد العبدمستجد480
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اكرام احمد عبدالفتاح السيد المحالوىمستجد481

االء ابراهيم حسن على مدكورمستجد482

االء احمد السيد على سليممستجد483

االء اسامه السيد عبدالمعطىمستجد484

االء السيد بدوى عبدالخالقمستجد485

االء ثروت هالل محمد كسبرمستجد486

االء حسين اسماعيل محمود اسماعيلمستجد487

االء حلمى السيد ذكى خورشيدمستجد488

االء حمدى محمود محمد الشهاوىمستجد489

االء حمدى مسلم زعفانمستجد490

االء دياب حسن ضيف حسين داودمستجد491

االء رمضان عبدالجواد السيد عبدالجوادمستجد492

االء رمضان يوسف على يوسفمستجد493

االء سمير فتحى عبدالغفار زيدانمستجد494

االء سمير محمد محمد حسن حجازىمستجد495

االء شكرى محمود يوسف بلتاجىمستجد496

االء عبدالحميد محمد محمد عبدالحميدمستجد497

االء عبدالحى عبدالعزيز الشنوانىمستجد498

االء عبدالعزيز ممدوح علىمستجد499

االء عز الدين كمال عبدالحميد زيادهمستجد500
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االء فرج محمد عبداللطيف فرجمستجد501

االء محمد ابراهيم عبدالفضيلمستجد502

االء محمد شحاته ابراهيم مصطفىمستجد503

االء محمد عبداللطيف محمد عصفورمستجد504

االء محمد فرحات عبدالرحمن غنيممستجد505

االء محمد محمد احمد خليفهمستجد506

االء محمود عبدالمنعم ابراهيم موسىمستجد507

االء ممدوح احمد محمد الغبارىمستجد508

االء يحى عبدالوهاب الديبمستجد509

البيلى خالد عبدالعليم حامد عبدهللامستجد510

الحسن جمال عبدالونيس قابيل سالمهمستجد511

الحسن عالء محمود الشاذلىمستجد512

الزهراء سالم اسماعيل سالم الصفطىمستجد513

السعيد عماد الدين السعيد توفيق المريوىمستجد514

السعيد فتحى السعيد ابراهيم سعدمستجد515

السيد السعيد ابراهيم خليل منصورمستجد516

السيد عادل السيد محمد حسن كشكمستجد517

518
مستجد بعذر عن العام 

2021/2020الجامعى

ايقاف  )السيد عبدالعزيز السيد مصطفى شعبان 

(2021/2020قيد عن العام 

السيد محمد السيد حسنمستجد519

السيد وليد السيد محمد ساعى الدينمستجد520
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الشيماء القذافى سليمان عيسىمستجد521

الشيماء انور عبدالعزيز عبدالحليم شريفمستجد522

الشيماء حسين جمعه ادريسمستجد523

524
مستجد محول 

من انتساب
الشيماء عبدالعزيز عبدالرازق هالل

الشيماء فرحات السيد محمد الزاملىمستجد525

الشيماء محمد على احمد عثمانمستجد526

الشيماء محمد على الدرينىمستجد527

الغريب ابراهيم الغريب ابوزيدمستجد528

الهادى حسن عبداللطيف مرزوقمستجد529

الهام اشرف محمد حسين الطودىمستجد530

الهام بدر متولى ابوالعنين ابوطالبمستجد531

الهام فتحى محمد جابرمستجد532

الهام ناجح رمضان محمد بسيونىمستجد533

امال عزت محمد عبدهللا السيدمستجد534

امال محمود سعد حربىمستجد535

امال محمود عطيه محمد موسىمستجد536

امانى ابراهيم السيد عتمانمستجد537

امانى ابوالفتوح احمد عبدالدايممستجد538

امانى جمال جالل محمد مسودهمستجد539

امانى جمال عبدالمنعم حامد سليمانمستجد540
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امانى خالد محمد حسن العقلهمستجد541

امانى سمير محمود احمد المشدمستجد542

امانى عادل السيد ابوزيد عمارهمستجد543

امانى عماد احمد عبداللطيف المغربىمستجد544

امانى لطفى بسيونى حجازىمستجد545

امانى محمود عبدالعظيم ابوبكر سعيد مصباحمستجد546

امانى محمود محمد عبدالعليم الفارمستجد547

امانى نور الدين حامد محمدمستجد548

امجد على محمد محمد فهيممستجد549

امل ابراهيم حلمى هنداوى الباللىمستجد550

امل السيد محمد السيد على الفيومىمستجد551

امل حامد محمد فايدمستجد552

امل صبرى ابراهيم على بدرمستجد553

امل عبدالحميد سالمه الصيفىمستجد554

امل على ابراهيم على محمد الشيخمستجد555

امل مبروك لطفى محمد النجارمستجد556

امل محمد السعيد احمد الدسوقىمستجد557

امل منصور فتحى محمد منصورمستجد558

امنيه ابراهيم رمضان شكرمستجد559

امنيه ابراهيم يوسف عبدهللامستجد560
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امنيه احمد عبدالباقى البديوىمستجد561

امنيه بهجت ابراهيم محمد محمد البنامستجد562

امنيه جابر عبدالقوى راغب ادريسمستجد563

امنيه جمال صديق عطيه ناصفمستجد564

امنيه جمال محمد خليفهمستجد565

امنيه حافظ محمد النجيلىمستجد566

امنيه خالد عبدالحفيظ ابراهيممستجد567

امنيه خالد عبدالعظيم عبدالحميد االغامستجد568

امنيه خيرى السعيد الجندىمستجد569

امنيه عبدالحميد عبدالحميد محمد زيدمستجد570

امنيه عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز احمدينمستجد571

امنيه عبدالمنعم زكى محمد البرىمستجد572

امنيه عزت محمد رمضانمستجد573

امنيه عصام ابراهيم محمد البندراوىمستجد574

امنيه مجدى دسوقى عبدالقوى نصارمستجد575

امنيه محمد اسماعيل السيد العومستجد576

امنيه محمد عبدالحميد عبدالظاهرمستجد577

امنيه محمد عزالدين احمد عقدهمستجد578

امنيه محمد محمود ابوالحسن الصيادمستجد579

امنيه محمد محمود عبدالوهابمستجد580
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امنيه مختار محمد الموافىمستجد581

امنيه نشأت عبدالفتاح حامد عامرمستجد582

امير ايمن ابراهيم هارونمستجد583

امير عثمان طه الجملمستجد584

اميره ابراهيم حسن عبدالعزيز جاد المولىمستجد585

اميره ابراهيم حسنى زكىمستجد586

اميره ابراهيم على الصمادمستجد587

اميره احمد السيد احمد سلطانمستجد588

اميره احمد ثابت عبدالغنى احمدمستجد589

اميره احمد محمد محمد الهاشمىمستجد590

اميره السعيد ابراهيم محمد مصطفىمستجد591

اميره السعيد على قنديل محمدمستجد592

اميره ايهاب محمد عدوىمستجد593

اميره بكر احمد احمد فرجمستجد594

اميره جالل محمد البرىمستجد595

اميره جمال عبدالدايم دسوقى عيسىمستجد596

اميره جمال عبدالعاطى عبدالوهاب قمرمستجد597

اميره رفاعى عبدهللا ابراهيم ندامستجد598

اميره سامى عطا داود ابوالعيدمستجد599

اميره سعد عبدالنبى عبدالحميد شدادمستجد600
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اميره سليمان محمد سليمان زردمستجد601

اميره سليمان يوسف سلطانمستجد602

اميره شعبان محمد محمد جرابيعمستجد603

اميره عبدالحكيم عبدالكريم الصعيدىمستجد604

اميره عبدالعزيز احمد على المليجىمستجد605

اميره عبدالمقتدر عبدالشفوق عيدمستجد606

اميره عبدالناصر احمد عبدالرحمن بركاتمستجد607

اميره عالء عبدالوهاب زهرهمستجد608

اميره على محمد مصطفى شاهينمستجد609

اميره فراج على عبدهللامستجد610

اميره فكرى فؤاد محمد عفيفىمستجد611

اميره محمد عبدالحميد على السماديسىمستجد612

اميره محمد عبدالعزيز حسين العقدهمستجد613

اميره محمد عبدالفتاح محمود صالحمستجد614

اميره محمد محمد غازى طلحهمستجد615

اميره محمد محمود عبدالحفيظ على يوسفمستجد616

اميره محمود جمعه محمود شاهينمستجد617

اميمه ابراهيم مصطفى محمد البيلىمستجد618

اميمه رمضان خميس عبدالسيدمستجد619

امينه جمال نصر حسين الصعيدىمستجد620
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امينه سعيد ذكريا االودنمستجد621

امينه محمد اسماعيل عبدالحميدمستجد622

امينه محمود حسين محمود عبدالرحمن الشبكهمستجد623

انجى عبدهللا محمد احمد النجارمستجد624

اندرو مكرم اديب قلينىمستجد625

انس اشرف عبدالرازق ابراهيم ويحمستجد626

انس عادل خميس محمود روتانمستجد627

عذر عن مادتى القضاء ) انغام محمد كرم على ابوالسعودمستجد628

(2021/2020تجارى + االدارى

اهداء عماد الدين عبدهللا على عبدالقادرمستجد629

اهداء محمد عبدالمنعم عثمانمستجد630

اياد سعد مبروك سعد الدمنهورىمستجد631

اياد محمد احمد عبدالحميد الزغبىمستجد632

اياد محمد لطفى صالحمستجد633

ايمان احمد عبدالحكم عبدالمطلبمستجد634

ايمان احمد محمد ابوالخيرمستجد635

ايمان احمد محمد عبدالرازق محمدمستجد636

ايمان احمد محمود محمود احمد العبسىمستجد637

ايمان ايمن شعبان عثمانمستجد638

ايمان ايمن عبدالخالق السعيد عبدالخالقمستجد639

ايمان ايمن محمد امام احمدمستجد640
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ايمان بكر اسماعيل عبدالرسول قاسممستجد641

ايمان جمعه احمد المرسى ابراهيممستجد642

ايمان جمعه حيطاوى على سيد احمدمستجد643

ايمان حسان بسيونى هبيلهمستجد644

ايمان حماده العوضى احمدمستجد645

ايمان حمدى محمد القاضىمستجد646

ايمان خالد محمد رزق محمدمستجد647

ايمان رزق عمر محمدمستجد648

عذر عن عمل ) ايمان رشوان حموده حموده حسنمستجد649

( 2021/2020شريعة + وتأمينات 

ايمان سامى بدر الحكيمىمستجد650

ايمان سعيد محمود محمد خليلمستجد651

ايمان سليمان على محمد العزبمستجد652

ايمان صبحى قاسم محمد منصورمستجد653

ايمان عبدالرحمن عبداللطيف ابوالعزممستجد654

ايمان عبدالغفار محمد الدرينىمستجد655

ايمان عبدهللا حمدى نعمه هللامستجد656

ايمان عبدهللا عبدالحليم حسن المزينمستجد657

ايمان عبدالمجيد شعبان حسن عطا هللامستجد658

ايمان عبدالناصر عبدالجيد فرج الديسىمستجد659

ايمان عزيز سعد زين الدين سيداحمدمستجد660
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ايمان فاروق وفا احمد السرساوىمستجد661

ايمان كمال سعد عبدالقادر سليمانمستجد662

ايمان محمد عبدالمنعم عشماوى عشماوىمستجد663

ايمان محمد على عبدربه الصعيدىمستجد664

ايمان محمد فرج عبدالحميدمستجد665

ايمان محمد محمود الحلوانىمستجد666

ايمان محمد محمود الفارمستجد667

ايمان محمد مصطفى نصارمستجد668

ايمان محمود عبدهللا محمد صقرمستجد669

ايمان محمود محمد نصر الشاذلىمستجد670

ايمان مصطفى عبدالستار علوانىمستجد671

ايمان نجاح محمد ابراهيم عطيهمستجد672

ايمان نور الدين سعد عبدالعزيزمستجد673

ايمان يسرى حلمى حطاوى القصاصمستجد674

ايمن امام صالح عبدالفتاح يونسمستجد675

ايمن خيرى يسن على دسوقىمستجد676

ايناس رجب محمد مصطفى عبدالمنعممستجد677

ايناس طلعت محمد عبدالمجيد المغربىمستجد678

ايناس على عبدالمنعم محمد حسينمستجد679

ايناس محمد زكى القويعىمستجد680
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2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

ايناس محمد عبدالعال عمرمستجد681

ايه ابراهيم عوض شحاته خيرهللا السودانمستجد682

ايه احمد عبدالقادر السيد البحيرىمستجد683

ايه احمد محمد احمدمستجد684

ايه اشرف محمد حنفي محمودمستجد685

ايه الحسينى عبدالقادر نعمه هللامستجد686

ايه السيد ابراهيم ابراهيم عبدالالمستجد687

ايه السيد ابراهيم الزندمستجد688

ايه السيد علوانى محمد عطيهمستجد689

ايه السيد محمد السيد عبدالمعطىمستجد690

ايه السيد محمد عبدالرحمنمستجد691

ايه توفيق محمد توفيق غانممستجد692

ايه جمال عبدالفتاح ابودنيامستجد693

ايه حسن اسماعيل يوسف شماخمستجد694

ايه حلمى عبدالعزيز عبده عمرمستجد695

ايه رضا عيسى محمد عيسى عباسمستجد696

ايه رفيق السباعى الصفطىمستجد697

ايه زغلول عبدالوهاب عبده السواحمستجد698

ايه زكريا فوزى المرسى علىمستجد699

ايه سعيد اسماعيل العربىمستجد700
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ايه سعيد صالح عيد على خليفهمستجد701

ايه شادى اسماعيل حمادمستجد702

ايه صبرى عبدالمنعم السكرى ابراهيممستجد703

ايه صبرى محمد ابراهيم الالوندىمستجد704

ايه عادل سعيد مصطفى داودمستجد705

ايه عبدالرحمن عارف جمعه رشادمستجد706

ايه عبدالعزيز حسن عبدالعزيزغانممستجد707

ايه عبدالعزيز على محمد الشاعرمستجد708

ايه عبدالفتاح محمد الحسينى على عبدهللا الحبروكمستجد709

عذر عن مادة ) ايه عبدالقادر على عبدالغنى هارونمستجد710

(2021/2020الجنسية 

ايه عبدربه حسين بسيونى البطشمستجد711

ايه عصام السيد شعبان السيدمستجد712

ايه عصام خاطر محمد محمدمستجد713

ايه عطيه عطيه محمد قريشمستجد714

ايه على حسن محمد حسنمستجد715

ايه فتحى سليمان سليمان ابراهيممستجد716

ايه فهمى احمد احمد فضلمستجد717

ايه محمد اسماعيل ابراهيم الحبالمستجد718

ايه محمد حلمى النجارمستجد719

ايه محمد صبحى نصر عبدالفتاح الجبالىمستجد720
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ايه محمد عبدالستار ابوالمعاطى شريفمستجد721

ايه محمد فؤاد عبداللطيف دويرمستجد722

ايه محمد مصطفى احمد عيادمستجد723

ايه محمود محمود اسماعيل محمد الشرقاوىمستجد724

ايه محمود معوض محمود شعبانمستجد725

ايه نبيل الدسوقى السيد دبورهمستجد726

ايه هانى احمد على حسينمستجد727

ايه هالل بسيونى احمد طايلمستجد728

ايه وجيه محمد شمسيهمستجد729

ايه ياسر فتوح العطارمستجد730

ايهاب السيد محمد السيد سيد احمدمستجد731

ايهاب فؤاد امام محمد الحفناوىمستجد732

ايهاب محمد محمد صالح يونسمستجد733

ايهاب محمود عبدالمنصف ابراهيم الطراوىمستجد734

ايهاب نصر ابوزيد الغناممستجد735

ايوب عبدالوارث عبدالوارث محمد عشيبهمستجد736

باسم احمد محمد احمد الطنطاوىمستجد737

باسم احمد محمد مرعىمستجد738

باسم محمد احمد محمد العبسىمستجد739

باسم محمد محمد البطلمستجد740
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باهر اشرف رمضان ابوالمجد حشادمستجد741

742
مستجد وافد 

كويتى
بدر شايع مسير الشمرى

بدر عبدالمجيد السيد على هيبهمستجد743

بدر عصام حسنين بدر الزناتىمستجد744

745
مستجد وافد 

سعودى
العقوبات + عذر عن مادتى اللغة ) بدر محارب حركان العنزى

(2021/2020 3س

746
مستجد  بعذر 

وافد كويتى
عذر عن دور )بدر هديبان سلمى مرزوق المطيرى 

(2021دور مايو + يناير

بدر يسرى بدر اسماعيل الحناوىمستجد747

بدور احمد محمد احمدمستجد748

بدير السيد بدير ابراهيممستجد749

برديس اسماعيل زايد زايدمستجد750

751
مستجد محول 

من انتساب
بسمه احمد حامد عزيزالدين راضى

بسمه احمد عبدالجواد الخنانىمستجد752

بسمه خالد السيد مصطفى رجبمستجد753

بسمه عبدالحميد عبدالتواب عبدالهادىمستجد754

بسنت احمد على عبدالنبى رضوانمستجد755

بسنت احمد يوسف زكى محمدمستجد756

بسنت اشرف محمد عبدهللا البندارىمستجد757

بسنت السعيد محمد صبرى عبدالعزيزمستجد758

بسنت حازم السيد عبدالمنعم السيدمستجد759

760
مستجد محول 

من انتساب
بسنت حسين احمد احمد سويلم
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بسنت رضا محمد عبدالوهاب محمود عبدالسالممستجد761

بسنت رمضان محمد على الشامىمستجد762

بسنت صالح طلعت محمد العايقمستجد763

بسنت طارق حافظ محمد المطاهرمستجد764

بسنت عادل كمال عزيز ابراهيممستجد765

بسنت فتحى محمد عبدالاله فرغلىمستجد766

بسنت محمد انيس محمد الحارتىمستجد767

بشرى سعيد محمد محمود طهمستجد768

بشرى عليوه السيد محمود ابوالمعاطىمستجد769

بشير عبدالماجد محمد ابراهيم الشريفمستجد770

بالل طارق عبدالسميع عبده عطيهمستجد771

بهاء خالد عبدالحميد رجب بشير عبدهللامستجد772

بهاء عالء عبدالقادر مصطفىمستجد773

بوسى عبدالهادى عبدالواحد عبدالعالمستجد774

بوال يوسف جميل يوسفمستجد775

بيشوى عادل عزيز بطرس مرقصمستجد776

تسنيم حسين مرجان حسين شتامستجد777

تسنيم محمد فؤاد ابراهيم اسماعيلمستجد778

+ 3عذر عن مواد ادارى  س) تغريد مصطفى احمد ابوعمرومستجد بعذر779

2021تدريبات +عقود+اجراءات+تنفيذ+فقه + تنازع +3عقوبات س

تقى اشرف محمد سعيد الشهداوىمستجد780
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تقى السيد محمد محمود الليثىمستجد781

تقى حمدى محمود محمود صالحمستجد782

تقى شريف مرسى الدمراوىمستجد783

تقى عالءالدين عبدالرءوف عبدالوهاب طنشمستجد784

تقى على احمد محمد حجاجمستجد785

تقى مصطفى رمضان مصطفىمستجد786

تهانى محمد عبدالمعطى محمد بكرىمستجد787

توفيق رمضان توفيق ابراهيم داودمستجد788

تيسير عنتر عيد رشاد عيسىمستجد789

ثريا محمد محمود مغازى الدماطيمستجد790

ثناء محمد رضا عبدالرحمن مرسى شنقارمستجد791

جاد محمد احمد عبدالعزيز ابوعيطهمستجد792

جاسر السيد رزق عبدالخالق زنتوتمستجد793

جاسر محمد على عبدالمقصود محمدمستجد794

795
مستجد وافد 

كويتى
جراح حامد تركى الشمرى

جالل احمد جالل عبدالعاطى عامرمستجد796

جالل عامر فكرى عامرمستجد797

جالل عبدالرحمن محمود محمد محمودمستجد798

جمال احمد سعيد عبدالفتاح خليلمستجد799

جمال ربيع عنتر ابراهيممستجد800
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جمال رضا محمد ابوالوفا القناوىمستجد801

جمال عبدالناصر عبدالحميد عبدالعزيز مفتاحمستجد802

جمعه احمد محمد احمد الحناوىمستجد803

جمعه جمعه عبدالفتاح زيانمستجد804

جميل السعيد على يحى ابوعمرمستجد805

جهاد ابراهيم عبدالعاطى السيدمستجد806

جهاد السيد محمد بخيتمستجد807

جهاد السيد محمد سيد احمدمستجد808

عذر عن دور يناير ) جهاد عبدالعزيز عبدالفتاح الغناممستجد بعذر809

(2021عذر عن دور مايو+

جهاد عثمان محروس احمد سعيد ابوغنيممستجد810

جهاد محمود محمد عبده الخالعمستجد811

جورج نجيب راشد ابراهيممستجد812

جيهان جمعه غازى اسماعيلمستجد813

حاتم عصام ابوالعزم محمد جادمستجد814

حاتم منصور عبده منصور حسينمستجد815

حازم احمد السيد ابراهيم فليهمستجد816

حازم العربى رزق شندى شميسمستجد817

حازم ايمن عزب علىمستجد818

حازم ايمن عزت محمد حمادهمستجد819

حازم حماده جابر حمصمستجد820
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حازم عادل السيد هيبهمستجد821

حازم عبدهللا حامد محمود جاللمستجد822

حازم عبدالمنعم منصور السباعىمستجد823

حازم عماد هنداوى السيد محمد الجندىمستجد824

حازم محمد عبدالحميد ابوغنيمهمستجد825

حافظ عبدالحليم حافظ بدرمستجد826

حبيبه صبحى انور محمد خطابمستجد827

حبيبه على جابر على محمود كرممستجد828

حبيبه على محمد نصيرمستجد829

حبيبه عماد مصطفى الشرقاوىمستجد830

حبيبه فريد متولى رمضان الخولىمستجد831

حبيبه وائل سمير ابواليزيد نوحمستجد832

حبيبه يسرى ابوالفتح عبدالقوى الفقىمستجد833

حسام ابراهيم احمد عبدالرحيممستجد834

حسام احمد عبدهللا عبدالحميد مطاوعمستجد835

حسام جمال الدين زكى عبدالجواد سعيدمستجد836

حسام حسن انور السيد جويلىمستجد837

حسام حسن عبدالغنى حسن المسيرىمستجد838

حسام حسن عبدالوهاب الدمياطىمستجد839

حسام حسن على ابراهيم العزقهمستجد840
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حسام عادل محمد شحاته غالبمستجد841

حسام عبدالفتاح محمد حلمى الحوفىمستجد842

حسام على عباس عالممستجد843

حسام على عبدالفتاح على قربهمستجد844

حسام فاروق غزال فتيحه فرعاصمستجد845

حسام مجدى حسن احمد ياسومستجد846

حسام مجدى محمد حسنمستجد847

حسام مجدى مصطفى هالل االزهرىمستجد848

حسام محمد حامد عبدالحميدمستجد849

حسام ياسر بيومى البيومى المطاهرمستجد850

حسن ابراهيم حسن الحناويمستجد851

حسن ابراهيم سالم ابراهيم الكيالنىمستجد852

حسن ابراهيم محمد عبدالمحسن الخولىمستجد853

حسن اشرف حسن الرفاعى السيدمستجد854

حسن السيد حسن محمد عبدالعاطىمستجد855

حسن خالد حسن مصطفى الجمسىمستجد856

حسن خميس ابراهيم قرنى هديبمستجد857

حسن راشد حسن راشد سرحانمستجد858

حسن راشد مصطفى اسماعيل حمدمستجد859

حسن رضا عيد محمد لطفى عيدمستجد860
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حسن رمضان حسنى حسن عرفهمستجد861

حسن زكريا حسن سيد احمد هيكلمستجد862

863
مستجد وافد 

كويتى
حسن طه سلمان شاهر كريدى

حسن عادل حسن محمد السقامستجد864

حسن عالء حسن ابراهيم حسنمستجد865

حسن على حسن غريب السبعاوىمستجد866

حسن على محمد حسن ابوجبلمستجد867

حسن ماجد عبدالجليل الحلوجىمستجد868

حسن محمد حسن راغب ابوالعنينمستجد869

حسن منتصر حسن السيد حسن رزقمستجد870

حسناء ابراهيم السيد شاهينمستجد871

872
مستجد محول 

من انتساب
حسناء اسماعيل محمود مرسى

حسناء حسام على سالمهمستجد873

حسناء خطاب محمد السعيد محمد سليمانمستجد874

حسناء سعيد يونس مسعود عبدالقوىمستجد875

حسناء طه على ابوالحسنمستجد876

حسناء عبدالمولى السيد عبدالعزيز الباجورىمستجد877

حسناء محمد عبدالعليم محمد علىمستجد878

(2021عذر عن دور مايو) حسناء محمود طلبه حسينمستجد بعذر879

حسنى وائل حسنى عبدالقادر حسينمستجد880

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول
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جامعة طنطا

45 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

حسين حمدى عبدالنبى ابراهيم كريممستجد881

حسين خضر ابوالفتوح حسينمستجد882

حسين رضا حسين محمد وفامستجد883

حسين رضا محمد محمد ابوحسينمستجد884

حسين عاطف محمود حلمى عبدالعاطىمستجد885

حسين عبدالعال سيف النصر حسينمستجد886

حسين على عبدالشفيق عبدالحليممستجد887

حسين فتح حسين الجربهمستجد888

حسين محمد حسين طهمستجد889

حسين محمد حسين عبدالدايممستجد890

حسين محمد رشاد محمد البقرىمستجد891

حسين محمد فتحى حسين عبدالهادىمستجد892

حسين محمود حسين ابراهيم حامدمستجد893

حلمى محمد السيد على البحيرىمستجد894

حمدى احمد متولى نوحمستجد895

عذر عن عمل وتأمينات ) حمدى محمد سالم عامرمستجد896

2021/2020)

حمزه حمدى حمزه داود حمروشمستجد897

حنان جمال احمد على مسعودمستجد898

حنان عسران محمد محمود على جرابيعمستجد899

حنان يحى وحيد عبدالقادر عيسوىمستجد900

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول
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46 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

حنين حامد محمد عبداللطيف شيبوبمستجد901

حنين خالد فتحى القزازمستجد902

خالد احمد جمال الدين احمد ابراهيم شعبانمستجد903

خالد احمد عبدالمنعم قناوىمستجد904

خالد حسن ابراهيم حسن عبدالمستجد905

خالد ضياء الدين عبدالحميد محمودمستجد906

خالد عبدالمنعم محمد احمد بدوىمستجد907

خالد علوى احمد عبدالرحمن غازىمستجد908

خالد على حسن حسنين ادريسمستجد909

خالد فتحى عبدهللا لبدهمستجد910

خالد محمد احمد عيسىمستجد911

خالد محمد زكى محمد منصورمستجد912

خالد محمد عطيه الشيخمستجد913

خالد محمد كمال ريانمستجد914

خالد محمد محمود سنجرمستجد915

دور مايو +عذر عن دوريناير) خالد مشارى سفاح الظفيرىمستجد  بعذر وافد كويتى916

2021)

خالد ناجى صبحى احمد الدمنهورىمستجد917

خديجه ايمن ابوالمعاطى ابوطهمستجد918

خلود احمد محمد ابوالمحاسن عبدربهمستجد919

خلود خالد حمدى حسين بكرمستجد920

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول
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47 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

خلود خالد زين الدين العشرىمستجد921

خلود رفعت رمزى عطيه عبدالدايممستجد922

خلود صالح خالد محمد عبدالجوادمستجد923

خلود عبدالعال عبدالرحيم محمدمستجد924

خلود عبدالغنى صالح عبدالغنى سليمان الشيخ يوسفمستجد925

خلود عبدالقادر سالم عبدالقادرمستجد926

خلود محمد احمد السيد قاسممستجد927

خلود محمد عباس السيدمستجد928

خلود محمد عبدالسالم عبدالحليم القصاصمستجد929

خلود محمد عبدالفتاح خليفهمستجد930

خلود يونس بدير طه الحناوىمستجد931

داليا اسامه عوض عبدالونيس ابوغرارهمستجد932

داليا حسن على حسنمستجد933

داليا ربيع السعيد حسن زيدانمستجد934

داليا رضا اسماعيل يوسف الطوخىمستجد935

داليا سمير طه الحسينى قنديلمستجد936

داليا عادل فتحى فتح هللا خليلمستجد937

داليا عبدهللا محمد شحاته عالممستجد938

داليا فاروق السعيد شكرمستجد939

داليا فتحى حسين عبدالرحيم غانممستجد940

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول
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48 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

داليا محمد عبدالمنعم ابراهيم اسماعيلمستجد941

داليا محمد مختار الحارتىمستجد942

داليا هشام محمد محمد سعدمستجد943

درويش محمود درويش عبده شنقارمستجد944

دعاء شوقى عبدالفتاح عبدالرحمن عامرمستجد945

دعاء عبداللطيف سعيد يوسف حسن خليفمستجد946

دعاء محمد حامد االنبابىمستجد947

دعاء ناصر محمد اسماعيل الجربهمستجد948

949
مستجد بعذر وافد كويتى 

دبلوم تطبيقى
عذر كورونا عن ) دالل فرحان سعد سودان الرشيدى

(2021دور مايو +دور يناير

دميانه طلعت مرزوق تادرسمستجد950

دنيا احمد ابراهيم محمد عبدالكريم هيكلمستجد951

دنيا اشرف محمد احمد ابراهيممستجد952

دنيا حسين كامل محمد عبدالعالمستجد953

دنيا سعد سعد احمد طهمستجد954

دنيا سمير شحاته الغنامىمستجد955

دنيا عبدهللا عبدالعزيز شنشمستجد956

دنيا فايز على احمد خضرمستجد957

دنيا محمد حسن عبده شمسيهمستجد958

دنيا محمد صفوت سعد مأمون الشيخمستجد959

دنيا محمد عبدالوهاب سليمان علىمستجد960

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول

 

/   ............حضور 

/   .............غياب  

/ .............االجمالى 



جامعة طنطا

49 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

دنيا محمد محمد عبدالفتاح اسماعيلمستجد961

دنيا هشام عبدالعزيز مغازى سلطانمستجد962

دنيا وائل مصطفى بسيونى محمد الضريرمستجد963

دولت بهاء الدين مصطفى مصطفى غازىمستجد964

دينا الجميل احمد احمد محمد جربيعمستجد965

دينا الصافى عبدالعزيز ابراهيممستجد966

دينا ايهاب حسن محمد سنهورىمستجد967

دينا جمال ابراهيم النشرتىمستجد968

دينا جمال بدوى طهمستجد969

دينا حسين فكرى عبدهللامستجد970

دينا رمضان ابراهيم محمد محمد خضرمستجد971

دينا صالح السيد محمد زهرهمستجد972

دينا عبدالرازق عطوه عطيه رشيدىمستجد973

دينا عبدالرحيم ابراهيم قنديلمستجد974

دينا على محمد الهادى مصطفى مسعودمستجد975

دينا عوض عبدالغنى عبدالجليلمستجد976

دينا محمد جمال الدين ابراهيم احمدمستجد977

دينا محمد حامد ابوزيدمستجد978

دينا محمد حسن الدهانمستجد979

دينا محمد شعبان محمد ابراهيممستجد980

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول
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50 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

دينا محمد على درهابمستجد981

ذكرى فايز سعيد محمد السنوسيمستجد982

رامى شريف لطفى محرممستجد983

رامى محمد عـلى الشرقاوىمستجد984

رانا محمود السعيد محمود بدوى السنباطىمستجد985

راندا محسن رجب مصطفى غالىمستجد986

رانيا ابراهيم احمد محمد الرمادىمستجد987

988
مستجد محول 

من انتساب
رانيا ابراهيم احمد محمد فرغلى

رانيا احمد مسعود عبدالمالك الدفراوىمستجد989

رانيا جميل الوردانى رشوان الجملمستجد990

رانيا خالد احمد محمد غازىمستجد991

رانيا رمضان السيد سالممستجد992

رانيا عصام توفيق على جالومستجد993

رانيا محمد احمد سالممستجد994

رانيا محمد عبده السيد غانممستجد995

رانيا محمود احمد محمد العويضىمستجد996

رانيا نبيل فؤاد هنداوىمستجد997

رانيا هشام رمضان الدرعهمستجد998

رباب صالح زيدان حسن يحيىمستجد999

رباب عالء محمد سالم سيد احمدمستجد1000

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

ربيع ابراهيم عبدالبارى كرامينمستجد1001

ربيع محمد ربيع على شنيشمستجد1002

ربيع محمد عبدالمنعم عدلىمستجد1003

رجاء اشرف عبده احمدمستجد1004

رجب خالد ابراهيم ماجورمستجد1005

رحاب بدير محمد عبدالهادى احمدمستجد1006

رحاب عبدالستار فهيم مصرى سويدمستجد1007

رحاب محمد رجب موسىمستجد1008

رحمه اشرف عبدالغفار العبدمستجد1009

رحمه السيد محمد مسعودمستجد1010

رحمه حاتم محمود ابراهيم جادمستجد1011

رحمه حسن على محرممستجد1012

رحمه حمدى محمد ابراهيم مهرانمستجد1013

رحمه صبحى فتحى السيد جاد هللا عيسىمستجد1014

رحمه محمد احمد جامعمستجد1015

رحمه محمد سعد راغب الدفراوىمستجد1016

رحمه ياسر ابوالفتوح عنانمستجد1017

رحيم محمد محمد سيد شريفمستجد1018

رزق مختار رزق محمد موسىمستجد1019

رزق هنداوى هنداوى عبدالسالممستجد1020

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول

 

/   ............حضور 

/   .............غياب  

/ .............االجمالى 



جامعة طنطا

52 لجـــــنة
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2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

رسميه محمود احمد الجرفمستجد1021

رشا عزام عطيه محمد حجازيمستجد1022

رشاد عادل رشاد محمد قطبمستجد1023

رشيده طلعت فرج محمود فياضمستجد1024

رضا حسنى عبدالسالم عبدالسالممستجد1025

رضوان محمد رضوان السنوسىمستجد1026

رضوه خالد عطاهللا حامد الشايبمستجد1027

رضوى اشرف ابراهيم عبده شعيبمستجد1028

رضوى ذكى حسنى ذكى يونسمستجد1029

رضوى عيد عبدالمعطى رضوان ابودقيقهمستجد1030

رضوى محمد عبدالحليم حسن راضىمستجد1031

رغده احمد احمد عبدالحميد دميرىمستجد1032

رغده محمد عبدالحكيم ابراهيم قدورهمستجد1033

رمضان عماد الدين حسن عبدالعزيز عبيدمستجد1034

رمضان محمد السيد محمد مصطفىمستجد1035

رمضان محمد زكريا على دسوقى عيسىمستجد1036

رنا ابراهيم صالح الدين محمدمستجد1037

رنا احمد عبدالحميد ذكى عبدالجوادمستجد1038

رنا احمد عبدالمنعم عطيه العايدىمستجد1039

رنا اشرف عطيه محمد عوض هللامستجد1040
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توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

رنا ايمن غريب يونسمستجد1041

رنا رضا حسين محمدمستجد1042

رنا سمير عبدالغنى بسيونى النجارمستجد1043

رنا عصام عبدالعزيز خليفهمستجد1044

رنا على عبدالسميع فودهمستجد1045

رنا محمد احمد مصطفى حويشىمستجد1046

رنا محمد حامد بركاتمستجد1047

رنا محمد مجدى عبدالمنعم قاسممستجد1048

رنا يوسف محمد يوسف شعيبمستجد1049

رندا ابوالعباس ندا حسن خليفمستجد1050

رندا حسنى فتحى ابوسنهمستجد1051

عذر عن مادة )رنيم حازم عبدالفتاح محمد الشيخ مستجد1052

(2021/2020 3عقوبات س

روان احمد عبدالحميد عبدالعال عبدالرحيممستجد1053

روان احمد عبدالعزيز محمد ابوالخيرمستجد1054

روان اشرف حسن على حسنمستجد1055

روان الحسينى معوض محمود شعبانمستجد1056

روان السيد عيد ابراهيم درويشمستجد1057

روان ايمن ابراهيم احمد الشامىمستجد1058

روان رضى محمد عبدهللا خلفمستجد1059

روان عصام محمد على عبدالدايممستجد1060
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روان عطيه عبدالحميد محمد باللمستجد1061

روان عالء محسن الهيتمىمستجد1062

روان محمد رشاد محمد حسب هللامستجد1063

روان محمد عبده عبده كججمستجد1064

روان محمد عياد عبدالخالق عيادمستجد1065

روان محمد محمد ابراهيم محمدمستجد1066

روان ياسر فهمى عبدالعزيز ابوسعدمستجد1067

رودينا وائل عبدالغنى الصفطىمستجد1068

روضه جمال محمد عبدالفتاح اسماعيلمستجد1069

روضه على محمود على ابوسليمانمستجد1070

روضه محمد ابوالمجد عمر زاهرمستجد1071

روضه مصطفى عبدالعاطى بسيونىمستجد1072

روضه هانى عادل مرسى مجاهدمستجد1073

روميساء مصطفى عبدالسالم الحيوىمستجد1074

رويدا رمضان السيد مصرى سليممستجد1075

رويدا سمير محمد الدخاخنىمستجد1076

ريحاب احمد محمود حامدمستجد1077

ريحاب حمدى عبدهللا اسماعيل كريممستجد1078

ريم ابراهيم محمود محمد االورفلىمستجد1079

ريم خالد عطاهللا على الجمسىمستجد1080

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول

 

/   ............حضور 

/   .............غياب  

/ .............االجمالى 



جامعة طنطا

55 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

ريم عبدالرؤف عبدالستار محمدمستجد1081

ريم محمد احمد عبدالغفارمستجد1082

ريم مصطفى عطوه عطيه رشيدىمستجد1083

ريم هيثم محمد عبدالفتاح راغبمستجد1084

ريماز احمد السيد عبدالكريم طهمستجد1085

ريهام ابراهيم السيد محمد الربيعىمستجد1086

ريهام احمد السيد محمود محمدمستجد1087

ريهام اسماعيل مصطفى اسماعيل الشوالمستجد1088

ريهام خالد محمد محمدمستجد1089

ريهام سالم ابوالفتوح ابراهيممستجد1090

ريهام شوقى عبدالمجيد عبدالمجيد حجازىمستجد1091

ريهام صالح حمزه محمود العضيمىمستجد1092

ريهام عادل محمد احمد القطرىمستجد1093

ريهام عبدهللا محمد الشيتانىمستجد1094

+ عذر عن  مادتى تجارى ) ريهام عزت احمد محمد عيسىمستجد1095

2021/2020 3مدنى س

ريهام عطيه محمود السيد الشبشيرىمستجد1096

ريهام على فتحى النجارمستجد1097

ريهام فكرى يوسف احمد الدربىمستجد1098

ريهام لملوم محمد مرسى عثمانمستجد1099

ريهام وحيد محمد محمد سيداحمدمستجد1100
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ريهام يوسف شحاته عبد اللطيف ابو يوسفمستجد1101

ريوان فايز سارى حنيشمستجد1102

زغلول محمد زغلول الدمراوىمستجد1103

زهراء رمضان احمد السيد المزينمستجد1104

زهراء عنتر بدير محمود زهرهمستجد1105

زوات السيد ابراهيم عالممستجد1106

زياد حمدى محمد حتحتمستجد1107

زياد رجب عاطف حسن محسبمستجد1108

زياد صبحى فتحى رجب عبدالغفارمستجد1109

زياد عبدالحميد طه على خليفه الزهيرىمستجد1110

زياد عبدالسالم بطاح حسن بطاحمستجد1111

زياد عبدالناصر ابراهيم محمدمستجد1112

زياد على على محمد العكشمستجد1113

زياد لؤى عبدالعزيز سالم العيسوىمستجد1114

زياد محمد عادل محمد فؤاد الناقورىمستجد1115

زياد محمد محمد عبدهللامستجد1116

زياد محمود كامل الصاوىمستجد1117

زينب ابراهيم محمد الشيخمستجد1118

زينب السيد محمد اسماعيل الفداونىمستجد1119

زينب ايمن على عبدالقادر عمرمستجد1120

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول

 

/   ............حضور 

/   .............غياب  

/ .............االجمالى 



جامعة طنطا

57 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

زينب سعيد حسن محمد الطحانمستجد1121

زينب عبدالمجيد عبدالمنعم عبدالعزيز البيهمستجد1122

زينب فارس جوده عطيهمستجد1123

زينب فتوح محمد ابوالروسمستجد1124

زينب محمد فوزى محمد سليمان خليلمستجد1125

سابين احمد محمد نبيل عبدالالمستجد1126

ساره ابوالفتوح السيد ابوالفتوح علىمستجد1127

ساره احمد عبدالفتاح عبدالسالممستجد1128

ساره اسامه مسعد على سليمانمستجد1129

ساره اشرف محمد فهمى نعيممستجد1130

ساره السيد ابراهيم البسطويسىمستجد1131

ساره السيد الغريب احمد جاب هللامستجد1132

ساره السيد عبدالعزيز احمد ناصفمستجد1133

ساره حسن السيد حسن عجوةمستجد1134

ساره حسن على محمد بدرمستجد1135

ساره حمدى عبدالعاطى احمد صالحمستجد1136

ساره زغلول ايوب محمد قنديلمستجد1137

ساره سعد عبدالمنعم العبدمستجد1138

ساره سعد محمود محمد ابراهيممستجد1139

ساره سالمه عبدالواحد محمد سالمهمستجد1140
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ساره صالح على حلمىمستجد1141

ساره صالح محمد على بصلمستجد1142

ساره عبدالعال سيد احمد عبدالعال الجيارمستجد1143

ساره عبدالعال محمد محمد عبدالعالمستجد1144

ساره عبدالعزيز عطيه سليمان العقدهمستجد1145

ساره عبدالفتاح محمد عبدالفتاح السحيتىمستجد1146

ساره عبدهللا عبدالمنعم قشمستجد1147

ساره عبدالمنعم احمد محمد ابراهيممستجد1148

ساره عبدالمنعم السيد عمر غزالمستجد1149

ساره على حامد ابوعمارهمستجد1150

ساره محمد شكرى الدسوقى رجبمستجد1151

ساره محمد عبدالسالم غالىمستجد1152

ساره محمد موسى على خليفهمستجد1153

ساره مختار محسن على الشيخمستجد1154

ساره ممدوح عبدالعاطى جعفرمستجد1155

ساره ميما محمد حسين االطروشمستجد1156

ساره وجيه محمد عبدالعزيز مكرممستجد1157

ساره يوسف ابراهيم احمد علىمستجد1158

سالم سعد سعد جاد هللامستجد1159

سالمه محمد صالح معداوى الشافعىمستجد1160
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سالى يسرى ابراهيم ابراهيم الشيخمستجد1161

سامح طارق نصر الدين خليفةمستجد1162

سامح محمد السيد رجب ماضىمستجد1163

ساميه السيد عبدالفتاح سعفانمستجد1164

ساميه محمد يوسف محمد شمسمستجد1165

سحر جمعه ابراهيم الغراوىمستجد1166

سحر جمعه عبدالمجيد مصطفى بخاتىمستجد1167

سحر حلمى عبدالحافظ عبدالجليل النواممستجد1168

سحر سعد عيد محمد الحطابمستجد1169

سعاد سعد ابراهيم بدر حمادمستجد1170

سعد السيد السيد يونس زيدانمستجد1171

سعد خالد سعد محمد شاهينمستجد1172

سعد طريف سعد حامد عوض هللامستجد1173

سعد محمد سعيد ابومندورمستجد1174

سعد وجيه سعد محمد نصارمستجد1175

سعديه صالح محمد خليلمستجد1176

1177
مستجد بعذر 

وافد كويتى
عذر عن دور ) المطيرى سعود ضحوى بداى باجى

(2021دور مايو+ يناير

سعيد احمد محمود جبريلمستجد1178

سعيد ايمن عبدالسالم سليمانمستجد1179

سعيد رضا االمام حمودمستجد1180
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سعيد شريف الشوره راغب عبدالنبىمستجد1181

سعيد عبدالحميد سعيد يونسمستجد1182

سعيد مبروك عبدالنبى يوسف ونسمستجد1183

سعيد محمد سعيد العصامىمستجد1184

1185
مستجد وافد 

كويتى
سلطان خلف فيحان مطر الشمرى

سلطان زايد السيد بكر زين الدينمستجد1186

سلمى ابراهيم محمد احمد خطابمستجد1187

سلمى ابوالعنين على ابوالعنينمستجد1188

سلمى ايمن بسيونى محمد شلبىمستجد1189

سلمى جوده فاروق محمودمستجد1190

سلمى حسن االنور فتحى عبدالعزيز زغلولمستجد1191

سلمى عبدالعزيز عبدالرؤف درازمستجد1192

سلمى عبدالكريم كمال جادمستجد1193

سلمى محمد السيد عبدالوهاب ابوليلهمستجد1194

سلمى مراد فوزى طه احمد ابوزيدمستجد1195

سلمى ناصر محمد عبدالمنعم عبدالتواب عالممستجد1196

سلمى هشام محمد عبدهللا عبودمستجد1197

سليم حسام محمد محمد هنيدىمستجد1198

سماح ابراهيم بكرعلىمستجد1199

سماح الدسوقى محمد النقيبمستجد1200

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول

 

/   ............حضور 

/   .............غياب  

/ .............االجمالى 



جامعة طنطا

61 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

سماح عادل صالح حمد صالحمستجد1201

سماح عمر محمد محمود عمرمستجد1202

سماره محمد حموده قنديل الشيخمستجد1203

سمر حسن محمد شيبهمستجد1204

سمر سامى محمود احمد ناجىمستجد1205

سمر صبرى عبدالغنى محمد مجاهدمستجد1206

سمر طارق محمد كمال عيسى جعفرمستجد1207

عذر عن مادة الجنسية )  سمر محمد السيد النجارمستجد1208

2021/2020)

سمر ياسر اسماعيل ابوالخير المدنىمستجد1209

سميحه محمد على حبيب منصورمستجد1210

سميره حسن خميس السيدمستجد1211

سميه تامر رمضان المرسى المشمستجد1212

سميه جميل جمعه ابراهيممستجد1213

سميه فتحى محمود ابوالعزممستجد1214

سناء ايهاب سعيد اباظهمستجد1215

سها ابراهيم رفعت عز الدين حجرمستجد1216

سها ابراهيم عبدالفتاح مشالىمستجد1217

سها اشرف جمعه على خلف محمدمستجد1218

سها السعيد محمود الزغلمستجد1219

سها محمد احمد احمد غالبمستجد1220
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سهام حمدى محمد ابواليزيدمستجد1221

سهام سامى السيد عبدالحميد زهرهمستجد1222

سهام عزمى عبدالسالم يسن طهمستجد1223

سهام ناجى احمد محمد حمودمستجد1224

سهر السعيد محمد احمد الخضرجىمستجد1225

سهير ايمن مفرح غنيممستجد1226

سهير حمدى محمد مرسى الشيخمستجد1227

سهيل جمال عبدالرازق محمود عبدالعالمستجد1228

سهيله رمضان محمد التلبانىمستجد1229

سهيله طه شحاته طه عامرمستجد1230

سهيله عبدالحميد محمد حسن عبدهللامستجد1231

سهيله عبدالفتاح عبداللطيف محمد حسنمستجد1232

سهيله محمد احمد الرفاعى علىمستجد1233

سهيله محمد زكى محمد نعيممستجد1234

سهيله محمد عبدالسالم رجب عبدالرازقمستجد1235

سهيله محمد محمد رشاد المصرىمستجد1236

سيد منتصر سيد حنفى بغداديمستجد1237

سيف الدين عبدالقادر احمد كمال الدين عبدالقادرمستجد1238

سيف الدين محمود سعيد موسىمستجد1239

سينار قطب السيد قطبمستجد1240
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شادى الدسوقى اسماعيل عوض خضرمستجد1241

شاكر محمد شاكر محى الدين الناقورىمستجد1242

شاهندا طارق ابواليزيد محمد عمارمستجد1243

شاهنده خليل فؤاد خليل مصطفى ناصفمستجد1244

شروق ابراهيم عبدالسالم محمد شعالنمستجد1245

شروق حسن اسماعيل الدسوقى عمارهمستجد1246

شروق طارق مصطفي كامل احمد الحويرىمستجد1247

شروق عبدالرؤف مصطفى منصورمستجد1248

شروق عبدالمجيد محمد محمد عوضمستجد1249

شروق عصام محمد مغازى محمد النجارمستجد1250

شروق عماد السيد الطنطاوىمستجد1251

شروق فتحى محمد حرحيرهمستجد1252

شروق مجدى سعد قنديلمستجد1253

شروق محمد الشريف العزونىمستجد1254

شروق محمد محمود حسن الطحانمستجد1255

شروق مصطفى ابراهيم زكى يحيىمستجد1256

شروق ممدوح موسى محمد دسوقىمستجد1257

شريف بسيونى عطيه على ابوهاشممستجد1258

شريف حلمى امام عبدالعال اماممستجد1259

شريف عبدالمنعم غازى الدسوقى محمدمستجد1260
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شريف على ابراهيم مصطفى عطيه البربرىمستجد1261

شرين هالل محمد عبدالخالقمستجد1262

شعبان رمضان ابراهيم محمد ديابمستجد1263

شمس طاهر محمد محمد الغايشمستجد1264

شمس طايع مصطفى عبده الشراكىمستجد1265

شهاب ابراهيم محمد شهاب الدينمستجد1266

شهاب مبروك حامد درويش حجازىمستجد1267

شهاب محمود عوف محمد عوفمستجد1268

شهد عبدالغنى مصطفى عيادمستجد1269

شيرين اشرف محمد الفقىمستجد1270

شيرين سعيد محمد على سعد ابوعمهمستجد1271

شيرين فايز عبدالعاطى عبدالحميد مفتاحمستجد1272

عذر عن عمل ) شيرين ماهر جابر السيد غنيممستجد1273

2021/2020وتامينات 

شيرين مجدى سعد حجاجمستجد1274

شيماء ابراهيم محمد احمد على النجارمستجد1275

شيماء ابوحالوه ابراهيم محمد نور الدينمستجد1276

شيماء احمد عبده شعبانمستجد1277

شيماء احمد على بيومى عبدالالمستجد1278

شيماء احمد محمد محمد شلبىمستجد1279

شيماء الحسينى السيد محمد عبدالعالمستجد1280
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شيماء المرسى محمد ابوهرجهمستجد1281

شيماء بدر حبشى محمود مصباحمستجد1282

شيماء بدوى بدوى محمد شدادمستجد1283

شيماء جابر غباشى امام الفقىمستجد1284

شيماء خالد احمد عبداللطيف ابوحسنمستجد1285

شيماء رزق محمد على حجاجمستجد1286

شيماء رمضان محمد ابراهيم عبدالنبىمستجد1287

شيماء سالمه عبدالوارث محمد عبدالحليممستجد1288

شيماء صابر راغب دياب نجممستجد1289

شيماء صالح الدين محمد غنيم تعلبمستجد1290

شيماء عبده ابراهيم عبدالفتاح محمدمستجد1291

شيماء على السيد ابوالروسمستجد1292

شيماء ماهر محمد عوض عبدالفتاح رخامستجد1293

شيماء مجدى رمزى محمد جمعهمستجد1294

شيماء محمد ابراهيم الدسوقى فؤاد الشربينىمستجد1295

شيماء محمد عبدهللا ابراهيم على الشرقاوىمستجد1296

شيماء محمود محمود محمود الصاوىمستجد1297

شيماء مصطفى نبوى الجويلىمستجد1298

صابرين ابراهيم صابر قطب غليشمستجد1299

صابرين اشرف متولى عبدالفتاح عبدالسالممستجد1300
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صابرين السيد ابراهيم فطيممستجد1301

صابرين سعد احمد خليل بهنسىمستجد1302

1303
مستجد وافد 

كويتى
صالح جعفر مندنى احمد حسن الكنكونى

صالح عبدالحميد محمد عبدالحميدمستجد1304

صبحى الحسينى شبل العضامىمستجد1305

صبرى سعيد السيد ابراهيم الشاطرمستجد1306

صبرى محمد عبدالحميد احمد النجارمستجد1307

صدفه احمد محمد ذكى خيرالدينمستجد1308

صفاء امين محمد محرم التحفهمستجد1309

صفوت عبدالرحيم محمود البرقوقىمستجد1310

صفوت عمرى عبدالنبى ابراهيم عبدالنبىمستجد1311

صالح الدين عبدالناصر اسماعيل احمد السنبوكمستجد1312

صالح مكرم محمد على صالحمستجد1313

ضحى ابوالمعاطى محمد ابوالمعاطى عفانمستجد1314

ضحى محمد على عبده زقزوقمستجد1315

ضحى محمود فوزى فراجمستجد1316

ضياء الدين عادل حسن محمد عابوهمستجد1317

طارق احمد احمد ابراهيم الطورمستجد1318

طارق ايمن مصطفى عبدالغفور مصطفى البالكوسىمستجد1319

طارق عبدالفتاح مجدى عبدالفتاح بكرمستجد1320
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طارق محمد ابراهيم عبدالعالمستجد1321

1322
مستجد بعذر 

وافد سورى
(2021دور مايو +عذر عن دور يناير) طارق محمد بطل

طارق محمد زكريا بطيشهمستجد1323

طارق محمد عبدالرازق عبدهللا زايدمستجد1324

طارق محمد فؤاد محمد رزق السنهورىمستجد1325

طارق مصطفى سعيد على خميسمستجد1326

طارق مصطفى مصطفى احمد سالممستجد1327

طارق منير نصر محمد الجماسمستجد1328

طارق يسرى ابراهيم ابواليزيد اسماعمستجد1329

طاهر ابوزيد طه اليمانىمستجد1330

طه جمال نصر محمد الصعيدىمستجد1331

طه متولى مسعد عبدالتواب سالممستجد1332

طه محروس على ابراهيم زغلولمستجد1333

طه نصر على سيف قطبمستجد1334

1335
مستجد محول 

من انتساب
عادل احمد فتحى حسين عزوز

عادل صبرى زكريا عبدالمنعم جمعهمستجد1336

عادل عبدالعال عبد العال محمد حسنمستجد1337

عادل عبدهللا عبدالعزيز الصافى عبدالعليممستجد1338

عادل محمد عبدالحليم ابراهيم الشيمىمستجد1339

عادل مصطفى فتحى سموكهمستجد1340
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عادل مصطفى محمد طه ابو اسماعيلمستجد1341

عاصم احمد احمد محمد ابوهانىمستجد1342

عاصم صبرى ابراهيم احمد مسعدمستجد1343

عاصم صبرى فتح هللا عنتر مشالىمستجد1344

عاصم عبدالغنى شحاته عبدالغنى شحاتهمستجد1345

عاصم محمد فكرى السيد على ابراهيممستجد1346

عاطف بيومى الششتاوى حسين علىمستجد1347

عاطف طارق مختار السيد محمود البسيونىمستجد1348

عاطف عاطف العراقى مجاهد خريصهمستجد1349

عايده سيد احمد محمد سيد احمد ابراهيممستجد1350

عبدالجواد بسيونى عبدالجواد على سعيدمستجد1351

عبدالجواد محمد احمد العطارمستجد1352

عبدالحليم زكى عبدالحليم توفيق الديبمستجد1353

عبدالحليم عصام عبدالحليم فتوح ابوشلمستجد1354

عبدالحليم محمد عبدالحليم سليمانمستجد1355

عبدالحميد رمضان عبدالحميد زيدان هندىمستجد1356

عبدالحميد عادل رزق عبدالعزيزمستجد1357

عبدالحميد محمد عبدالحميد محفوظ شعبانمستجد1358

عبدالحميد محمد عبدالمجيد محمد ابوشبكمستجد1359

عبدالحميد محمد فتحى احمد احمد خليلمستجد1360
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عبدالحميد هوارى عبدالحميد سيد احمدمستجد1361

عبدالخالق جمعه عبدالخالق جمعه شعبانمستجد1362

عبدالرحمن ابراهيم بدير الششتاوى السراجىمستجد1363

عبدالرحمن احمد اسماعيل محمد قاسممستجد1364

عبدالرحمن احمد سالمه احمدمستجد1365

عبدالرحمن احمد عبدالمقصود حمادةمستجد1366

عبدالرحمن احمد مختار شرفمستجد1367

عبدالرحمن اشرف محمد حلمى محمود حبيبمستجد1368

عبدالرحمن اشرف محمد عبدالوهاب محمد بيومىمستجد1369

عبدالرحمن جالل رشاد على بسيونىمستجد1370

عبدالرحمن جميل مصطفى محمود الشرقاوىمستجد1371

عبدالرحمن خالد محمد النجارمستجد1372

عبدالرحمن رافت انور عوض جبريلمستجد1373

عبدالرحمن رمضان عبدالبارى سعد ابورابحمستجد1374

عبدالرحمن سعد السيد الكيالنىمستجد1375

عبدالرحمن شعبان عبدالرحمن عبدالرحمن جامعمستجد1376

عبدالرحمن عادل السيد حسين عبدالكريممستجد1377

عبدالرحمن عزت عبدالحليم جاب هللامستجد1378

عبدالرحمن عماد الدين عبدالرحمن سالمه الشينمستجد1379

عبدالرحمن كمال محمد ابوالنهى الحنبوشىمستجد1380
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عبدالرحمن ماهر محمد عبدالجواد النجارمستجد1381

عبدالرحمن محمد ابراهيم ابوشعيشع موسىمستجد1382

عبدالرحمن محمد احمد محمد ابراهيممستجد1383

عبدالرحمن محمد السيد عبدالواحد سالممستجد1384

عبدالرحمن محمد حمدى محمد سيدمستجد1385

عبدالرحمن محمد طلحه عبدالقوى منازعمستجد1386

عبدالرحمن محمد عبدالمنعم غازى القصاصمستجد1387

عبدالرحمن محمد على محمد حسنمستجد1388

عبدالرحمن محمد فتحى ابوحجرمستجد1389

عبدالرحمن محمد فوزى محب ابراهيم البرهامىمستجد1390

عبدالرحمن محمد محمد على السنباوىمستجد1391

عبدالرحمن محمد مصطفى محمد الطباخمستجد1392

عبدالرحمن محمود احمد احمد عبدالمجيد السمكمستجد1393

عبدالرحمن محمود حسن قطوطمستجد1394

عبدالرحمن محمود عبده سيد احمدمستجد1395

عبدالرحمن مدحت ابواليزيد حسينمستجد1396

عبدالرحمن نبيل محمد احمد العنانىمستجد1397

عبدالرحمن هنداوى عبدالرحمن محمدمستجد1398

عبدالرحمن ياسر محمد عبدالحميد جعفرمستجد1399

عبدالرحيم احمد عبدالرحيم حميدانمستجد1400

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول
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71 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

عبدالسالم عبدالمنعم امين شعيرمستجد1401

عبدالسالم محمد عبدالسالم عمر عبدهمستجد1402

عبدالشهيد وجيه عبدالشهيد خليلمستجد1403

عبدالعال السيد هاشم عبدالكريم عيادمستجد1404

عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز محمد العيسوىمستجد1405

عبدالعزيز محمود عبدالعزيز نوح علوانمستجد1406

عبدالعظيم محمد حمدى نصر مرعىمستجد1407

عبدالغنى ابراهيم عبدالغنى حسن الشيمىمستجد1408

عبدالغنى حسن عبدالغنى على سالممستجد1409

عبدالفتاح ابراهيم عبدالفتاح بديرمستجد1410

عبدالفتاح عزت عبدالفتاح محمد عوفمستجد1411

عبدالفتاح مسعد عبدالفتاح الموافىمستجد1412

عبدالقادر اشرف عبدالقادر رمضان سريهمستجد1413

عبدالقادر سامى عبدالقادر رمضان سريهمستجد1414

عبدالكريم السعيد هاشم عبدالكريم عيادمستجد1415

عبداللطيف على عبداللطيف موسىمستجد1416

عبدهللا جالل احمد الجاريهمستجد1417

1418
مستجد وافد 

كويتى
عبدهللا جمال ابراهيم احمد على العصفور

عبدهللا حسين محمود االحوقمستجد1419

عبدهللا حماده رمضان رجب شلشمستجد1420

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

عبدهللا خالد عبدهللا عبدالخالق محمدمستجد1421

عبدهللا خميس محمد البرلسىمستجد1422

عبدهللا رسمى عبدهللا محمد خالدمستجد1423

عبدهللا سامى عبدهللا حسن غالبمستجد1424

عبدهللا سامى محمد عبدالرسول فايدمستجد1425

عبدهللا سعيد احمد محمد حسنينمستجد1426

عبدهللا عاطف ابراهيم السيد داودمستجد1427

عبدهللا عزت محمد عبدالعزيز المرمستجد1428

عبدهللا عطيه محمد عطيه النجارمستجد1429

1430
مستجد وافد كويتى بعذر 

عن مواد الغياب بدور 

2021دور مايو+يناير

دور +عذر عن مواد غياب دور يناير ) عبدهللا على هادى المرى

(2021مايو

عبدهللا غازى على غازى فودهمستجد1431

عبدهللا فوزى حامد رزقمستجد1432

عبدهللا محمد احمد اسماعيل النجارمستجد1433

عبدهللا محمد جابر كشكمستجد1434

عبدهللا محمد دسوقى عبدالنبيمستجد1435

عبدهللا محمد عبدهللا الزرقامستجد1436

عبدهللا محمد عبدهللا توفيقمستجد1437

عبدهللا محمد عبدهللا على الروبىمستجد1438

عبدهللا محمد عالءالدين على سليمانمستجد1439

عبدهللا محمد على ابوليلهمستجد1440

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

عبدهللا محمد نورالدين عيدمستجد1441

عبدهللا مسعد عيد عبدهللامستجد1442

عبدهللا مندوه مندوه المتولى البحراوىمستجد1443

عبدهللا مهدى فتحى عبدالقوى محمد نصارمستجد1444

عبدهللا هشام عبدالسميع يوسفمستجد1445

عبدالمجيد صبرى عبدالمجيد عبدالعزيز نوارمستجد1446

عبدالمنعم ايهاب عبدالمنعم مرسى اسماعيلمستجد1447

عبدالمنعم محمد عباس عباس حرويسمستجد1448

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم السيد زيدانمستجد1449

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم السيد سليمانمستجد1450

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم سيد احمد مسعودمستجد1451

مستجد1452
عبدالمنعم محمد عبدالمنعم عبدالعزيز السيد 

(تمت اضافة لقب دياب) دياب

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم على عبدهللامستجد1453

عبدالمنعم نصر الدين  احمد سيد احمد عاصىمستجد1454

عبدالناصر اسماعيل حسن شافعىمستجد1455

عبدالوهاب محمد اسماعيل عيسىمستجد1456

1457
مستجد بعذر 

وافد كويتى
عذر عن دور ) عبدالوهاب محمد جاسم الحميضى

(2021دور مايو+يناير

عبير ايمن محمد محمد الجعارمستجد1458

عبير حسن عبدهللا مصورهمستجد1459

عبير حسين السيد درويشمستجد1460

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

عبير سعيد محمد ابراهيم عمودمستجد1461

عبير عادل عبدالمقصود بكر الزقممستجد1462

عبير محمد مرسى عبدالنبىمستجد1463

عبير موسى عبدهللا ابراهيم الجوهرىمستجد1464

عبير يحيى عبدالحميد فتحى هويدىمستجد1465

عزالدين خالد سعد نصر هللا رسالنمستجد1466

عزت اشرف عزت عبدالعاطى سعدمستجد1467

1468
مستجد محول 

من انتساب
عزت عالء طلحه محمد طلحه

عزت ياسر عزت السيد لطفى السيدمستجد1469

عزه عاطف عبدالعلى الصبى معبدمستجد1470

عزه مصطفى محمد نصارمستجد1471

عصام محمد محمد عبدالرحمن نوفلمستجد1472

عصام ياسر الشرنوبى المنشاوى بربرمستجد1473

عطاء الشناوى نبيه الشناوىمستجد1474

عطاهللا خالد عطاهللا حامد الشايبمستجد1475

عطيات احمد ابراهيم احمد الفنهمستجد1476

عال اسماعيل قطب ابراهيم طبلهمستجد1477

عال ايمن مصطفى الديبمستجد1478

عال حامد محمد العيسوىمستجد1479

عال صالح محمود قاسممستجد1480

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

عال عبدالناصر عبدالحميد عبدالعزيزمستجد1481

عال عهدى على البهى نجممستجد1482

عال محمد رضا عبدالعظيم محمود الشريفمستجد1483

عالء ابراهيم عبدالحكيم ابوسيفمستجد1484

عالء الدين عبدالمولى عبدالونيس عبدالمولى احمدمستجد1485

عالء جهاد على الشاذلىمستجد1486

عالء رفعت على جمعهمستجد1487

1488
مستجد محول 

من انتساب
عالء سعد جمعه السيدالحداد

عالء وسام ابواليزيد المغزالىمستجد1489

على احمد متولى محمد عبدالخالقمستجد1490

على احمد محمد احمد عبدالحافظمستجد1491

على اسماعيل على اسماعيل عرايسمستجد1492

على السيد بلتاجى الدقاقمستجد1493

عذر عن مادة التدريبات ) على الشحات عبدالغفار شعيشعمستجد1494

(2021/2020 3س

على ايمن على عطيهمستجد1495

على حسن عبدهللا فايز سلطانمستجد1496

على حسين سالم عبدالرحمن محمودمستجد1497

على حمام على حماممستجد1498

على رمضان محمد على الطربيهىمستجد1499

1500
مستجد وافد 

كويتى
على طه سلمان شاهر كريدى

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول

 

/   ............حضور 

/   .............غياب  

/ .............االجمالى 
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

على عماد حسانين عبدالوهاب المصرىمستجد1501

على عماد عبدالهادى سرورمستجد1502

على عمر السيد محمد شحاتهمستجد1503

على قطب سعد قطب عبدهمستجد1504

على قناوى احمد على شنحمستجد1505

1506
مستجد وافد 

كويتى
على كليب شافى فرحان

على ماهر على حسن الجبالىمستجد1507

على مجدى على شريطمستجد1508

على مجدى محمود خضرمستجد1509

على محمد احمد احمد دويدارمستجد1510

على محمد المندى على ابوالصفامستجد1511

على محمد على احمد عجالنمستجد1512

على محمد على السيد عبدالمطلبمستجد1513

على محمد على محمد خليفهمستجد1514

على محمود على جبر الفقىمستجد1515

على محمود على على موافىمستجد1516

على مصطفى على الشاميةمستجد1517

دور + عذر عن دور  يناير ) على مصطفى مصطفى خليلمستجد بعذر1518

(2021مايو 

على نشأت على محمود الدقنهمستجد1519

علياء اشرف عوض االنصارىمستجد1520

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

علياء حسنى جابر محمدمستجد1521

علياء طارق عبدهللا الشناوىمستجد1522

علياء عالءالدين محمد احمد الشقاوىمستجد1523

علياء عماد عبدالباقى عبدالمقصود عبدالباقيمستجد1524

علياء عماد عبدالجابر عبداللطيف عيادمستجد1525

علياء فتحى عبدالمقصود الشعراوىمستجد1526

عماد سعيد شحاته عبدالسالممستجد1527

عماد محمد احمد عبدالحميد المدخوممستجد1528

عماد محمود محمد السيد نصارمستجد1529

عماد وديع حليم ابراهيم سعدمستجد1530

عمار ايهاب محمد عزيز البنامستجد1531

عمار رمضان عبدالفتاح حمدمستجد1532

عمار عبدالواحد عبدالمجيد شتامستجد1533

عمار محمد مصطفى شيبهمستجد1534

عمار مسعد حسنى عبداللطيف حسنىمستجد1535

عمر احمد محمد عبدالعزيز الجملمستجد1536

عمر اسامه رجب السيد ابراهيممستجد1537

عمر اشرف محمد فتحى حسن الكورانىمستجد1538

عمر اشرف يحى عبدالعزيز يحىمستجد1539

عمر السعيد بشير محمد حمودةمستجد1540

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول
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كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

عمر ايهاب يسرى شبل ابوزيدهمستجد1541

عمر جميل عبدالحليم على احمدمستجد1542

عمر حسام محمد نجيب حسن المحالوىمستجد1543

عمر حماده عبدالرحمن هنداوىمستجد1544

عمر خالد على محمود هريدىمستجد1545

عمر شامل محمد الصاوى نوارمستجد1546

عمر شريف محمد نصرالدين علىمستجد1547

عمر صبحى الشحات العزب الجملمستجد1548

عمر طاهر السيد علىمستجد1549

عمر عبدالرحمن بسيونى الدقلهمستجد1550

عمر عبدالعزيز محمد السيد لويزىمستجد1551

عمر عبدالمنعم محمد السعيد عبدالحميد الجيزاوىمستجد1552

عمر عصام احمد عطيه البهجىمستجد1553

عمر عنانى محمد محمود عنانىمستجد1554

عمر عيسى السيد احمد الحبالمستجد1555

عمر ماهر امين حسن القرمهمستجد1556

عمر ماهر محمد سعد القصبىمستجد1557

عمر محمد ابوالفتوح عمر الشناوىمستجد1558

عمر محمد السيد السيد جمال الدينمستجد1559

عمر محمد بهاء الدين عبدالعزيزمستجد1560

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول
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جامعة طنطا

79 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 
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عمر محمد عبدالعزيز فوده فودهمستجد1561

عمر محمد على محمد زيانمستجد1562

عمر محمد محمد صالح عجوهمستجد1563

عمر محمد محمود الشحيمىمستجد1564

عمر محمد محمود عامرمستجد1565

عمر محمود محمود ناجيمستجد1566

عمر مصطفى احمد زردمستجد1567

عمر مصطفى على شرف الدينمستجد1568

عمر ياسر محمود خيرى بيومىمستجد1569

عمرو ابراهيم شحاته محمدمستجد1570

عمرو ابراهيم لطفى عبداللطيف خلفمستجد1571

عمرو ابوبكر سيداحمد عبدالرحمن رخامستجد1572

عمرو اسامه رفعت سرورمستجد1573

عمرو اشرف محمد عبدالنبى الشوادفىمستجد1574

عمرو حمدى عبدالرؤف شلبىمستجد1575

عمرو شحاته سعد السباعيمستجد1576

عمرو شريف عثمان الشريفمستجد1577

1578
مستجد محول 

من انتساب
عمرو صبحى محمد عطيه محمد

عذر عن مادة مدنى ) عمرو عابد السيد السيد عبدالعالمستجد1579

(2021/2020 3س

عمرو عادل اسماعيل عامرمستجد1580
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عمرو عباس عبدالمجيد احمد غزالنمستجد1581

عمرو عبدالعاطى عاطف عبدالواحد مكتوبمستجد1582

عمرو عبدالعزيز عبدالعظيم المحصمستجد1583

عمرو عبدالعزيز يوسف نورالدينمستجد1584

عمرو عبدهللا فرج سعد العبدمستجد1585

عمرو عالء الدين حسين الحناوىمستجد1586

عمرو محمد ابراهيم معجوزمستجد1587

عمرو محمد سعيد الشرقاويمستجد1588

1589
مستجد بعذر عن العام 

2021/2020الجامعى
ايقاف قيد عن )عمرو محمود اسماعيل محمد قالوه 

(2021/2020العام 

عمرو محمود عونى رمضان الحجرىمستجد1590

عمرو مرزوق عبدالوهاب مرزوقمستجد1591

عمرو مصطفى محمد سالممستجد1592

عمرو هشام نبيل عبدهللا عبدالنبىمستجد1593

عنان عالء حماده االماممستجد1594

عواطف جمال عبدالقوى عبدالقادر عميرهمستجد1595

عواطف مبروك محمود محمد راشدمستجد1596

1597
مستجد وافد 

كويتى
عوض انور عوض سعد العمر

عوض حسن منصور سلومهمستجد1598

عونى محمد عونى اسماعيل القاضىمستجد1599

عيد احمد مكين عيد ابوزيد هندىمستجد1600
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غاده بسيونى بيلى زهرهمستجد1601

غاده حسن السيد محمدى اسماعيل الصعيدىمستجد1602

غاده رجب احمد جمعهمستجد1603

غاده رجب شعبان عبدهللامستجد1604

غاده عادل صالح السنوسىمستجد1605

غاده عطيه عبدالفتاح غازىمستجد1606

غاده عوض الشحات عبدالمولىمستجد1607

غاده عيد بدير ابوعامرمستجد1608

غاده ياسر عبدالرحمن ابراهيم الدفراوىمستجد1609

1610
مستجد وافد 

كويتى
غنام محمد غنام مريحب فرحان العنزى

فادى اشرف عبدالرازق عبدالرازق دهينهمستجد1611

فادى اشرف نبيل ميخائيلمستجد1612

فادى عاطف كمال فهمىمستجد1613

فارس صبرى حسين كامل محمد القاضىمستجد1614

فارس عادل ابراهيم محمد سمكمستجد1615

فارس عادل ممدوح احمد جاللمستجد1616

فارس محمد فوزى غانممستجد1617

فارس يوسف عبدالمنصف صياممستجد1618

فاطمه احمد درويش ادريسمستجد1619

فاطمه احمد محمد احمد العبدمستجد1620
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فاطمه االنصارى محمد ابراهيم البرلمستجد1621

فاطمه الزهراء اسامه محمد السيد محمدمستجد1622

فاطمه الزهراء ايمن ابراهيم كامل البستاوىمستجد1623

فاطمه الزهراء متولى محمد محمود شوقمستجد1624

فاطمه السيد احمد السيد مجاهدمستجد1625

فاطمه حامد عبدالحميد ابوجبلمستجد1626

فاطمه سعد عبدالحميد عبدالهادى شلبىمستجد1627

فاطمه شعبان محمد باشا صقرمستجد1628

فاطمه عاشور عيد محمد عليوهمستجد1629

1630
مستجد محول 

من انتساب
فاطمه عبدالرازق عبدهللا عبدالرازق

فاطمه عبدهللا عبدهللا مشعلمستجد1631

فاطمه عبدهللا محمد على احمدمستجد1632

فاطمه عمر احمد عمر زيدانمستجد1633

فاطمه عيد عبدالفتاح عطيهمستجد1634

فاطمه محمد اسماعيل محمد ابوسنهمستجد1635

فاطمه محمد صالح الدين محمد البيومىمستجد1636

فاطمه محمد عبدالجواد جمعه جاب هللامستجد1637

فاطمه محمد عبدالحميد الشيخمستجد1638

فاطمه محمد عبدالقادر نعيممستجد1639

فاطمه محمد عبدالواحد جابر علىمستجد1640
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فاطمه محمد مجدى عبدالحليم شعلهمستجد1641

فاطمه محمد محمد ابوالعنين علوفهمستجد1642

فاطمه مصطفى كامل عوضمستجد1643

فاطمه هانى رضوان محمد العدلمستجد1644

فايزه سعد ابراهيم عطيهمستجد1645

فايزه عبدالمحسن محمد الجداوىمستجد1646

فائقه حسن احمد ابوالعطا سليممستجد1647

فتح هللا احمد السيد محمد حجاجمستجد1648

فتحى محمد فتحى هميسهمستجد1649

فتحيه عبدالوهاب عبدالعزيز ضيفمستجد1650

فخر الدين السيد عطيه محمد الخرزانىمستجد1651

فرح عادل عبدالباقى على قادومهمستجد1652

فرح محمد عزت عجورمستجد1653

فرحه السيد على حسينمستجد1654

فرحه رفاعى محمد مرسىمستجد1655

فرحه رمضان ابوالفتوح بيومى طايلمستجد1656

فردوس عبدالرازق محمد عبدالرازق رشدانمستجد1657

فريد هانى محمد عمر محمدمستجد1658

1659
مستجد وافد 

كويتى
فواز فالح سعيد الديحانى

فؤاد فهمى عبدالعليم الدناصورىمستجد1660
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فؤاد محمد امين ابوطالبمستجد1661

فياض اسامه فياض الغرابمستجد1662

كاميليا صالح سعيد على الشافعىمستجد1663

كرم صابر كامل مصطفى الزياتمستجد1664

كريم ابراهيم محمد ابراهيم جامعمستجد1665

كريم ابراهيم محمد شفيق احمد صالحمستجد1666

كريم السيد منصور ابراهيممستجد1667

كريم ايهاب رشاد حسين الوزانمستجد1668

كريم حسن السيد محمد النبيرىمستجد1669

كريم حسين عبدالحميد السنوسى جبريلمستجد1670

(2021عذر عن دور مايو) كريم رضا فضل عمر هيبهمستجد بعذر1671

كريم سامى عبدالفتاح محمود الشركسىمستجد1672

كريم سعد سعد محمد حمزهمستجد1673

كريم صفوت مصطفى عيدمستجد1674

كريم طارق الحنفى محمد شريفمستجد1675

كريم عادل حسن احمد العطارمستجد1676

كريم عبدهللا عبدالعظيم عبدالحليممستجد1677

كريم على حسن السيد الجملمستجد1678

كريم كامل السيد محمود هبيلهمستجد1679

كريم محمد ابراهيم ابويوسفمستجد1680
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كريم محمد عبدالمجيد ادريسمستجد1681

كريم محمود احمد البسيونى السيد زهيرمستجد1682

كريم محمود حامد ابوالمجدمستجد1683

كريم مختار عبدالرازق شاهينمستجد1684

كريم ناصر مصطفى محمد الجملمستجد1685

كريم هشام حامد محمد عبدالعالمستجد1686

كمال ابراهيم كمال ابراهيم محمد يونسمستجد1687

كمال ابراهيم كمال هندىمستجد1688

كمال احمد السعيد ابراهيم عبدالالمستجد1689

كمال الدين سامى عبدالسميع الشرنوبى ليمونهمستجد1690

كمال رفاعى كمال محمد الجدوىمستجد1691

كمال مصطفى بدوى فودهمستجد1692

كنز عالء الدين سعد السيد محمدمستجد1693

كوثر محى الدين محمد محمدعبدالجوادمستجد1694

كيرلس اديب لطفى غبلاير واصفمستجد1695

كيرلس جمال فرنسيس جرجسمستجد1696

كيرلس رمزى صبحى اسعد فرجمستجد1697

كيرلس مجدى عدلى وهبهمستجد1698

لبنى عبدالعزيز محمد شحاته عبدالجوادمستجد1699

لبنى على محمد عبدالمنعم الشيخمستجد1700
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لبنى يونس ابراهيم يونس مرعىمستجد1701

لقى احمد حسين عبدالفتاحمستجد1702

لمياء جمال ابراهيم محمد الدراجينىمستجد1703

لمياء محمود يوسف السيد العويدىمستجد1704

لؤى رضا محمد عبدالغفار هوارىمستجد1705

لؤى عبدالهادى المتولى الشناوىمستجد1706

ليلى اسماعيل قدرى اسماعيل شرف الدينمستجد1707

ليلى عبدالحميد فاروق عبدالحميد الدرعهمستجد1708

ليلى عبدالقادر محمد نور الدينمستجد1709

ماجد منصور عبدالمجيد عبداللطيف البهنساوىمستجد1710

مارك ايمن كامل عوض هللامستجد1711

مارى سمير رمزى يعقوب ميخائيلمستجد1712

ماريان محسن سامى توفيق رزيقمستجد1713

مارينا ميالد تادرس فضل هللامستجد1714

ماريهان محمد على حسن االصورمستجد1715

مازن حسنى محمد خليلمستجد1716

مازن صفوت امين ابوليلهمستجد1717

ماهر محمد احمد جنيدىمستجد1718

مايسه صالح سالم فهمى موسىمستجد1719

مايسه محمد فوزى محمد الخولىمستجد1720

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول

 

/   ............حضور 

/   .............غياب  

/ .............االجمالى 



جامعة طنطا

87 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

مايكل فوزى كمال عزيزمستجد1721

مجدى احمد عبدالسالم عكرمستجد1722

مجدى فرج هللا شعبان محمدمستجد1723

محروس محمد محمد اسماعيل اباظهمستجد1724

محمد ابراهيم احمد ابراهيم الكنانىمستجد1725

محمد ابراهيم احمد محمود ابوشحاتهمستجد1726

محمد ابراهيم احمد محمود الصعيدىمستجد1727

محمد ابراهيم اسماعيل ابراهيم عاصىمستجد1728

محمد ابراهيم الدسوقى مصطفى محمد الشريفمستجد1729

محمد ابراهيم صالح مغاورىمستجد1730

محمد ابراهيم عبدالمنعم خليفه بحيرىمستجد1731

محمد ابراهيم على اسماعيلمستجد1732

محمد ابراهيم على عبدالمنعم صقرمستجد1733

محمد ابراهيم فهمى عبدالفتاح هنومستجد1734

محمد ابراهيم فوزى الحشاشمستجد1735

محمد ابراهيم كمال العزب عميرهمستجد1736

محمد ابراهيم كمال محمد النقيبمستجد1737

محمد ابراهيم محمد زليخهمستجد1738

محمد ابراهيم محمود عبدهللا البنامستجد1739

محمد ابراهيم محمود عريشهمستجد1740
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محمد ابوالسعود محمد عيسى عبدهمستجد1741

محمد ابوخطوه ابوسيف عبدالفتاح ابوخطوهمستجد1742

محمد احمد ابراهيم احمد صبحمستجد1743

محمد احمد احمد السعيد الصعيدىمستجد1744

محمد احمد الدسوقى فرسمستجد1745

محمد احمد السعيد محمد العبدمستجد1746

محمد احمد السيد حامد باللمستجد1747

محمد احمد السيد محمد محجوبمستجد1748

محمد احمد انور زين العابدينمستجد1749

محمد احمد جابر محمود الفراشمستجد1750

محمد احمد جالل عبدالرحمن احمد الحناوىمستجد1751

محمد احمد جمال عبدالحليم ربيع البحيرىمستجد1752

محمد احمد حامد عبده الحنجيرىمستجد1753

محمد احمد حسام الدين عبداللطيف البستاوىمستجد1754

محمد احمد حلمى كاملمستجد1755

محمد احمد سعيد محمد اسماعيل ابوالخيرمستجد1756

محمد احمد شحاته عبدالحميد صالحمستجد1757

محمد احمد صبحى عباده مرعىمستجد1758

محمد احمد صالح ابراهيم جمعهمستجد1759

محمد احمد عبدالفتاح على جعفرمستجد1760
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محمد احمد عبدربه ابراهيم شاهينمستجد1761

محمد احمد قطب احمد قطبمستجد1762

محمد احمد كامل محمد جادهللامستجد1763

محمد احمد لطفى كامل حسنمستجد1764

محمد احمد متولى ربيعمستجد1765

محمد احمد محمد احمد عبدالحافظمستجد1766

محمد احمد محمد سالم قنديلمستجد1767

محمد احمد محمد محمد سالمهمستجد1768

محمد احمد محمد يوسف درازمستجد1769

محمد احمد مرعى عبدالحميد مرعىمستجد1770

محمد احمد مصطفى رياض حجيجمستجد1771

محمد احمد ناصر مصطفى الجاغوصىمستجد1772

محمد احمد وهبه انيسمستجد1773

محمد اسامه فاروق عبدالعزيز قلقيلهمستجد1774

محمد اسالم محمد ابوالفتوح شحاتهمستجد1775

محمد اسماعيل رمضان عبدالموجود خليلمستجد1776

محمد اشرف احمد قطبمستجد1777

محمد اشرف رمضان عرابى زهرانمستجد1778

محمد اشرف عبدالجواد محمد صالحمستجد1779

محمد اشرف محمد ابراهيم شرفمستجد1780
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محمد اشرف محمد احمد عطيهمستجد1781

محمد اكرم فاروق نعيممستجد1782

محمد االناوى رمضان احمدمستجد1783

 3عذر عن مادة التدريبات س) محمد السعيد السعيد سليمانمستجد1784

2021/2020)

محمد السعيد بسيونى عبدالعزيزمستجد1785

محمد السعيد عبدالسالم سيداحمدمستجد1786

محمد السيد ابراهيم ابوشنبمستجد1787

محمد السيد جمعه العطارمستجد1788

محمد السيد حسن حسن الحدادمستجد1789

محمد السيد رزق ابوحسينمستجد1790

محمد السيد رمضان احمد العطارمستجد1791

محمد السيد عبدالحفيظ ابراهيم الغناممستجد1792

محمد السيد عبدالحميد عبدالمجيد محمدمستجد1793

محمد السيد عبدالرحيم ابراهيممستجد1794

محمد السيد عبدهللا غنيم السيد صالحمستجد1795

محمد السيد عبدالمنعم على السيد اسماعيلمستجد1796

محمد السيد محمد احمد ابوسليمانمستجد1797

محمد السيد محمد شديد حسينمستجد1798

محمد السيد محمد قطب اللبودىمستجد1799

عذر عن دور )محمد السيد محمد محمد عبدالحميد مستجد بعذر1800

(2021عذر عن دور مايو + يناير
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محمد السيد محمود عبدالحميد عايدمستجد1801

محمد الشحات عبدالعاطى عبدالنبىمستجد1802

محمد الشحات مصطفى ابراهيممستجد1803

محمد الشناوى احمد الشناوى ابوعامرمستجد1804

محمد المرسى العزب المكاوىمستجد1805

محمد ايمن ابراهيم الهيتىمستجد1806

محمد ايمن سعد المالحىمستجد1807

محمد ايمن على ابوالفتوح ابوالصفامستجد1808

محمد ايهاب محمد عبدالحميد ابوالنعاسمستجد1809

محمد ايوب عرفه عبدالحفيظ بدوىمستجد1810

محمد بدوى بابلى السنباطىمستجد1811

محمد بدوى صالح عبداللطيفمستجد1812

محمد بدير السيد عبدالبارى عيسىمستجد1813

محمد بسيونى عبدالغنى بسيونى ابوسعدهمستجد1814

محمد بهاء ابراهيم فرج ابوزيدمستجد1815

محمد جالل احمد سلطانمستجد1816

محمد جالل مظهر محمودمستجد1817

محمد جمال السيد الشاعرمستجد1818

محمد جمال السيد عراقيبمستجد1819

محمد جمال فاروق محمد السيسىمستجد1820
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توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

محمد جمال محمد حسن حامدمستجد1821

محمد جمعه محمد عوض سليمانمستجد1822

محمد حجاج جابر سعيد المهدىمستجد1823

محمد حسن عبدالسميع عبدالحميد فرغلمستجد1824

محمد حسنى حسن الوكيلمستجد1825

محمد حسنى سعد جبريلمستجد1826

محمد حسنى محمد عمرومستجد1827

محمد حسين اسماعيل محمود اسماعيل حسانمستجد1828

محمد حسين السيد حسينمستجد1829

محمد حسين عبد الحميد جادومستجد1830

محمد حسين عبدالحليم يوسف حسينمستجد1831

محمد حسين عبدالفتاح علىمستجد1832

محمد حسين فتحى حسين عبدالهادىمستجد1833

محمد حلمى النادى على حسانمستجد1834

محمد حلمى محمد بسيونى البريدىمستجد1835

محمد حلمى ياقوت حسين طاحونمستجد1836

محمد حماده عطوه محمد ابوالنجامستجد1837

محمد حماده محمد عبدالونيسمستجد1838

محمد حماده محمد قنديلمستجد1839

محمد حمدى عبدالحميد الشيشىمستجد1840
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محمد حمدى محمد عباس الحرفهمستجد1841

محمد حميد عبدالرحمن عبدالحميدمستجد1842

محمد خالد عبدالعزيز على ابوالمجدمستجد1843

محمد خالد على خليل ابوالعنينمستجد1844

محمد خالد محمد خزعلمستجد1845

محمد خالد محمد عبدالرحمن الخطيبمستجد1846

محمد خالد محمد عبدالفتاحمستجد1847

محمد خالد مختار محمد جادمستجد1848

محمد خطاب يوسف محمد البرادعىمستجد1849

محمد خميس ابواليزيد احمدمستجد1850

محمد خميس السيد الزلبانىمستجد1851

محمد خميس انور مكىمستجد1852

محمد خميس يوسف الحوفىمستجد1853

محمد خيرى على السعداوىمستجد1854

محمد رافت احمد سليمانمستجد1855

محمد رافت حسنى محمد احمد خليلمستجد1856

محمد رافت سالم مازنمستجد1857

محمد رجب محمد حسين ابوحمرهمستجد1858

محمد رزق ابوجبين خميسمستجد1859

محمد رشدى السيد عبدالعال الجمالمستجد1860
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محمد رضا السنوسى موسى الشرقاوىمستجد1861

محمد رفعت محمد فتحى بدرمستجد1862

محمد رمضان فتحى محمد عبدالحميد الجملمستجد1863

محمد رمضان محمد الجمالمستجد1864

محمد رمضان محمد على الطربيهىمستجد1865

محمد رمضان محمد مهرانمستجد1866

عذر عن مادتى عمل ) محمد زاهر احمد مجاهد ابراهيممستجد1867

(2021/2020مرافعات + وتأمينات 

محمد زين محمد كمالمستجد1868

محمد سالم احمد سالم اللبيشىمستجد1869

محمد سامح محمد عبدالونيس العيسوىمستجد1870

محمد سامى سيداحمد عبدالعال عيسىمستجد1871

محمد سامى عبدالمجيد اسماعيل منيسمستجد1872

محمد سامى على عبدهللا محمدمستجد1873

محمد سامى محمد فهمى مصطفى الشايبمستجد1874

محمد سراج مخيمر ابراهيممستجد1875

محمد سعد ابراهيم يوسف قدادهمستجد1876

محمد سعد ابوالقمصان عوض ابراهيممستجد1877

محمد سعد عبدالمعطى ابراهيممستجد1878

محمد سعد محمد محمد عبدالعالمستجد1879

محمد سعد محمد مصطفى الجندىمستجد1880
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محمد سعيد رجب العمروسىمستجد1881

محمد سعيد سعد عبدالغنىمستجد1882

محمد سعيد فاضل ابوالقمصان السودانىمستجد1883

محمد سعيد محمد يوسف بدر الدينمستجد1884

محمد سليمان محمد عوضمستجد1885

محمد سليمان محمود محمد النمرمستجد1886

محمد سمير حسن السيد المغنىمستجد1887

محمد سمير ذكى ابراهيم عثمانمستجد1888

محمد سمير زكى الغباشى الغباشىمستجد1889

محمد سمير عبدالشافى جمعهمستجد1890

محمد سمير عبدالمجيد شعبان فرجمستجد1891

محمد سمير عزت ابراهيم عشرينمستجد1892

محمد سمير محمد الشفهمستجد1893

محمد سمير محمد على مبروكمستجد1894

محمد شحاته محمد سالم قرطاممستجد1895

محمد شريف على عبدالكريممستجد1896

محمد شريف محمد شرفمستجد1897

محمد شعبان ابراهيم جادمستجد1898

محمد شعبان محمد احمدمستجد1899

محمد شعبان محمود المزينمستجد1900
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محمد صالح يوسف سيد احمدمستجد1901

محمد صبحى حسن عبدالنبى برانىمستجد1902

محمد صبحى غازى حامد طهمستجد1903

محمد صبحى فرج محمد رحيممستجد1904

محمد صبحى مسعود مرسى عبدهللامستجد1905

محمد صبرى عبدالمعطى الزورانمستجد1906

محمد صبرى عبدالواحد خطابمستجد1907

محمد صبرى محمود شلشمستجد1908

محمد صبرى محى الدين حامدمستجد1909

محمد صالح السيد حميده مقاوىمستجد1910

محمد ضياء ابراهيم محمد عبدالشافىمستجد1911

محمد ضياء انيس محمدمستجد1912

محمد طارق احمد عبدالعزيز محمد رفاعيمستجد1913

محمد طارق جمال العنبىمستجد1914

محمد طارق محمد درويش قالدهمستجد1915

محمد طاهر محمد خميسمستجد1916

محمد طالل عبدالشافى عبدالعزيزمستجد1917

محمد طه محمد عطيه بريشهمستجد1918

محمد عابد الشاملى مسعودمستجد1919

محمد عادل ابراهيم عبدهللا عمارهمستجد1920

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول

 

/   ............حضور 

/   .............غياب  

/ .............االجمالى 



جامعة طنطا

97 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

محمد عادل سعد محمد ابواسماعيلمستجد1921

محمد عادل مبروك العظينىمستجد1922

محمد عادل محمد محمد ابراهيممستجد1923

محمد عادل محمد محمد السعدنىمستجد1924

محمد عاطف محمد عبدالحميد معزمستجد1925

محمد عامر على الشيخمستجد1926

محمد عباس محمد ابوعفصهمستجد1927

محمد عبدالتواب عبدالحميد طلبه فودهمستجد1928

محمد عبدالجواد كامل وفامستجد1929

محمد عبدالحفيظ حسين حسين عجوهمستجد1930

محمد عبدالحميد عبدالرازق على ابوالروسمستجد1931

محمد عبدالرحمن ابوالوفا القاضىمستجد1932

محمد عبدالرحمن عثمان الهرميلمستجد1933

محمد عبدالرحمن على عبدالرحمن الفوالمستجد1934

محمد عبدالرقيب مسعود عطيهمستجد1935

محمد عبدالستار عوض عبدالقوى الزناتىمستجد1936

محمد عبدالعال محمد على بدوىمستجد1937

محمد عبدالعزيز سميح هاشممستجد1938

محمد عبدالعزيز عبدالمنعم السيدمستجد1939

محمد عبدالغنى محمد الشباسىمستجد1940
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محمد عبدالفتاح احمد برعى راضىمستجد1941

محمد عبدالفتاح بسيونى محمد الغايشمستجد1942

محمد عبدالفتاح عبدالعزيز الدمنهورىمستجد1943

محمد عبدالكريم محمد احمد ابراهيممستجد1944

محمد عبداللطيف عبدالغنى عبداللطيفمستجد1945

محمد عبدهللا احمد بركاتمستجد1946

محمد عبدهللا حسن ابوالسعودمستجد1947

محمد عبدهللا محمد بلتاجىمستجد1948

محمد عبدالمجيد عبدالعزيز حسن ابوعطيهمستجد1949

محمد عبدالمنصف اسماعيل محمد ابواسماعيلمستجد1950

محمد عبدالواحد عبدالرشيد المرحومىمستجد1951

محمد عبدالوهاب عبدالقادر عيسىمستجد1952

محمد عبده حسن عبده صومعمستجد1953

محمد عصام الدين ابراهيم محمد كشكمستجد1954

محمد عصام حسين مصطفى كشكمستجد1955

محمد عصام زكريا محمد محمد غريبمستجد1956

محمد عصام عوض هللا محمد مخلوفمستجد1957

محمد عصام محمد محمد ابوهيبهمستجد1958

محمد عطيه رجب العكازىمستجد1959

محمد عطيه عبدالغنى احمد الراعىمستجد1960
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محمد عقاد محمد محمد حجازىمستجد1961

محمد عالء محمد محمد الشرقاوىمستجد1962

محمد على السيد موسىمستجد1963

محمد على سعد على اماممستجد1964

محمد على شحاته على محمدمستجد1965

محمد على عبدالسالم على غياتمستجد1966

محمد على كمال محمد ابوسيد احمدمستجد1967

محمد على محمد على النجارمستجد1968

محمد على محمد على قاسممستجد1969

محمد على محمود محمد داودمستجد1970

محمد عمر عبدالعزيز عبدالرحمن الطنانىمستجد1971

محمد عمر محمد عمر عميرهمستجد1972

محمد عوض محمد عبدالتوابمستجد1973

1974
مستجد وافد 

كويتى
محمد غنام مريحب فرحان العنزى

محمد فاروق عبدالمنعم درديرىمستجد1975

عذر عن مادة ) محمد فتحى يحيى ابوالعزم عبدهللامستجد1976

(2021/2020 3عقوبات س

محمد فخرى على عوض الصبا غمستجد1977

محمد فرحات السيد رجب الخطيبمستجد1978

محمد فهيم حسن حسن صقرمستجد1979

محمد فهيم عبدالمقصود بدرمستجد1980
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محمد فؤاد عبدالمنعم الجندىمستجد1981

محمد فؤاد فؤاد سليمان جمعهمستجد1982

1983
مستجد محول 

من انتساب
محمد ماجد احمد عبدالعزيز السباعى

محمد ماجد محمد ابراهيم ابوكيلهمستجد1984

محمد ماجد محمد عبدربهمستجد1985

محمد ماجد محمود مرسى شاهينمستجد1986

محمد ماهر بسيونى ابواليزيد ابوجاموسمستجد1987

محمد مبروك عبدالعليم محمد البحيرىمستجد1988

محمد مبروك محمد المظالىمستجد1989

محمد مجدى حمزه ابو سالممستجد1990

محمد مجدى محمد دسوقىمستجد1991

محمد مجدى ياسين سرحانمستجد1992

محمد محروس عباده محمد عوضمستجد1993

محمد محسن حسن السيد سالممستجد1994

محمد محسن كمال الصاوى علىمستجد1995

محمد محمد ابومندور بدوى مندورمستجد1996

محمد محمد احمد عبدالحميد الريسمستجد1997

محمد محمد السيد عبدهللا بهنسىمستجد1998

محمد محمد حامد محمود ابوالعنينمستجد1999

محمد محمد حسن ابراهيم قاسممستجد2000

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول

 

/   ............حضور 

/   .............غياب  

/ .............االجمالى 



جامعة طنطا

101 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

محمد محمد زيدان محمد الدسوقىمستجد2001

محمد محمد عبدالحميد على كحيلمستجد2002

محمد محمد محمد عبدالهادى الدسوقىمستجد2003

محمد محمد يوسف محمد يوسفمستجد2004

محمد محمود البيومى الشاذلىمستجد2005

محمد محمود حسن رشاد عيسىمستجد2006

محمد محمود حميده محمود عبدالمقصود الشينمستجد2007

محمد محمود شحاته محمد عزاممستجد2008

محمد محمود عبدالهادى عبدالمقصودمستجد2009

محمد محمود عرفات زلطمستجد2010

محمد محمود محمد السيد سالممستجد2011

محمد محمود محمد حسنمستجد2012

محمد محمود محمد عامرمستجد2013

محمد محمود محمد محمود بازينهمستجد2014

محمد محمود محمود السباعى االمعوطىمستجد2015

محمد محمود محمود عبدالسميعمستجد2016

محمد محمود مروان محمد مرسىمستجد2017

محمد محمود يوسف محمد الفقىمستجد2018

محمد محى عبدالعال محمد السيدمستجد2019

محمد مخلوف محمد شاهينمستجد2020
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محمد مسعد سعيد ابراهيم احمد قمحمستجد2021

محمد مسعد على محمد االعمىمستجد2022

محمد مسعد فؤاد حميده صقرمستجد2023

محمد مسعد محمد محمود عزاممستجد2024

محمد مصباح محمد عبدالرحيممستجد2025

محمد مصطفى حامد ابراهيم ابوالنجاهمستجد2026

محمد مصطفى زكى حسين حمامهمستجد2027

محمد مصطفى فؤاد ابراهيم خضرمستجد2028

محمد مصطفى محمد عبدالمجيد ابواحمدمستجد2029

محمد معوض عباس مصطفىمستجد2030

محمد ممدوح احمد التيتىمستجد2031

محمد ممدوح محمد احمد علىمستجد2032

محمد ممدوح محمد عبدالرحمن القصاصمستجد2033

محمد ممدوح محمد على ميسرهمستجد2034

محمد منير فتوح عبدالحميدمستجد2035

محمد مهدى عبدالعزيز الشرقاوىمستجد2036

محمد مهدى عبدالونيس محمدمستجد2037

محمد مهدى عزيز مختار عرفاتمستجد2038

محمد نادى عبدالخالق محمد العدلىمستجد2039

محمد ناصر عبدالعال عبدالعالمستجد2040
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محمد نبيل عبدالعاطى االجدرمستجد2041

(2021عذر عن دور مايو) محمد نبيل محمد العبيسىمستجد بعذر2042

محمد نبيل محمد ابوالهدى الطنيخىمستجد2043

محمد نصر احمد فرج حريرهمستجد2044

محمد نصر محمد احمد سالممستجد2045

محمد هادى محمد عبدالعزيز عوضمستجد2046

محمد هانى طلبه محمد عبدالعالمستجد2047

محمد هانى محمد عبدالعزيزمستجد2048

محمد هشام السيد حسن على خفاجهمستجد2049

محمد هشام رمضان جادمستجد2050

محمد هيثم محمد الطنبارىمستجد2051

محمد وائل احمد اسماعيل احمدمستجد2052

محمد وائل السيد الخولىمستجد2053

محمد وائل عبدالبارى عوضمستجد2054

2055
مستجد محول 

من انتساب
محمد وائل محمد ابراهيم هالل

محمد وجيه محمد مسعود ابوزيدمستجد2056

محمد ياسر عبدالعزيز رشدىمستجد2057

محمد ياسر محمد عطيه محمد السرنجاوىمستجد2058

محمد يوسف محمد موسى زيادهمستجد2059

محمود ابراهيم فضل صاوىمستجد2060
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محمود ابوالمجد محمد السيد عفيفىمستجد2061

محمود احمد ابراهيم احمد رشوانمستجد2062

محمود احمد ابراهيم عبدالحليممستجد2063

محمود احمد ابوالعنين الفقسمستجد2064

محمود احمد احمد عبدالغنى الدسوقىمستجد2065

محمود احمد احمد عطيه قلقاسمستجد2066

محمود احمد السيد محمود عبدالوهابمستجد2067

محمود احمد جابر حسونهمستجد2068

محمود احمد محمد حامد عطيهمستجد2069

محمود احمد محمد خطابمستجد2070

محمود احمد محمد قرقورةمستجد2071

محمود اسماعيل حميده محمد عطاهللامستجد2072

محمود اشرف محمد عبدالحميد عدسمستجد2073

محمود السعيد رزق بركاتمستجد2074

2075
مستجد محول 

من انتساب
محمود السيد السيد عبدالدايم ابوشادى

محمود السيد فتحى السيد عطيهمستجد2076

محمود السيد محمود ختعممستجد2077

محمود المرسى حسن المرسىمستجد2078

محمود ايمن عبدالعزيز خليل القفاصمستجد2079

محمود ايهاب محمود على يوسفمستجد2080
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محمود بدير احمد رزق سلمانمستجد2081

محمود حاتم نور الدين عبدالجوادمستجد2082

محمود حامد كامل محمد درويشمستجد2083

محمود حسن محمد محمد برلمستجد2084

محمود حسين صالح مصطفى الدهشانمستجد2085

محمود حمدى ابراهيم ابوالغيطمستجد2086

محمود حمدى محمد رشاد يوسف قنديلمستجد2087

محمود خالد توفيق ابوالعال الصفتىمستجد2088

محمود خالد خلف خلف منصورمستجد2089

محمود خميس سعد ابوحسنمستجد2090

محمود رضا محمود البشبيشىمستجد2091

محمود رمضان ابراهيم رمضان بدرمستجد2092

محمود زياد احمد عطاهللامستجد2093

محمود سعد محمود قنديلمستجد2094

محمود سعيد فتح هللا محمد ابونعمهمستجد2095

محمود سعيد محمد جاللمستجد2096

محمود سعيد محمد سيد احمدمستجد2097

محمود سعيد محمود رسالنمستجد2098

عذر عن مادة )محمود سالمه عبدالعزيز السيسى مستجد2099

(2021/2020 3مدنى س

محمود سليمان عبدهللا عبدالمقصودمستجد2100
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محمود سمير سعد احمدمستجد2101

محمود صالح عياد عبدالونيس مباركمستجد2102

محمود طلعت كامل حبيبمستجد2103

محمود عادل ابوالفتوح محمود ابوشقهمستجد2104

محمود عباس عبدالحميد عباس سويلممستجد2105

محمود عبدالحميد مسعود عبدالجليلمستجد2106

محمود عبدالرحمن مصطفى عالممستجد2107

محمود عبدالعزيز الحبشى سيف النصرمستجد2108

محمود عبدالعزيز حمدى عبدالعزيز الحفناوىمستجد2109

محمود عبدالعزيز عبدالحميد عبدالصمد جودهمستجد2110

محمود عبدالعزيز عبدالمجيد محمدمستجد2111

محمود عبدالعزيز محمود محمد زايدمستجد2112

محمود عبدالفتاح سعيد المسارعمستجد2113

محمود عبدالقادر عبدالعزيز القهوجىمستجد2114

محمود عبدهللا محمود عبدهللا الشريفمستجد2115

محمود عبدالمحسن محمد محمد ابوداودمستجد2116

محمود عبدالملك محمد يوسف حسينمستجد2117

محمود عبدالناصرعلى محمود البحيرىمستجد2118

محمود عبدالنبى عبدالغنى ابوهبلمستجد2119

محمود عصام سامى الحدادمستجد2120

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول

 

/   ............حضور 

/   .............غياب  

/ .............االجمالى 



جامعة طنطا

107 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

محمود عصام عوض منصور الدنشالىمستجد2121

محمود فرج مرسى محمود الصعيدىمستجد2122

محمود مجدى محمد سعيد حسنىمستجد2123

محمود مجدى محمود ذكى الجوهرىمستجد2124

محمود محسن محمود الطباخمستجد2125

محمود محمد احمد محمد هاشممستجد2126

محمود محمد اسماعيل احمد اسماعيلمستجد2127

محمود محمد الخضر محمد زين الدينمستجد2128

محمود محمد السيد عبدالمقصود السيدمستجد2129

محمود محمد حامد القاضىمستجد2130

محمود محمد رمضان السيد سليمانمستجد2131

محمود محمد عبدالفتاح زقزوقمستجد2132

محمود محمد عبدالنور الشوادفىمستجد2133

محمود محمد علوانى عمر عالممستجد2134

محمود محمد عيد عطيهمستجد2135

محمود محمد قاسم محمد رشادمستجد2136

محمود محمد محمود فتحى غرابهمستجد2137

محمود محمد محمود محمد سليمانمستجد2138

محمود محمد محمود محمد شبل المليجىمستجد2139

محمود محمد مقبول فتح هللا عبداللطيفمستجد2140
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محمود محمد موسى كمال موسىمستجد2141

محمود محمود عبدالقادر محمد عبيدهمستجد2142

محمود مختار نبيه السيد االشوحمستجد2143

محمود مرسى اسماعيل مرسى الغناممستجد2144

محمود مرضى عبدالوهاب عبدالقادر صابرمستجد2145

محمود مصطفى محمود محمد العماوىمستجد2146

محمود مصطفى مصطفى احمد رضوانمستجد2147

محمود مصطفى ممدوح شلضممستجد2148

محمود معروف محمد احمد ابوشامهمستجد2149

محمود منصور حلمى البستاوىمستجد2150

محمود ناصر شعبان بطيشهمستجد2151

محمود نبيل عبدالرسول عبدالعزيز حنورهمستجد2152

محمود نبيل محمد االنور سيد حسنمستجد2153

محمود همام محمود محمد جودهمستجد2154

محمود وحيد عبدالرؤف محمد سعدمستجد2155

محمود ياسر درويش على محمدمستجد2156

محمود يحى ابراهيم عطيهمستجد2157

محمود يسرى احمد احمد قناوىمستجد2158

عذر عن مادتى ) محمود يونس السيد يونس سعدونمستجد2159

(2021/2020 3اللغة س+ 1مدخل س

مختار احمد على رمضان مغيزلمستجد2160
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مدحت ممدوح محمد الششتاوى المنصورىمستجد2161

مديحه مدحت فتحى عبدالونيس عيسىمستجد2162

مرفت فوزى فتح هللا احمد الشرقاوىمستجد2163

مرفت محمد ابراهيم سيد احمد المسيرىمستجد2164

مروان احمد حلمى بليحمستجد2165

مروان اسامه احمد منجىمستجد2166

مروان سعيد السيد قنديلمستجد2167

مروان عصام عبدالحميد العزب البنامستجد2168

مروان عالءالدين عبدالمنعم نوارمستجد2169

مروه السيد عبدالفتاح على محمدمستجد2170

مروه جميل كمال حسين خليلمستجد2171

مروه رجب عبدالجواد عبدالهادى الجيفمستجد2172

مروه طارق محمد فتحى اسماعيلمستجد2173

مروه عبدالحميد محمد عبدالواحد خضيرمستجد2174

مروه عبدالفتاح على الشاذلى عنترمستجد2175

مروه عوض سعد جويده جبريلمستجد2176

مروه فكرى شعبان محمدمستجد2177

مروه محمد محمد محمد الكورانىمستجد2178

مروه محمود محمد محمود ابوطاحونمستجد2179

مريم احمد جالل احمد ابوعلىمستجد2180
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مريم احمد محمد زكى حسب هللامستجد2181

مريم اسامه محمد متولىمستجد2182

مريم السيد فتوح حامد درويشمستجد2183

مريم ايمن جابر عبدالحليممستجد2184

مريم بهاء الدين عبدالصادق النجارمستجد2185

مريم سامى محمد ابراهيم عبدالقادر داودمستجد2186

مريم سعد القناوى الغزالىمستجد2187

مريم طارق محمد صالح الدين عبدالعزيزمستجد2188

مريم عبدالنبى ابراهيم الدعرونىمستجد2189

مريم عمرو فتوح اماممستجد2190

مريم محمد ابواليزيد الموافىمستجد2191

مريم محمد احمد السيد سعدمستجد2192

مريم محمد االنور الخطيبمستجد2193

مريم محمد حسن اللمعىمستجد2194

مريم محمد شفيق الخطيبمستجد2195

مريم محمد مندوه السيد خاطرمستجد2196

مريم محمود حسن محمود عيدمستجد2197

مريم مصطفى المنسى محمد رجبمستجد2198

مريم مصطفى رشدى حسن الوكيلمستجد2199

مريم نبيل حسين يوسف الجبالىمستجد2200
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مريهان محمد محمود محمد سالممستجد2201

مسعد ابراهيم شعبان بحبحمستجد2202

مسعد محمد مسعد الفقىمستجد2203

2204
مستجد بعذر 

وافد كويتى
دور مايو + عذر عن دور يناير )مشعل فريح على الشريكه 

2021)

2205
مستجد بعذر 

وافد كويتى
دور مايو + عذر عن دور يناير) مشعل مطرد محمد العنزى

2021)

مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم الجبالىمستجد2206

مستجد2207
مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم محمد 

الغبارى
مصطفى ابوالمجد كمال الدين محمدمستجد2208

مصطفى احمد العزب محمد الخشنمستجد2209

مصطفى احمد سعد محمد الصباغمستجد2210

مصطفى احمد عبدالعظيم ابوالخير سليمانمستجد2211

مصطفى احمد منصور محمد بديوىمستجد2212

مصطفى اسامه زكريا االبيارىمستجد2213

مصطفى اسامه صالح الدين محمد قاسممستجد2214

مصطفى السيد محمد رشادمستجد2215

مصطفى السيد مصطفى الحوفىمستجد2216

مصطفى المتولى البيومى ابوحسنمستجد2217

مصطفى جمال بدر عبدالرحيم بدرمستجد2218

مصطفى جمال مصطفى الدسوقى الحصرىمستجد2219

مصطفى جمعه احمد على جمعه ابوعمرمستجد2220
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مصطفى حسن عبداللطيف عبدالهادى جودهمستجد2221

مصطفى حسنى عطا هللا خليل المزينمستجد2222

مصطفى حسين عونى محمد سعدمستجد2223

مصطفى خالد على جمعه علىمستجد2224

مصطفى ربيع عبدالرازق سيداحمد جمعهمستجد2225

مصطفى رضا محمد عبدالحميد منيسىمستجد2226

مصطفى سعيد عبدالفضيل ابراهيم حمدمستجد2227

مصطفى شحات عوض ابراهيممستجد2228

مصطفى شرف العيسوى مهنامستجد2229

مصطفى صبرى محمد عبدالقوى عيسىمستجد2230

مصطفى صالح عبدالحميد عبدالقادرمستجد2231

مصطفى عادل مصطفى يسمستجد2232

مصطفى عبدالبارى محروس سعد نوحمستجد2233

مصطفى عبدالحكيم فتحى ابوزيدمستجد2234

مصطفى عبدالحميد عبداللطيف عبدالكريم وحيدهمستجد2235

مصطفى عبدالعزيز ابراهيم الجملمستجد2236

مصطفى عبدالمنعم عبدالناصر عيسىمستجد2237

مصطفى عبدالهادى محمد كريم مريممستجد2238

مصطفى عبده غنيم البشبيشىمستجد2239

مصطفى عطيه مصطفى عطيه سليممستجد2240
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مصطفى عالء كامل ابراهيم القشالنمستجد2241

مصطفى عماد خيرى احمد عمرومستجد2242

مصطفى ماهر احمد محمد خيرهمستجد2243

مصطفى محمد احمد حسنمستجد2244

مصطفى محمد احمد عبدهللا الشرنوبىمستجد2245

مصطفى محمد احمد محمد ابوسيداحمدمستجد2246

مصطفى محمد حميده عبدالجواد عليوهمستجد2247

مصطفى محمد صالح محمد صالحمستجد2248

عذر عن ) مصطفى محمد عبدالحليم محمد عبدربهمستجد2249

(2021/2020مادة عمل وتأمينات 

مصطفى محمد فوزى ابوعايدمستجد2250

مصطفى محمد كامل رمضان صالحمستجد2251

مصطفى محمد مصطفى عبدالعظيم ابوصالحمستجد2252

مصطفى محمد مصطفى يوسف غالىمستجد2253

مصطفى محمود حبشى محمود العنانىمستجد2254

مصطفى محمود سيد احمد حميدمستجد2255

مصطفى محمود محمد محمود عليوهمستجد2256

مصطفى محمود مهنى عبدالودودمستجد2257

مصطفى نبيل سليمان احمدمستجد2258

مصطفى وائل صبحى احمد حرحشمستجد2259

معاذ قطب على محمد مرسىمستجد2260
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معاذ ناصر منصور عبدالمجيد رجبمستجد2261

معتز احمد عبدالمقصود محمد فتح هللا النحالمستجد2262

معتز اسامه على ابراهيم حجازىمستجد2263

معتز طالل مصطفى محمد فريدمستجد2264

مكاوى صابر عبدهللا محمد عـيسىمستجد2265

ملكه صالح احمد عبدالخالقمستجد2266

ممدوح سعيد اسماعيل محمد عسلمستجد2267

ممدوح محمود الشحات محمد شاهينمستجد2268

منار ابراهيم حسين عبدالفتاح شتامستجد2269

منار احمد محمود الجبالىمستجد2270

منار احمد يونس محمد جودهمستجد2271

منار اسامه سعد قريطممستجد2272

منار ايمن محمد ابوعوفمستجد2273

منار ايهاب حسن على حسنمستجد2274

منار خالد احمد الشربينى الدباوىمستجد2275

منار رضا ابراهيم محمد خطابمستجد2276

منار سامى حسن سيف الدينمستجد2277

منار سامى عبده ابوالمكارم الطراويمستجد2278

منار سعد كمال قدرى سعد الرشيدىمستجد2279

منار عادل نبيل متولى السيدمستجد2280
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منار عاطف رمضان اسماعيل شكرمستجد2281

منار عامر حامد محمد حواشمستجد2282

منار عطا السيد عطا العسالمستجد2283

منار مجدى عبدالحميد شلبىمستجد2284

منار محمد احمد حسنين ضباشهمستجد2285

منار محمد احمد محمد رحابمستجد2286

منار محمد رضا محروس ابوشادىمستجد2287

منار مصطفى حموده السيد ابوعنبرمستجد2288

منار منصور محمود ابراهيممستجد2289

منار نصر على السيد الشاعرمستجد2290

منال حسنى عبده خليل مرادمستجد2291

منال عادل ابراهيم عمارهمستجد2292

منال عبدالكريم على ابراهيم حربىمستجد2293

منال كمال محمد مصطفى غنيممستجد2294

مناى ممدوح كمال ابوالخيرمستجد2295

منة هللا خميس على ابراهيم زقزوقمستجد2296

منةهللا احمد سعيد محمد سالمهمستجد2297

منةهللا احمد عبدالسالم جوهرمستجد2298

منةهللا اكرم وهبه ابوالخيرمستجد2299

منةهللا عبدالحميد متولى الحواوشىمستجد2300
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منةهللا على فؤاد حسين عمروسمستجد2301

2302
مستجد محول 

من انتساب
منةهللا كمال عبدالعزيز عبداللطيف سارى

منةهللا مجدى عبدهللا على عسكرمستجد2303

منةهللا محمد احمد سالمه اسماعيلمستجد2304

منةهللا محمد عبدالعزيز ابراهيم السقامستجد2305

منةهللا محمد محجوب محمد حسنمستجد2306

منةهللا هانى محمد سعيد حسين سعيدمستجد2307

منةهللا هشام عبدالغنى محمد الطوخىمستجد2308

منصور حجازى كمال علىمستجد2309

منه سامى حسن عبدالعال حسنمستجد2310

منى احمد عبدالمحسن بسيونى ناصرمستجد2311

منى السيد الهادى العنانىمستجد2312

منى السيد عوض عبدالعليم مسعودمستجد2313

منى ربيع صالح على محمد زايدمستجد2314

منى رمضان ابوالسعود احمد البربرىمستجد2315

منى زكى عبدالحكيم شحاتهمستجد2316

منى عاطف محمد محمد عيادمستجد2317

منى فؤاد سعد رحيم ابوزيدمستجد2318

منى محمد خفاجى علىمستجد2319

منى محمد شحاته محمد عواضهمستجد2320
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منى هشام على سالمهمستجد2321

منيره جمال محمد عبدالجواد الطباخهمستجد2322

منيره جميل احمد النعناعىمستجد2323

منيره مصطفى على مصطفى المنزالوىمستجد2324

مها اسامه على فرج القرمهمستجد2325

مها اشرف السيد يونس عبدالرحمنمستجد2326

مها السيد ابو زيد الدقنمستجد2327

مها رزق محمود خميسمستجد2328

مها رفيق عبدالكريم عبدالغنى عميرهمستجد2329

مها صبرى ابراهيم احمد رزقمستجد2330

مها صبرى ابراهيم السيد الحاجرىمستجد2331

مها صالح محمد شهاب الدينمستجد2332

مها محمد عبدالمنعم جبر جبرمستجد2333

مها محمد محمود الوراقمستجد2334

مها محمود بسيونى بسيونى الديهىمستجد2335

مها هالل محمد عبدالرحمن العريانمستجد2336

مهاب الدين طارق السيد احمد اللبودىمستجد2337

مهاب حسن خميس يوسفمستجد2338

مهاب لطفى عبدالناصر عبدالعزيزمستجد2339

مهاب محمد حسين على حجازىمستجد2340
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مهاب ناجح احمد ابراهيم الفقىمستجد2341

مهدى صالح محمد احمد سعدمستجد2342

مهند احمد السيد محب عبدربهمستجد2343

مهند عاطف عبدالحميد سالم زليفمستجد2344

موده عبدالعزيز محمد احمد الجندىمستجد2345

موسى حماده عزت موسى الجرانمستجد2346

موسى على موسى اسماعيلمستجد2347

مؤمن ابراهيم العيسوى طه السعدنىمستجد2348

مؤمن اشرف محمود قنديل عنترمستجد2349

مؤمن اكرم محمد عبدالمنعم مكرممستجد2350

مؤمن صالح عبدالعظيم موسىمستجد2351

مؤمن فتحى محمد محمد حسينمستجد2352

مؤمن محمد عبدالحليم حاللهمستجد2353

مؤمن مروان محمد فخرى عبدالقادر هيبهمستجد2354

مى ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم ابوشعيشع خليلمستجد2355

مى احمد على غنيممستجد2356

مى احمد فوزى امين ابوراسمستجد2357

مى احمد محمود كريممستجد2358

مى احمد محمود موسىمستجد2359

مى اسماعيل محمد سليمان عنبهمستجد2360
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مى السيد عبدالجواد ابراهيم السيد العتوىمستجد2361

مى حسن عبدالمطلب احمد عيسىمستجد2362

مى رمضان محمد المصيلحىمستجد2363

مى عبدالحليم محمد الخولىمستجد2364

مى عالءالدين على راضىمستجد2365

مى عماد سيف الدين احمد شريفمستجد2366

مى محسن سعيد سالم السيدمستجد2367

مى محمد ابراهيم بدرمستجد2368

مى محمد السعيد اسماعيل السيسىمستجد2369

مى محمود على اسماعيل ابوشيتهمستجد2370

مى هشام على داودمستجد2371

مياده عبدهللا مرشدى محمد ابوخشبهمستجد2372

مياده محمد محمد مصطفى خضرمستجد2373

ميار رمضان حامد حامد عيسىمستجد2374

ميار كامل محمود محمد قشقوشمستجد2375

ميار منصور مصطفى القالمستجد2376

ميرا محسن سامى توفيق رزيقمستجد2377

ميرنا ايهاب محمد عبدالمولى شكرمستجد2378

ميرنا سامى محمد محمود بيومىمستجد2379

ميرنا لبيب نصيف اسعد مينامستجد2380
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ميرنا مختار عبدالدايم محمد الشاذلى خضرمستجد2381

ميرنا مصطفى محمد عثمان مصطفى درويشمستجد2382

ميرهان عبداللطيف عوض محمد الشورهمستجد2383

مينا فايز فوزى غالىمستجد2384

ناجى وليد ناجى محمد الننىمستجد2385

نادر السيد رجب عبده السديمىمستجد2386

نادر خالد تاج الصباح محمد محليسمستجد2387

نادر عبدالسالم حسين النعناعىمستجد2388

نادر عيد عوض عيد النجارمستجد2389

نادر مصطفى صالح المنصورىمستجد2390

نادره احمد مصطفى حافظمستجد2391

نادين احمد محمد احمد الكيالمستجد2392

نادين السيد مصطفى محمد عطيهمستجد2393

نادين عصام محمد مختار السقامستجد2394

ناديه جمال طه ابوجاعورمستجد2395

ناديه رفيق محمد ديابمستجد2396

ناديه عبدالرؤف فتوح سالمهمستجد2397

ناديه عبدالعزيز محمد سعفانمستجد2398

ناديه محمد لطفى دسوقىمستجد2399

2400
مستجد بعذر 

وافد كويتى
دور +عذر عن دور يناير ) ناصر محمد ناصر اللوا المرى

(2021مايو 

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول

 

/   ............حضور 

/   .............غياب  

/ .............االجمالى 



جامعة طنطا

121 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

نانسى السيد عبدالحميد على على فودهمستجد2401

نانسى عاطف السيد محمد عبدالعالمستجد2402

نانسى محمد محمد االلفىمستجد2403

نانسى وليد احمد العربى احمد غزالمستجد2404

نانى اسامه محمد عبدالصمد شلبىمستجد2405

نبيله محمد محمود عزبمستجد2406

نجاه وجيه السيد عبدالناصرمستجد2407

نجاه يحيى عبدهللا زكريامستجد2408

نجالء امين عبدالعظيم محمد عبدالشافىمستجد2409

نجالء رضا زكى عبدالمجيد ابوالسعودمستجد2410

2411
مستجد بعذر عن دور 

(2021عذر عن دور يناير) ندا خالد احمد محمد ابراهيم2021/2020يناير

ندا خالد العبد بدر الدينمستجد2412

ندا رجب محمد عبدالوهاب عامرمستجد2413

ندا رزق عبدهللا ابوحسينمستجد2414

ندا صالح ابراهيم عبدالعزيزمستجد2415

ندا عبدالحميد عبدالغنى جبرمستجد2416

ندا على مغازى عيادمستجد2417

ندا محمد احمد حامد البستاوىمستجد2418

ندا محمد عبدالمنعم الصاويمستجد2419

ندا ممدوح محمد محمد السيسىمستجد2420
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ندا ياسر احمد محمد مصطفىمستجد2421

نداء صبرى عبدالفتاح محمد درويشمستجد2422

ندى ابراهيم بسيونى الحدادمستجد2423

ندى ابراهيم رفعت محمود رشوانمستجد2424

ندى احمد صالح احمد عطيهمستجد2425

ندى احمد محمد احمد سليمانمستجد2426

ندى اسماعيل محمد ابوريشةمستجد2427

ندى اشرف عبداللطيف احمد هاللمستجد2428

ندى السعيد محمد السيد نحلهمستجد2429

ندى السيد دسوقى ابراهيم عمرومستجد2430

ندى جابر مختار محمد ابوحامدمستجد2431

ندى حسن حمدى الحوفىمستجد2432

ندى حسن محمد ابراهيم النصيرىمستجد2433

ندى حسنى عبدالفضيل عبدالمولى سليمانمستجد2434

ندى رجب احمد عبدالقادر رافعمستجد2435

ندى رزق السعيد محمد السيد العكشمستجد2436

ندى سامح بهنسى صادقمستجد2437

ندى صالح فريد الشناوىمستجد2438

ندى طارق احمد السيد العشرىمستجد2439

ندى طارق محمد عبدالرحيم مصطفى الحمامىمستجد2440

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول

 

/   ............حضور 

/   .............غياب  

/ .............االجمالى 



جامعة طنطا

123 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق
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ندى عبدالرحيم محمد حجازىمستجد2441

ندى عبدالستار عبدالعزيز عبدالجوادمستجد2442

ندى عبدالكريم جمال عبدالكريم موسىمستجد2443

ندى عبدهللا عبدالجواد التطاوىمستجد2444

ندى عبدالمنعم محمد اسماعيل عبدربهمستجد2445

ندى عصام ابوالمعاطى عبدهللامستجد2446

ندى عالءالدين عطيه احمد سليمانمستجد2447

ندى عماد العزب ارواشمستجد2448

ندى فؤاد محمد حسن اليمانىمستجد2449

ندى مجدى عبدالمولى محمد شهابمستجد2450

ندى محسن عطيه بركاتمستجد2451

ندى محمد ابوزيد محمود دبورمستجد2452

ندى محمد شحاته محمد بالغمستجد2453

ندى محمد عبدالعزيز محمودمستجد2454

ندى محمود عبده محمدمستجد2455

ندى مصطفى احمد كامل غنيممستجد2456

ندى ناجى السيد الكالوى باللمستجد2457

ندى ناصر محمد عبدالمنعم عالممستجد2458

ندى هشام سليمان عبدالقادر الغرابلىمستجد2459

ندى هيثم محمد محمد غازىمستجد2460
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ندى يسرى محمد على شاهينمستجد2461

نرمين ابراهيم امين ابراهيم حمادمستجد2462

نرمين ابراهيم مبروك محمد ايوبمستجد2463

نرمين احمد محمد محمد شعتمستجد2464

نرمين السيد ابوالفتوح ابوالعطا جاويشمستجد2465

نرمين ايمن عبدالرازق احمد على يوسفمستجد2466

نرمين بيومى عبدالنبى بيومى الشربينىمستجد2467

نرمين عبدالعزيز احمد محمود ابوحجيجهمستجد2468

نرمين منير موريس مرقص حنامستجد2469

نزار محمد شعبان الشريفمستجد2470

نسرين حنفى مندوه عشماوىمستجد2471

نسرين خالد فتحى محمد عبدالجوادمستجد2472

نسمه السيد عبدالرؤف عبدالغفار الجندىمستجد2473

نعمات محمد احمد احمد البسيونىمستجد2474

نعمه احمد عبدهللا احمد المسمارىمستجد2475

نعمه المعتصم باهلل يحى بسيونىمستجد2476

نعمه محمد محسن السيد ابوزيدمستجد2477

نغم احمد محمدين مصطفى شلفهمستجد2478

نفين ذكى ذكى عباس الشيخمستجد2479

نفين ماهر البلقاسى الحمادىمستجد2480
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نها عبدالفتاح محمود محمد عزاممستجد2481

نهال جمال على موسى محمد عالممستجد2482

نهال رسالن بكر رسالن محمدمستجد2483

نهال عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد حسنينمستجد2484

نهال عبدالرازق عبدالوهاب موسىمستجد2485

نهال عصام الطنطاوى جعفرمستجد2486

نهال محمود عبدالبارى الخبىمستجد2487

نهله خيرى محمد صبيحمستجد2488

نهله سعد عامر احمد خزيمىمستجد2489

نهله ياسر محمد عبدالرحمن القاضىمستجد2490

نهى محمد عبدالحى البقرىمستجد2491

2492
مستجد بعذر 

وافد كويتى
+ عذر عن دور يناير) نواف فالح سالم ثقل الرشيدى

(2021دور مايو 

نوال رمضان متولى حسين عبدربهمستجد2493

نور رضا عبدالعزيز العيسوىمستجد2494

نور عبدالفتاح رفعت عبداللطيف ابوراسمستجد2495

نورا احمد ابراهيم سليمان سابقمستجد2496

+ عذر عن دور يناير ) نورا اشرف محمد جمعه محمدمستجد بعذر2497

(2021دور مايو

نورا حسن حسين الجزارمستجد2498

نورا حماده عبدالوارث عبدالحليم سعيدمستجد2499

نورا سعيد عبدالنبى عبدالرسول خطابمستجد2500
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نورا سمير سعداوى حسن منصورمستجد2501

نورا صبرى احمد احمد العاصىمستجد2502

نورا مفرح سعد كامل محمد نافعمستجد2503

نورا ياسر صالح صالح الزنقلىمستجد2504

نورالدين محمد محمود عبدالحميد داودمستجد2505

نوران سمير محمد عبدالبارىمستجد2506

نوران عماد السيد عبدالمجيد ابوالخيرمستجد2507

نورهان ابراهيم دسوقى دسوقى قطبمستجد2508

نورهان حامد عبده حامدمستجد2509

نورهان زكى محمد رمضان محفوظمستجد2510

نورهان سعد هليل على منصورابوراسمستجد2511

تعديل )نورهان سماره محمد طه العدروسىمستجد2512

(اسم

نورهان طارق محمد ابراهيم سعدمستجد2513

نورهان عبدالفتاح حسانين الجزارمستجد2514

نورهان على ابوالفتوح عبدربهمستجد2515

عذر عن مادتى ) نورهان فخرى حافظ محمد البغدادىمستجد2516

(2021/2020الجنسية + المرافعات  

نورهان متولى متولى عبدهللا ابوغزالهمستجد2517

نورهان محمد اشرف عبدالحليم عبدالوهاب بهجتمستجد2518

نورهان محمد السيد عبدالرحمن ابوسالممستجد2519

نورهان محمد طارق محمد سليمهمستجد2520
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نورهان محمد فهمى محمد درغاممستجد2521

نورهان محمد مبروك محمد المزينمستجد2522

نورهان محمد موسى ابوعمرمستجد2523

نورهان مصطفى حمدى الحبروكمستجد2524

نورهان منصور عبدالحليم سعد الفخرانىمستجد2525

نورهان هانى محمد ابراهيم محمد البندارىمستجد2526

نورين رشاد السعيد عبدالعال درويشمستجد2527

نيرفانا السيد السعيد بسيونىمستجد2528

نيرمين طارق كامل الخويسكيمستجد2529

نيره حسن السيد احمد عبيدمستجد2530

نيره رشاد محمد ابوسعيفهمستجد2531

نيره صالح محمد فتوح ابراهيم زقلوطهمستجد2532

نيره محمد حسين مصطفى الزكىمستجد2533

نيفين حميدو محمد خلف هللامستجد2534

هاجر ابراهيم محمد احمد راشدمستجد2535

هاجر احمد السيد احمد عبادهمستجد2536

هاجر احمد شوقى احمد شوشهمستجد2537

هاجر احمد عبدالوهاب احمد ابوالنصرمستجد2538

هاجر احمد عزت حامد سليممستجد2539

هاجر اسامه احمد حلمى مصريهمستجد2540
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هاجر جالل شعبان المغربىمستجد2541

هاجر رضا الشحات قطب عبدالحليممستجد2542

هاجر رضا بسيونى ابوزيد حجاجمستجد2543

هاجر سمير عبدالحكيم عبدالناصرمستجد2544

هاجر عبدالجواد احمد شاهينمستجد2545

هاجر عبدالحميد مصطفى عثمان البدرىمستجد2546

هاجر عبدالعال عبدالعال عبدالعال فودهمستجد2547

هاجر عبدهللا مرسى ابراهيم نصرمستجد2548

هاجر على ابراهيم رجب الحبالمستجد2549

هاجر على خضر حسن يوسفمستجد2550

هاجر على محمد يوسفمستجد2551

هاجر محمد عبدالقوى عمارمستجد2552

هاجر محمد كامل قطب الشعراوىمستجد2553

هاجر محمد كمال السيد ابوزهرهمستجد2554

هاجر مصطفى عبدالعزيز حامد مطاوعمستجد2555

هاجر هانى محمد كمال عنتر هيبهمستجد2556

هاجر يوسف امبابى سيد حسب هللامستجد2557

هاجر يوسف محى الدين على ابوخشبهمستجد2558

هادى عوض هللا حلمى سالممستجد2559

هارون حاتم انور ابوريهمستجد2560
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هاله بسيونى السيد خالفمستجد2561

هاله حماد على حسينمستجد2562

هاله خالد عمر عبده سالمهمستجد2563

هاله عبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميد خطابمستجد2564

هاله فؤاد حسين على عبدهللامستجد2565

هاله يوسف احمد الصنباوىمستجد2566

هانى حسان محمود محمد الشاذلىمستجد2567

هانى محمد محمد السيد زايدمستجد2568

هانى نادر نزيه رزق هللا موسىمستجد2569

هايدى احمد امين السيد عبدربهمستجد2570

هايدى رفعت محمد قطب عقابمستجد2571

هايدى طارق عبدالستار عارف خليفهمستجد2572

هايدى مجدى احمد احمد قنبرمستجد2573

هايدى ياسر فوزى محمد مصطفىمستجد2574

هبه ابراهيم على محمد المعجنىمستجد2575

هبه ابوالفضل عبدالمطلب ابوالفضلمستجد2576

هبه هللا احمد محمود احمد خليفهمستجد2577

هبه هللا محمد سيد خليفه عبدالقادرمستجد2578

هبه حسن على دشيشةمستجد2579

هبه حليم مصطفى ناجىمستجد2580
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هبه خيرى كمال محمد نوارمستجد2581

هبه صبرى محمود صالحمستجد2582

هبه عالء احمد شعبان ابوسمنمستجد2583

هبه فايز محمد دسوقىمستجد2584

هبه فرحات مصطفى عبدالسالممستجد2585

هبه محمد ابراهيم قطب خميسمستجد2586

هبه محمد السيد احمد اسماعيلمستجد2587

2588
مستجد محول 

من انتساب
هبه محمد خليل السيد عيسى

هبه محمد عبدالوهاب سالم حشيشمستجد2589

هبه يوسف عبدالرحمن ناصفمستجد2590

هدى ابوزيد طلعت البهنسى ابوزيدمستجد2591

هدى جمعه عوض مصطفىمستجد2592

هدى حمدى فرحان الراجحىمستجد2593

هدى سامى عبدالشفيق بكرجمستجد2594

هدى سمير محمد عبدالعزيز الشاعرمستجد2595

هدى طارق محمد نوارمستجد2596

هدى عبدالحميد فتاح احمد البياعمستجد2597

هدى محمد امين يوسف عبدالعالمستجد2598

هدى محمد شوقى عبدالعزيز البنامستجد2599

هدى محمد عبدالقادر غانممستجد2600
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هدير احمد الزغبى ابراهيم السحرىمستجد2601

هدير حسام مصطفى فهمى طه الطنطاوىمستجد2602

هدير حمدى محمد احمد سعدمستجد2603

هدير خميس حامد عوض حنفىمستجد2604

هدير رضا رمضان احمد الحنفىمستجد2605

هدير سعد شعبان سعد القفاصمستجد2606

هدير سعد عبدالفتاح حبيبمستجد2607

هدير عادل عبدالعال محمد درغاممستجد2608

هدير عادل محمد على نعناعهمستجد2609

هدير عبدالفضيل سنوسى حسينمستجد2610

هدير عماد محمد البريدىمستجد2611

هدير فايز ابراهيم فايدمستجد2612

هدير فتح هللا على عبدالسالم العبدمستجد2613

هدير مجدى محمد عبدالدايم ابوحسنمستجد2614

هدير محمد زكريا العشهمستجد2615

هدير محمد شعيب على شعيبمستجد2616

هدير محمد عبدالعال محمود معبدمستجد2617

هدير محمد عبدالفتاح قاسم الشافعىمستجد2618

هدير محمد عبدالمولى طبيخمستجد2619

هدير محمد على سالم الغناممستجد2620
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هدير مسعد خميس السيد نوارمستجد2621

هدير نعيم محمد عبدالعاطى سليممستجد2622

هدير هشام الحسينى رشوان عامرمستجد2623

هديل احمد محمد عبدالحاكم على نصرمستجد2624

هشام ابراهيم منصور ابراهيممستجد2625

هشام احمد يوسف العسيلىمستجد2626

هشام ربيع عبدالسميع ابويوسفمستجد2627

هشام سامح السيد فوزى ابوجنديهمستجد2628

هشام سامى ابراهيم ابراهيم بلتاجىمستجد2629

هشام عادل عبدالسميع عبدالغنىمستجد2630

هشام محمد حسن محمد عالممستجد2631

هشام محمد عبدالعزيز السيدمستجد2632

هشام مسعد حسن محمد شماخمستجد2633

هشام يسرى محمد عيساوىمستجد2634

همسه عبدالفتاح اسماعيل عبدهللامستجد2635

هند اسامه محمد النشارمستجد2636

هند بدر باسم زغلول ابراهيم مطحنهمستجد2637

هند خليل خليل ابراهيم هيبهمستجد2638

هند عبدالفتاح عبدالسميع عبدالهادىمستجد2639

هند مجدى صالح شعبانمستجد2640
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هند محمد عبدالستار محمد درازمستجد2641

هند مصطفى احمد عبدهللا شندىمستجد2642

هند مصطفى عبدالونيس مصطفى ابوغربيهمستجد2643

هند ياسر محمد عبدالحميد زعترمستجد2644

هند يوسف السيد الوكيلمستجد2645

هويدا صالح عوض عبدهللامستجد2646

وجيه محمد احمد حسن القرنشاوىمستجد2647

وحيد سالم ابوضيف سليمانمستجد2648

وسام محمد ابوالنصر محمد الشيخ علىمستجد2649

وفاء ابوالفرج يس الششتاوى شابوتمستجد2650

وفاء ايمن محمد محمد حجاجمستجد2651

وفاء رشاد قطب ابراهيم شورهمستجد2652

وفاء عبدالمنعم عبدالرؤف العنانىمستجد2653

وفاء فتوح احمد ابوالفتوح وهدانمستجد2654

وفاء محمد صالح الدين محمد اللقانىمستجد2655

وفاء محمد محمد السيد سعدهمستجد2656

2657
مستجد محول 

من انتساب
وفاء مهدى محمد ابو خضره

والء احمد امين جبريل عبدالرحمنمستجد2658

والء وليد موسى ابراهيم الغناممستجد2659

وليد عالم عوض البازمستجد2660
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وليد فكيه بيلى سليمان بيلىمستجد2661

وئام احمد عبدالفتاح معتوقمستجد2662

يارا السيد بهجات حامد السيد الدكرمستجد2663

يارا طارق شبل فريد زلهفمستجد2664

يارا طارق محمد فتح البابمستجد2665

يارا عبدالمحسن الهنداوى خميسمستجد2666

يارا على صبرى حسن صابر العقارىمستجد2667

يارا محمد عامر الديبمستجد2668

يارا منصور عبدهللا ابراهيم العزالىمستجد2669

ياره الجنيدى عبدالعزيز الشيخمستجد2670

ياسر احمد اسماعيل احمد عبدالرازقمستجد2671

ياسر جالل واصف الهيتمىمستجد2672

ياسر سعد فرجانى سعد عزيزمستجد2673

ياسمين ابراهيم محمد حجازىمستجد2674

ياسمين احمد سعد احمد بدر الدينمستجد2675

ياسمين احمد عبدالعظيم غالىمستجد2676

ياسمين احمد فوزى محمد حشيشمستجد2677

ياسمين السعيد عبدالستار محمدمستجد2678

ياسمين السيد درويش الجوهرىمستجد2679

ياسمين المتولى المدنى عبدهللامستجد2680
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ياسمين جوده على محمد غباشىمستجد2681

ياسمين حمدى شعبان مبروك السودانىمستجد2682

ياسمين رشاد عبدالعزيز دفشرمستجد2683

ياسمين سمير اسماعيل ابوعجيلهمستجد2684

ياسمين سيد عطيه الصاوىمستجد2685

ياسمين سيدعبدالكريم علىمستجد2686

ياسمين شاكر السعيد على الشحاتمستجد2687

ياسمين عبدالمحسن محمد المقطفمستجد2688

ياسمين عطيه عطيه ابراهيم جاد هللامستجد2689

ياسمين على عبدالعزيز محمدمستجد2690

ياسمين عوض عبدالوهاب عوضمستجد2691

ياسمين فرج رجب محمد محمدمستجد2692

ياسمين محمد جبر الجبارىمستجد2693

ياسمين محمد حمزه محمد حمزهمستجد2694

ياسمين محمد محمد عبدالحاكم حسينمستجد2695

ياسمين محمد يحيى عبدالوهاب محمد محمد المراسىمستجد2696

ياسمين مسعد خميس ابواليزيد كشكمستجد2697

ياسمين مصطفى مصطفى سميهمستجد2698

ياسمين ناصر السيد حسن فرغلىمستجد2699

ياسمين هالل عبدالمنجى سالمهمستجد2700
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ياسمينا منير محمد سليم رامونمستجد2701

يحى مجدى يوسف ابوالنصرمستجد2702

يحى محمد عبدالفتاح محمد عيسوى عثمانمستجد2703

يحيى كرم يحيى محمد طمانمستجد2704

يحيى محمد خليل محمد خليلمستجد2705

يحيى محمد عبدالحليم جادمستجد2706

يسرا عبدالمجيد عبدالسالم نعيممستجد2707

يسرا محمد السيد جليلهمستجد2708

يسرا محمد صبرى احمد الدكماوىمستجد2709

يمنى محمد جالل عبداللطيفمستجد2710

يوسف ابراهيم ضاحى بدر سيدمستجد2711

يوسف احمد صالح على طلحهمستجد2712

يوسف ايهاب السيد شريفمستجد2713

يوسف بسيونى ابراهيم بسيونى ابوالغيطمستجد2714

يوسف جابر عبدالسالم مجلىمستجد2715

يوسف حسن شعبان فليفلمستجد2716

يوسف حسنى يوسف جاب هللامستجد2717

يوسف حمدى على محمد الماحىمستجد2718

يوسف حمدى فرحات علىمستجد2719

يوسف حمدى محمد فوزى حسن البرماوىمستجد2720
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2721
مستجد وافد 

كويتى
يوسف داود يوسف حاجيه محمد محسين

يوسف رضا حامد عبدالمجيد الشرقاوىمستجد2722

يوسف رياض السيد ابراهيم غانممستجد2723

يوسف سامح محمد الصعيدىمستجد2724

يوسف شريف محمد عبدهللا بخيتمستجد2725

يوسف عبدالجواد يوسف عبدالجواد جاب هللامستجد2726

يوسف عبدالعظيم حمدى محمد عبدالحميدمستجد2727

يوسف عصام ابراهيم محمد حسنمستجد2728

يوسف فخرى يحيى عبدالعزيز يحيىمستجد2729

يوسف محمد ابراهيم البطاطمستجد2730

يوسف محمد احمد احمد عمارهمستجد2731

يوسف محمد احمد عبدالعزيز شكرمستجد2732

يوسف محمد سمير عبده سليمانمستجد2733

يوسف محمد محمد عكرمستجد2734

يوسف محمود عبدالسالم سيداحمد برهومهمستجد2735

يوسف مصطفى منصور منصور الشرقاوىمستجد2736

يوسف ميالد يوسف سعد ابراهيممستجد2737

يوسف ناصر السيد متولىمستجد2738

يونس السيد عبدالمنعم عبدالعزيزمستجد2739

يونس عبدالمجيد يونس محمد ابوسماحهمستجد2740
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يونس محمد حنفى امينمستجد2741

عذر عن مادة ) ابراهيم الدسوقى ابراهيم عبده فنونباق لالعادة2742

(2021اللغة 

2743
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ابراهيم السيد احمد رجب عبدالعال

2744
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ابراهيم السيد محمد محمد عوض هللا

2745
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ابراهيم جميل ابراهيم الجندى

2746
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ابراهيم فرج ابراهيم بسيونى

احمد ابراهيم محمد عبدالهادى السقاباق لالعادة2747

احمد اسماعيل اسماعيل احمد حتاتهباق لالعادة2748

2749
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد اشرف بسيونى زياده

احمد السعيد السعيد سبحباق لالعادة2750

احمد السعيد عبدالرحمن السعيد البازباق لالعادة2751

2752
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد السيد محمد ضيف

2753
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد بسيونى محمد حماد

2754
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد جمال احمد بسيونى ناصر

احمد جمعه ابوالفتوح محمدباق لالعادة2755

2756
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد حسين ابراهيم كامل

2757
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد حسين محمد ابوالروس

احمد حلمى طه ابوالعنين ابورزقباق لالعادة2758

2759
باق وافد كويتى بعذر 

2021عن دوريناير 
عذر عن دور ) احمد حمود حسين مرضى الرشيدى

(2021يناير

2760
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد خالد سعد عبدالعزيزعبدالكريم
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2761
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد رافت حلمى الخضراوى

احمد ربيع السيد قرقشباق لالعادة2762

احمد رضا عبدالحميد عبدالكريمباق لالعادة2763

2764
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد رمضان على محى الدين

احمد سالم احمد غانم حبيب الحمدانباق وافد كويتى2765

2766
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد سامى عبدالعظيم احمد بدير

2767
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد سعيد عبداللطيف السيد

احمد سعيد عبدهللا محمد رضوانباق لالعادة2768

احمد سعيد محمود ترابيسباق لالعادة2769

2770
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد سعيد منصور محمد الشربينى

احمد سليمان عبدالفتاح عيسىباق لالعادة2771

احمد سمير عبدالمنعم علىباق لالعادة2772

احمد سيد محمد سراج الدين امامباق لالعادة2773

2774
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد شريف ابراهيم عز العرب محمد

2775
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد شريف احمد طه الشريف

2776
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد شكرى محمد عبدالوهاب المسيرى

2777
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد شوقى فتحى احمد البنا

2778
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد صابر الدندراوى على على

احمد صبحى عيسى عبدالونيسباق لالعادة2779

احمد صبرى عطيه محمد حويشباق لالعادة2780
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احمد صالح جالل عبدالمقصود قريطمباق لالعادة2781

2782
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد طارق محمد المغازى الخواجه

احمد عادل حلمى عبدالجواد عويسباق لالعادة2783

2784
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد عبدالعزيز عبداللطيف عبدالعزيز

احمد عبدهللا محمد صنت المطيرىباق وافد كويتى2785

2786
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد عبدالوهاب محمد الشاذلى

2787
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد عبدربه سيف عبدربه سالمه

2788
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد عدلى يسن محمد صوابى

احمد عصام عبدالمنصف شكلباق لالعادة2789

2790
باق لالعادة بعذر عن 

2021دور يناير
عذر عن دور )احمد عصام محمد الدسوقى سلطان 

(2021يناير

احمد عوض عرفه على عوضباق لالعادة2791

احمد عوض محمد ابويوسفباق لالعادة2792

احمد فوزى ابواليزيد النشرتىباق لالعادة2793

احمد محمد احمد حسين عبدالرازقباق لالعادة2794

احمد محمد احمد محمد احمد اغاباق لالعادة2795

احمد محمد حسن الطوخىباق لالعادة2796

احمد محمد رجب شرفباق لالعادة2797

2798
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد محمد عبدالرؤوف ابراهيم

2799
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد محمد عبدالعزيز اسماعيل جنيدى

احمد محمد عبدالعظيم غزالباق لالعادة2800
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عذر عن مادة تجارى ) احمد محمد عبدالمقصود محمدباق لالعادة2801

2021)

2802
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد محمد على احمد متولى عبدالعزيز

2803
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد محمد على على مرزوق

احمد محمد مجدى احمد خيرهباق لالعادة2804

احمد محمد محمد السباعىباق لالعادة2805

2806
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد محمد مرسى عوض الضنين

2807
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد محمود عبدالعزيز محمود محمود

2808
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد مسعد مسعد السيد الفارسى

احمد مصطفى بكر محمود درويشباق لالعادة2809

2810
باق لالعادة دور 

اكتوبر
احمد مصطفى عبدالعليم السيد زيد

احمد هشام انور محمد الديبباق لالعادة2811

احمد وجيه رجب عبدالصادقباق لالعادة2812

احمد يسرى حسن فاروق توفيقباق لالعادة2813

اسامه عادل حلمى على ابو غنيمباق لالعادة2814

2815
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسامه محمد احمد هاشم

2816
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسراء احمد احمد السيد ظريف

2817
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسراء احمد محمد حسن السماحى

2818
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسراء اسامه هاشم سعد المالح

2819
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسراء زاهر عبدالعزيز على عاشور

اسراء صبرى بيومى عطيه جعفرباق لالعادة2820
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2821
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسراء عبده حنفى السيد محمد خفاجه

2822
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسراء نبيل على سيد احمد عيسى السيد

2823
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسراء ياسر عيد سليمان النجار

عذر عن مادة اللغة )اسالم احمد محمد توفيق سليمان باق لالعادة2824

2021)

اسالم اسماعيل حجاج عبدالغفارباق لالعادة2825

اسالم اسماعيل مصطفى محمد عطيهباق لالعادة2826

اسالم امير مصطفى عبدالمقصودباق لالعادة2827

اسالم جابر مصطفى مصطفى المصرىباق لالعادة2828

اسالم خالد حسنى عبدالبر ابوالنصرباق لالعادة2829

اسالم سعد فاروق حسين يوسفباق لالعادة2830

2831
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسالم عادل عبدالنبى جويده اسماعيل

2832
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسالم عاطف احمد جاب هللا

اسالم ناصر دسوقى موسى الحويطباق لالعادة2833

اسماء صبحى بسيونى محمود غزالهباق لالعادة2834

2835
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسماء عاطف شحاته عبدالحميد محمد

2836
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسماء على محمد المهدى المسلمانى

2837
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسماء فكرى فوزى عبدالغنى

2838
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسماء محمد احمد تاج الدين السيد

اسماء محمد السيد على ابوشوكباق لالعادة2839

2840
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسماء مصطفى مصطفى مصطفى حنجل
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2841
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسماء ناصر عبدالوهاب عبدالوهاب

2842
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسماعيل عبدالحميد احمد عيسى

2843
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اسماعيل عزت رياض العسكرى

اسماعيل محمد السيد مرسى الشناوىباق لالعادة2844

اسماعيل محمود اسماعيل محمد عمرانباق لالعادة2845

2846
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اشرف السعيد عبدالحى الدغيدي

2847
باق لالعادة دور 

اكتوبر
االء سامى احمد ابوالعطا

2848
باق لالعادة دور 

اكتوبر
االميره اسماعيل اسماعيل يوسف فايد

الحسن مجدى احمد عبدالجليل السيدباق لالعادة2849

الرميصاء سعيد عبدهللا منتصر محمودباق لالعادة2850

السيد ابراهيم ابراهيم ابراهيم الخولىباق لالعادة2851

السيد جمال احمد حسين عبدالموجودباق لالعادة2852

السيد رضا عبدالعزيز الهادىباق لالعادة2853

السيد محمد ابراهيم محمد خضرباق لالعادة2854

السيد محمود محمد محمود الخولىباق لالعادة2855

السيده محمد فاروق سليمانباق لالعادة2856

الشناوى ابراهيم الشناوى المنسىباق لالعادة2857

الشيماء عادل يوسف عبدالواحد على لطيفباق لالعادة2858

الشيماء عصام عبداللطيف نداباق لالعادة2859

2860
باق لالعادة دور 

اكتوبر
المرسى عبدالعليم عبدالرازق صالح
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2861
باق لالعادة دور 

اكتوبر
الهام محمد محمود الصاوى

2862
باق لالعادة دور 

اكتوبر
امانى طه عبدالعزيز حسن كحله

2863
باق لالعادة دور 

اكتوبر
امانى محمد احمد الدلجمونى

2864
باق لالعادة دور 

اكتوبر
امنيه مصطفى كمال فؤاد عزب حسيب

2865
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اميره مجدى سيف النصر محمد

اميره محمد يوسف قطب صديقباق لالعادة2866

2867
باق لالعادة دور 

اكتوبر
اميره محمود سليمان صالح خنيفر

امين محمود محمد امين خليفهباق لالعادة2868

2869
باق بعذر عن دور 

2021يناير
عذر عن دور ) امينه عبدالحميد امين محمود

(2021يناير

2870
باقى ايقاف قيد عن العام 

2021/2020الجامعى
ايقاف قيد عن العام ) اناس محمد محمود احمد قابيل

2021/2020)

2871
باق لالعادة دور 

اكتوبر
انجى حسين محمد عبدالحميد

انس محمود احمد جادباق لالعادة2872

2873
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ايات سعيد احمد النجار

2874
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ايمان احمد حسن احمد عبدالواحد

ايمان السيد طه السقوطىباق لالعادة2875

عذر عن مادة تدريبات ) ايمان سامى عبدالفتاح بدوىباق لالعادة2876

2021)

2877
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ايمان عطاهللا محمد عباس

2878
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ايمان عالء الدين عبدهللا محمد خميس

ايمان محمد ابراهيم احمد عبيدباق لالعادة2879

ايمن جابر عبداللطيف نحلباق لالعادة2880
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2881
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ايناس احمد احمد ابراهيم ماضى

2882
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ايه العيسوى سالم حامد

ايه خميس بسيونى محمد عبدالوهابباق لالعادة2883

2884
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ايه محمد عبدهللا محمد عيد

2885
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ايهاب اشرف رمضان محمد

ايهاب عصام على عبدالرازق علىباق لالعادة2886

ايهاب هشام عطيه علوانباق لالعادة2887

بسام محمد سالم محمد مطرباق لالعادة2888

بسنت امير فؤاد اسكندر ساويرسباق لالعادة2889

2890
باق لالعادة دور 

اكتوبر
بسنت رافت زكريا السمدونى

2891
باق لالعادة دور 

اكتوبر
بسيونى اشرف مصطفى بسيونى بجول

بالل محمد عبدالفتاح محمد نعمةهللاباق لالعادة2892

2893
باق لالعادة دور 

اكتوبر
بيشوى عماد كامل عبده تادرس

2894
باق لالعادة دور 

اكتوبر
تسنيم حسن صبحى سيداحمد السعدنى

2895
باق لالعادة دور 

اكتوبر
تقى عصام كمال محمد الفتيانى

ثائر اشرف ابراهيم عبدالعزيز الجابرىباق لالعادة2896

ثريا صبرى عبدالعزيز عباس العترباق لالعادة2897

جادهللا عبدالصادق جادهللا ضيفباق لالعادة2898

جاسر اسامه محمد السعيد الجملباق لالعادة2899

جباره محمد جباره المرىباق وافد كويتى2900
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2901
باق لالعادة دور 

اكتوبر
جرجس صبحى جرجس عازر تادرس

جزاع طالل جزاع فتيخ جلوىباق وافد كويتى2902

2903
باق لالعادة دور 

اكتوبر
جهاد احمد احمد يوسف

2904
باق لالعادة دور 

اكتوبر
جيهان محمد حميده على نصار

2905
باق لالعادة دور 

اكتوبر
جيهان مصطفى صبحى مصطفى محمد فرج

حامد الحسينى حامد السيسىباق لالعادة2906

2907
باق لالعادة دور 

اكتوبر
حامد محمد احمد محمد الصاوى

حسام الدين مصطفى طايع يس عبدهللاباق لالعادة2908

حسام حسن امين البرعىباق لالعادة2909

2910
باق لالعادة دور 

اكتوبر
حسام حسين ابراهيم احمد سليمان

2911
باق لالعادة دور 

اكتوبر
حسام سامى عبدالعزيز عبدالمجيد عمر

2912
باق لالعادة دور 

اكتوبر
حسام عبدهللا احمد يوسف

حسن احمد نصفه احمدباق لالعادة2913

2914
باق لالعادة دور 

اكتوبر
حسن سعد حسن سالم منصور

حسناء حسن محمد العضاضباق لالعادة2915

2916
باق لالعادة دور 

اكتوبر
حسناء عبدهللا محمد نصر

2917
باق لالعادة دور 

اكتوبر
حسناء يحيى محمد سيداحمد

2918
باق لالعادة دور 

اكتوبر
حسين محسن حسين صالح

2919
باق لالعادة دور 

اكتوبر
حسين محمد احمد عبدالعزيز ابوعيطه

2920
باق لالعادة دور 

اكتوبر
حسين مصطفى حسين فرو

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول

 

/   ............حضور 

/   .............غياب  

/ .............االجمالى 



جامعة طنطا

147 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

حمد سالم جمعان مرزوق الغريبباق وافد كويتى2921

حمد طالب هادى عبود العنزىباق وافد كويتى2922

2923
باقى وافد كويتى 

دوراكتوبر بعذر
عذر كورونا )حمد عبدهللا عبدالرحمن العجمى

(2021يناير

2924
باقى وافد قطرى 

بعذر
+ عذر عن دور يناير) حمد يوسف جابر جمعه المالكى

(2021دور مايو 

2925
باق لالعادة دور 

اكتوبر
حمدى ابوالفتوح حسنى حجازى

حنان مسعد محمد الخولىباق لالعادة2926

2927
باق لالعادة دور 

اكتوبر
حنين محمد محمود مصطفى وهيبه

خالد جمال احمد ايوب الخوارىباق وافد كويتى2928

خالد طالل محمد العدوانىباق وافد كويتى2929

2930
باق لالعادة دور 

اكتوبر
خالد على محمد عبدالرحمن سالمه

2931
باق لالعادة دور 

اكتوبر
خالد محمد احمد عيسى عبدالجواد

2932
باق لالعادة دور 

اكتوبر
خالد ممدوح محمد حسن مليحه

خالد مهيل فيصل حليفى الصليبى الخالدىباق وافد كويتى2933

خديجه احمد محمد الصفتىباق لالعادة2934

2935
باق لالعادة دور 

اكتوبر
خلود ابوالحسن فتحى ابوالحسن احمد

2936
باق لالعادة دور 

اكتوبر
خلود خالد محمد ابواليزيد الشرقاوي

2937
باق وافد كويتى دور 

خليفه جاسم محمد الياقوتاكتوبر

دعاء محمد عبدالعظيم داود ابوعمرباق لالعادة2938

2939
باق لالعادة دور 

اكتوبر
دنيا ابراهيم محمد اسماعيل خليف

دينا السيد بسيوني محمد الفضليباق لالعادة2940
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دينا عبدالسالم محمد عبدالسالمباق لالعادة2941

2942
باق لالعادة دور 

اكتوبر
دينا محى الدين جل الصانع الجعار

2943
باق لالعادة دور 

اكتوبر
دينا مصطفى قابيل محمد على جوده

دينا مصطفى مصطفى سليمهباق لالعادة2944

راجى نبيل صبحى بدوىباق لالعادة2945

2946
باق لالعادة دور 

اكتوبر
راشد احمد عبدالمنعم احمد الحكيم

راشد على عيد سعيد القربةباق وافد كويتى2947

راشد مسلم راشد مسلم الرشيدىباق وافد كويتى2948

2949
باق لالعادة دور 

اكتوبر
رامى رضا عبدالتواب على موسى

2950
باق لالعادة دور 

اكتوبر
رانيا السيد محمود عمار

2951
باق لالعادة دور 

اكتوبر
رانيا شمس محمد رمضان جوده

رانيا محمد الشتاوى القاضىباق لالعادة2952

2953
باق لالعادة دور 

اكتوبر
رضوه ابراهيم محمد الهامى احمد شرف

2954
باق لالعادة دور 

اكتوبر
رضوى ايمن محمد عبدالفتاح محمد

رفعت  محمد ابوالعز  شلبى مرادباق لالعادة2955

2956
باق لالعادة دور 

اكتوبر
رفعت خالد رفعت محمد عبده

2957
باق لالعادة دور 

اكتوبر
روان محمد محسن محمد مختار زايد

عذر عن مادة تنازع )روهندا السيد ابواليزيد على ابوهب باق لالعادة2958

(2021القوانين 

2959
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ريم عبدالقادر اسماعيل الشامى

ريم ناصر ابراهيم ابوعواجهباق لالعادة2960
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2961
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ريهام حمدى محمد درويش

ريهام محمود فوزى بقنينهباق لالعادة2962

2963
باق لالعادة دور 

اكتوبر
زياد احمد على سالمة عوض

2964
باق لالعادة دور 

اكتوبر
زياد محمد محمود الشيال

2965
باق لالعادة دور 

اكتوبر
زينب جمال طه الجمال

زينب على محمد ابوموجباق لالعادة2966

2967
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ساره ابراهيم عبدالفتاح اللمعى

ساره جمال محمد عبدالهادى عبدالرحيمباق لالعادة2968

ساره محمد رمضان جعفرباق لالعادة2969

سالمه عادل موسى على عمارباق لالعادة2970

سعد فالح زبن صالح الرشيدىباق وافد كويتى2971

2972
باق لالعادة دور 

اكتوبر
سعد محمد حسن برغولة

2973
باق وافد كويتى دور 

سعود احمد غالب الفى طالع المطيرىاكتوبر

سعيد جمعه ماهر فرغلى جعيمباق لالعادة2974

2975
باق وافد 

سعودى
سلطان بن نهير بن عتويش المظيبرى

سلمى طه بدير عبدالمجيدباق لالعادة2976

سلمى هانى مرتضى صبرى مندورباق لالعادة2977

سمر سمير ابراهيم على نجاباق لالعادة2978

2979
باق لالعادة دور 

اكتوبر
سمر نبيل ماهر درويش

سمير الشحات عبدالمعطى حسين النجارباق لالعادة2980
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سمير شحاته محمود عبدالجواد علىباق لالعادة2981

عذر عن مادة ) سندس عبدالسالم محمد خيرى شعيرباق لالعادة2982

(2021مدنى +تنازع 

سيف الدين زهير عبدالمنصف موسىباق لالعادة2983

سيف الدين سعد عبدالجليل ابراهيمباق لالعادة2984

2985
باق لالعادة دور 

اكتوبر
سيف محمد ابراهيم ابونجم

2986
باق وافد جنوب 

السودان
(2021عذر عن مادة قانون البيئة ) سيل مجوك نك سيل

2987
باق لالعادة دور 

اكتوبر
شادى السيد محمد السيد صبره

شادى عبدالرحمن عبد المعطى مصلحىباق لالعادة2988

2989
باق لالعادة دور 

اكتوبر
شيماء حسن عطيه الدمرداش

شيماء محمد بسيونى ابوالمعاطىباق لالعادة2990

صالح حسين صالح حسين صالحباق لالعادة2991

2992
باق لالعادة دور 

اكتوبر
صباح فتحى محمد خطاب

صبرى محمد محمد محمد الحالجباق لالعادة2993

صفاء عبدالغنى عبده القللىباق لالعادة2994

2995
باق لالعادة دور 

اكتوبر
صالح حسن حسن البسطويسى شبانه

2996
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ضياءالدين السيد مراجع عمر على

ضياءالدين محمد حموده سليمانباق لالعادة2997

ضياءالدين مصطفى عنتر نصر محمدباق لالعادة2998

طارق ياسر السيد على دويدارباق لالعادة2999

3000
باق وافد كويتى دور 

طالل غنيم بنيا السليمانىاكتوبر
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عابدالرحمن امين رمضان محمد البناباق لالعادة3001

عادل ابراهيم عبدالحليم ابراهيم البدوىباق لالعادة3002

3003
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عاصم عادل عبدالحميد حسن المنزالوى

عاصم عاطف سالم جاب هللاباق لالعادة3004

3005
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عامر محمد احمد عامر

3006
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عباس زين العابدين عباس ابوالسعد

3007
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عبدالجواد مصطفى عبدالعزيز الحوينى

3008
باق بعذر عن 

2021/2020مدنى
عذر عن مادة )عبدالحكيم محمد خالد عبدالحكيم احمد 

(2021مدنى 

3009
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عبدالحميد سعيد عبدالحميد محمد البرلسى

عبدالحميد محمد عبدالحميد الحسانينباق لالعادة3010

عبدالحميد مسعد عبدالحميد السباعىباق لالعادة3011

3012
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عبدالرحمن السيد جمعه مصطفى

3013
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عبدالرحمن محمد ابراهيم عبدالعال

عبدالرحمن محمد عبدالحميد عوض حميدهباق لالعادة3014

عبدالرحمن محمد نجدى جاد ابراهيمباق لالعادة3015

عبدالعاطى عبدهللا عبدالعاطى عبدالباق لالعادة3016

3017
باق لالعادة وافد 

كويتى
عذر عن مادة ) عبدالعزيز عبداللطيف دخيل الديولى

(2021التشريع 

3018
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عبدالعظيم ايهاب عبدالعظيم ابومسلم

3019
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عبدالقادر سليم ابوزيد حموده

3020
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عبدهللا احمد سعد السيد عويره
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عبدهللا حسن احمد البلوشىباق وافد كويتى3021

عبدهللا حمد حمود الحريجىباق وافد كويتى3022

عبدهللا خالد عبدالاله صقرباق لالعادة3023

عذر عن مادة  ) عبدهللا رمضان عبدهللا صابر سمكباق لالعادة3024

(2021تنازع 

عبدهللا عبدالرحمن عبدالمنعم صالحباق لالعادة3025

(2021 2عذر عن مادة دولى س) عبدهللا على فالح الرشيدىباق وافد كويتى3026

3027
باق وافد كويتى دبلوم 

عبدهللا فهد عبدهللا عيد المطيرىتطبيقى

3028
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عبدهللا ماهر توفيق ابواليزيد ابوالخير

3029
باق بعذر عن دور 

2021مايو
عذر عن ) عبدهللا مصطفى محمد عبداللطيف طه

(2021دور مايو 

عبدهللا هادى راضى سهو الشمرىباق وافد كويتى3030

عبدالمانع شويرب محمد العجميباق وافد كويتى3031

3032
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عبدالمطلب فتح هللا عبدالمطلب ابراهيم

عبدالهادى محمد فايد محمد عصرباق لالعادة3033

3034
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عبير متولى حسن محمد الدقن

عتيق محمد عتيق العتيبىباق وافد كويتى3035

3036
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عثمان محمد صالح الدين عثمان عبدهللا المغربى

3037
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عدنان عبدالقادر حميده عبدالقادر

عدنان محمد عبدالدايم عبدالمجيد الديبباق لالعادة3038

 + 3عذر عن مادتى لغةس) عزام وجيه السيد محمد عزامياق لالعادة3039

(2021 4لغة س

3040
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عزيزه محمد عبدربه محمد
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3041
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عطيه نجا حسن ابوالمعاطى زيد

عال جمال محمود السماليهىباق لالعادة3042

عالء طه احمد احمد عيسىباق لالعادة3043

على احمد على االبيارىباق لالعادة3044

على اعجمى عبيد المطيرىباق وافد كويتى3045

3046
باق وافد كويتى دور 

على صالح احمد الكندرىاكتوبر

على عبدالفتاح على صالحباق لالعادة3047

3048
باق لالعادة دور 

اكتوبر
على كمال على محمود شريف

3049
باقى وافد 

كويتى بعذر
دور +عذر عن دور يناير) على مطير مجبل مطيرالرشيدى

(2021مايو 

3050
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عماد ربيع اسماعيل عمرو

3051
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عمار الدسوقى محمد سراج

3052
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عمار على عبدالحميد الحنفى

3053
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عمار ياسر محمد متولى

3054
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عمر احمد عبدالمنصف احمد القفاص

3055
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عمر عادل صديق عبدالموجود حسن

3056
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عمر عادل عبدهللا الوكيل

عمرو السيد محمد احمد جاديهباق لالعادة3057

3058
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عمرو سامى عبدالسالم السيد قناوى

(2021عذر عن مادة اجراءات ) عمرو طارق احمد مكاوىباق لالعادة3059

3060
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عمرو عبدالمقصود ابراهيم يوسف
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3061
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عمرو عمرو سعيد ابراهيم

عمرو فارس صبرى عبدالمعطى بطاحباق لالعادة3062

3063
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عمرو محمد ابراهيم محمد مرزوق

3064
باق لالعادة دور 

اكتوبر
عوض فؤاد ابراهيم عوض صالح

عذر عن مادة )فاطمه اسماعيل عبدالعزيز اسماعيل باق لالعادة3065

(2021فقه 

3066
باق لالعادة دور 

اكتوبر
فاطمه ضياء الدين عبداللطيف السمراوى

3067
باق لالعادة دور 

اكتوبر
فاطمه عبدالستار محسن الديب

3068
باق لالعادة دور 

اكتوبر
فاطمه قمرالدوله محمد غنيم

فاطمه محمد مرضى محمد عبدالقوىباق لالعادة3069

3070
باق وافد 

سعودى
فراس عبدالحليم احمد محمد

3071
باق لالعادة دور 

اكتوبر
فرحه عبدالحق حسن محمد المحالوى

فهد عباس محمد عبدالفتاح النجارباق لالعادة3072

3073
باق وافد كويتى بعذر 

(2021عذر عن دور يناير ) فهد عبيد صالح الشالحى2021عن دور يناير

فهد مبارك جلفيف الذايدىباق وافد كويتى3074

فهد محمد احمد العبيدانباق وافد كويتى3075

3076
باق وافد 

سعودى
فيصل نزال زيد المطيرى

كريم البهى عبدالمنعم البهى عاشورباق لالعادة3077

3078
باق لالعادة دور 

اكتوبر
كريم جمال عبدالحميد عبدالحميد حسن

3079
باق لالعادة دور 

اكتوبر
كريم عادل عبدالعاطى عبدالوهاب قمر

3080
باق لالعادة دور 

اكتوبر
كريم محمد عبدالرحمن محمد ابوزيد
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كريم يوسف محمد اسماعيل هدهدباق لالعادة3081

لينه عبدالمطلب احمد عبدالمطلبباق لالعادة3082

مايكل راجى رشدى ابسخرونباق لالعادة3083

مايكل شاكر نصيف اسكندر بغدادىباق لالعادة3084

3085
باق لالعادة دور 

اكتوبر
مجدى كرم مراجع عبدالبارى

3086
باق لالعادة دور 

اكتوبر
مجدى مصطفى عبدالمحسن احمد الكرته

3087
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محفوظ مجدى محفوظ محمد قرموط

3088
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد ابراهيم محمد محمود كحله

3089
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد ابوالمعاطى محمد ابو المعاطي

3090
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد احمد ابراهيم السيد بيومى

3091
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد احمد احمد على المسيرى

محمد احمد السيد عبدالعال ابراهيمباق لالعادة3092

3093
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد احمد عبدالعزيز  سيداحمد طباله

محمد احمد عبدالواحد شاهينباق لالعادة3094

3095
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد احمد عوض ابويوسف

محمد احمد محمود مصطفى العسيلىباق لالعادة3096

محمد اسامه محمد عاشورباق لالعادة3097

3098
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد اشرف فهمى شراقى

عذر عن ) محمد السيد احمد عبدالعزيز عبدالجليلباقى  بعذر3099

(2021عذر عن دور مايو+ دور يناير 

3100
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد السيد على جوهر
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محمد الماظ مصطفى فرج هللاباق لالعادة3101

محمد بدر محمد ابراهيم الهاشمىباق وافد كويتى3102

3103
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد بدوى على المدبولى

3104
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد بسيونى قطب على جراده

3105
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد جمال عبدالمحسن رضوان ربيع

3106
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد حسن محمد حسن خشب

3107
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد حسين عبدالدايم حسين العقارى

3108
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد حمدى طلخان حسب هللا قنديل

محمد خالد محمد حسين سالمهباق لالعادة3109

3110
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد رجب احمد عبدالاله السيسي

محمد سامى محمد عبدالعزيز الفخرانىباق لالعادة3111

محمد سعد محمد خليل النحراوىباق لالعادة3112

3113
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد سعيد امام على

محمد سالمه عبدهللا احمد عبدهللاباق لالعادة3114

3115
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد سمير ابراهيم درباله

محمد شرف الدين ابواسماعيل ابواليزيدباق لالعادة3116

3117
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد شريف محمود سند

محمد صبحى احمد السيد جابرباق لالعادة3118

3119
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد صبحى بدر عبدالخير

محمد صبحى محمد عبدالوهاب البيلىباق لالعادة3120

المــــــــــالحـــــــــــظ          الكنتــــــــــرول

 

/   ............حضور 

/   .............غياب  

/ .............االجمالى 



جامعة طنطا

157 لجـــــنة

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة 

2022/2021الرابعة انتظام العام الجامعى  كلية الحقـــــوق

توقيع الطالــــــــــــباســــــــــــــم الطالــــــــــــــــــبحالة القيدرقم الجلوس

محمد طه البسطويسى حسن عبدالحميدباق لالعادة3121

3122
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد عادل حسن محمد عامر

3123
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد عاطف عبدالحميد طه صالح

محمد عباس محمد كامل محمد عباس شعالنباق لالعادة3124

3125
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد عبدالرازق احمد اسماعيل الورقى

محمد عبدالسالم االمام ابوالسعودباق لالعادة3126

محمد عبدالعاطى عبدالحميد عبدالحميدباق لالعادة3127

محمد عبدالفتاح محمد رسالنباق لالعادة3128

محمد عبدهللا على حسن غريبباق وافد كويتى3129

3130
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد عبدالمنعم فتحى الزيات

3131
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد عبدالمنعم محمد احمد يوسف

3132
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد عبدالمولى حلمى شلبى

محمد عبدالناصر سمير حسنباق لالعادة3133

3134
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد عبدالهادى محمد فضل مغيب

محمد عزمى محمد تليسباق لالعادة3135

3136
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد عصام ابوالفتوح حسين

3137
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد عصام السعيد غرابه

3138
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد عالء ابواليزيد ابراهيم شرباش

3139
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد على السيد محمود حميده

3140
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد على توكل الشرملسى
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3141
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد على عبدالعزيز خيرهللا السودانى

محمد على عبدالوهاب دبورباق لالعادة3142

3143
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد عماد ربيع حماد

محمد عماد مرزوق عبدالسالم فتوهباق لالعادة3144

محمد عوض السيد محمد العشماوىباق لالعادة3145

3146
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد عيد محمد المتولى سعد

3147
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد فكرى محمد احمد خليل

3148
باق وافد كويتى دور 

محمد فيصل عبدهللا البوصاكتوبر

محمد قصدى عبدهللا خلفباق لالعادة3149

3150
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد كمال زكى محمد يونس

محمد متولى عبدالحميد شاهينباق لالعادة3151

3152
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد محروس شبل البندارى على

محمد محمود احمد حسن ديابباق لالعادة3153

محمد محمود فتحى محمدباق لالعادة3154

محمد محمود محمد محمود مرعىباق لالعادة3155

محمد مخيمر على ابوالسيدباق لالعادة3156

محمد مسعد محمد خلفباق لالعادة3157

محمد مصباح يوسف المدبولىباق لالعادة3158

3159
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد مصطفى محمد حسن العزب

محمد ممدوح محمود كامل االصولىباق لالعادة3160
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محمد منير عبدالفتاح ابراهيم جامعباق لالعادة3161

محمد منير محمود دربالهباق لالعادة3162

محمد موسى محمد الشيخ علىباق لالعادة3163

محمد ناصر محمد هادى العجمىباق وافد كويتى3164

عذر عن مادة ) محمد هاشم محمد محى الدين مقلدباق لالعادة3165

(2021تدريبات 

محمد هانى احمد فؤاد يوسف الحلفاوىباق لالعادة3166

محمد هشام محمد شعبان محمدباق لالعادة3167

محمد ياسر عماد شفيقباق لالعادة3168

3169
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمد ياسر محمد الشال

3170
باق وافد كويتى 

بعذر
عذر عن دور )محمد يونس محمد على عباس باقر 

(2021دور مايو+يناير

3171
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمود ابراهيم فتحى السيد احمد

3172
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمود اشرف محمود محمد الصياد

3173
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمود السيد عبدالمحسن عقيلى رمضان

عذر عن مادة )محمود السيد محمد عبدالرازق على باق لالعادة3174

(2021تدريبات 

3175
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمود السيد محمود السيد عامر

محمود خالد محمود بدير الحدادباق لالعادة3176

محمود رضا احمد عبدهللاباق لالعادة3177

3178
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمود عادل خليل محمود

محمود عبدالاله وليان عالمباق لالعادة3179

محمود فتحى عبدالقادر جاب هللاباق لالعادة3180
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3181
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمود مجدى عبدالحميد على عماره

محمود محمد عبدالرحمن عبدالحليم الشرقاوىباق لالعادة3182

3183
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمود محمد عبدالاله محمود ابوبكر

3184
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمود محمد محمود بدير الحداد

3185
باق لالعادة دور 

اكتوبر
محمود مسعد محمود الغزيرى

محمود مصطفى عبدالحميد محمودباق لالعادة3186

3187
باق بعذر وافد تونسى 

(دوراكتوبر)
عذر كورونا عن دور ) مراد مراد بن الهادى غريب

(2021يناير

مريم محمد يوسف ابراهيم سلطانباق لالعادة3188

مزاح فواز طخاخ منكر العنزىباق وافد كويتى3189

مسعد شحاته مسعد شحاتهباق لالعادة3190

مسعد مسعد ابوالفتوح احمد ابوسباطهباق لالعادة3191

(2021عذر عن مادة تنفيذ ) مشارى حمد سلمان الشمرىباق وافد كويتى3192

3193
باق وافد كويتى بعذرعن 

(2021عذر عن دور يناير ) مشارى زبن ملوح المطيرى2021دور يناير

مشارى صالح حمد المرىباق وافد كويتى3194

3195
باق وافد كويتى بعذرعن 

(2021عذر عن دور يناير) مشارى محمد عماش الديحانى(2021دور يناير

مصطفى ايهاب قطب ابراهيم ابوعلفهباق لالعادة3196

مصطفى رجب مصطفى رجب جسرهاباق لالعادة3197

3198
باق لالعادة دور 

اكتوبر
مصطفى عالء الدين عمر شاهين

مطلق متعب جار هللا زاعرباق وافد كويتى3199

3200
باق لالعادة دور 

اكتوبر
معاذ ابراهيم عبدالفتاح
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معاذ طارق يس عبدالسالمباق لالعادة3201

معاذ معجب عيسى محمد جاركىباق وافد كويتى3202

ممدوح حمدى على بدوىباق لالعادة3203

مناحى سعد مفرح السبيعىباق وافد كويتى3204

منار عماد عبدالرحمن محمد سعد هلولباق لالعادة3205

3206
باق لالعادة دور 

اكتوبر
منار محمد محمد حسين الفيومى

3207
باق لالعادة دور 

اكتوبر
منار وليد فوزى يونس الجندى

منةهللا السيد احمد شلبىباق لالعادة3208

3209
باق لالعادة دور 

اكتوبر
منةهللا عالء على فتح الدين وهبه محمد

3210
- تجارى - فقه )باق بعذر عن

دور (لغه

دور +2021/2020يناير

لغة - تجارى - عذر عن مواد فقه ) منى حلمى السيد رضوان

(2021عذر عن دور مايو +

منى شعبان محمد عبدهللا القصاصباق لالعادة3211

3212
باق لالعادة دور 

اكتوبر
مهيناز جمال محمد محمد النجار

3213
باق لالعادة دور 

اكتوبر
مياده محمد سعداوى عبدالقوى

نادر سالمه عبدالسيد رضوانباق لالعادة3214

3215
باق لالعادة دور 

اكتوبر
نادر طاهر محمد رزق

3216
باق لالعادة دور 

اكتوبر
نادين عالء ابراهيم احمد الصاوى

3217
باق وافد كويتى 

بعذر
دور +عذر عن دور يناير) ناصر جزا عياد ثامر الرشيدى

(2021مايو

ناهد مصطفى حسن محمد ابوعطاباق لالعادة3218

3219
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ندى عبدالناصر عبدالمنعم ابراهيم مرسي

ندى محمد عبدالغنى عبدالنبى غازيباق لالعادة3220
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3221
باق بعذر عن دور 

(2021عذر عن دور مايو ) ندى محمد محمد الطنانى2021مايو

3222
باق لالعادة دور 

اكتوبر
نرمين صالح شعبان الفقى

نسرين احمد عبدالهادى ابوحسنباق لالعادة3223

3224
باق لالعادة دور 

اكتوبر
نها محمد السعيد قطب عيد

نهى محمد سعيد فريد ابونجمباق لالعادة3225

3226
باق لالعادة دور 

اكتوبر
نورهان ابراهيم محمد عبدالحليم الغايش

نورهان ابواليزيد رمضان ابوالخيرباق لالعادة3227

3228
باق لالعادة دور 

اكتوبر
نورهان احمد بسيونى على فتح الباب

3229
باق لالعادة دور 

اكتوبر
نورهان اسامه ابوبكر الصديق احمد المغير

3230
باق لالعادة دور 

اكتوبر
نورهان خضر محمد ابراهيم خضر

نورهان محمد عبدالوهاب السيدباق لالعادة3231

نورهان مهدى عبدالهادى محمدباق لالعادة3232

3233
باق لالعادة دور 

اكتوبر
نيره عبداللطيف السيد عبدالرحمن

3234
باق لالعادة دور 

اكتوبر
نيفين اشرف على سليمان القصبى

هاجر السيد عبدالحليم على خليلباق لالعادة3235

هاجر حماده احمد ثابت الشافعىباق لالعادة3236

هاجر محمد السيد محمود حسينباق لالعادة3237

هادى عبدالوهاب عبدالحميد السيد احمدباق لالعادة3238

3239
باق لالعادة دور 

اكتوبر
هبه عالء محمود الخضرى عماره

هدير اسامه ابراهيم محمد محفوظباق لالعادة3240
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هدير عادل عبدالسميع عبدالغنىباق لالعادة3241

هديل ابوالعزم عبدالفتاح سالمهباق لالعادة3242

3243
باق لالعادة دور 

اكتوبر
هناء محمد محمد سميه

3244
باق لالعادة دور 

اكتوبر
هند السيد شحاته احمد الخوالقه

3245
باق لالعادة دور 

اكتوبر
وائل محمد السيد جالل محمد على

3246
باق لالعادة دور 

اكتوبر
يارا التهامى عبدالجواد منصور الجبروتى

ياسمين ابراهيم محمود حسن المنسىباق لالعادة3247

3248
باق لالعادة دور 

اكتوبر
ياسمين شريف محمد احمد الباجورى

عذر عن مادتى )ياسمين عبدالصمد عبدالكريم محمد باق لالعادة3249

(2021التشريع + التنفيذ

3250
 1فرصة

(دوراكتوبر)
ابتسام جابر اسماعيل شريف نوفل

احمد ابراهيم محمود السامولى1فرصة 3251

احمد جمال توفيق عبدالمقصود المهندس1فرصة 3252

احمد عادل عبدالعظيم مهنا1فرصة 3253

احمد عبدالجواد عنتر عبدالفتاح1فرصة 3254

احمد عرفه احمد عبدالمطلب عيسى1فرصة 3255

3256
 1فرصة

(دوراكتوبر)
احمد محمد الجيشى جمعه

3257
بعذر عن دور  (1)فرصه

2021مايو+2021يناير
دور +عذر عن دور يناير) احمد محمد ذكى طه رضوان

(2021مايو

3258
 1فرصة

(دوراكتوبر)
احمد ممدوح شغميم مهدي

احمد نشات صالح العمرى1فرصة 3259

احمد يحيى محمد على عماره1فرصة 3260
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اسراء اسامه مرزوق مصطفى سليمه1فرصة 3261

3262
 1فرصة

(دوراكتوبر)
اسراء جمال عبدهللا ابراهيم سالمه

3263
 1فرصة

(دوراكتوبر)
اسالم صالح فتحى محمد ابويمن

3264
 1فرصة

(دوراكتوبر)
اسماء وجيه محمد متولى

امال محمود حسن نحله1فرصة 3265

امانى محمد احمد الجزار1فرصة 3266

3267
 1فرصة

(دوراكتوبر)
امير صالح يونس ناصف

3268
بعذر عن دور 1فرصة 

2021مايو 
عذر عن دور ) ايمان ابراهيم سالم زكى عبدالخالق

(2021مايو 

ايمان السيد ابوسريع السيد قناوى1فرصة 3269

3270
 1فرصة

(دوراكتوبر)
ايه محمد رمضان جعفر

3271
 1فرصة

(دوراكتوبر)
ايه يحيى شعبان محمد على

3272
 وافد 1فرصة 

كويتى
عذر عن دور ) بدر عبدالرحمن خنيفر الرشيدى

(2021يناير

3273
 وافد 1فرصة

كويتى
بسام محمد مبارك عقله السليمانى

بهاء عبدالاله على على المدبولى1فرصة 3274

تامر عادل جوهرى على ندا1فرصة 3275

3276
 1فرصة

(دوراكتوبر)
حازم صالح الدين عطا هللا على الجمس

3277
 1فرصة

(دوراكتوبر)
حازم محمد عبداللطيف عجوة

3278
 1فرصة

(دوراكتوبر)
حسام محمد على محمد عيد

حسن السعودى حسن احمد عبدالقادر1فرصة 3279

3280
 وافد 1فرصة

كويتى
خالد مسيعيد ناشى الرشيدى
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دولت احمد محمود ابوحمر1فرصة 3281

رمزى جمال مصطفى الشاعر1فرصة 3282

3283
 1فرصة

(دوراكتوبر)
رويس موسى داود داود عوض

3284
 وافد 1فرصة

كويتى
سالم باسم سالم المسعودى

3285
 1فرصة

(دوراكتوبر)
سعد عبدالقادر سعد مجاور

3286
 وافد 1فرصة

كويتى
سعد عبدهللا محسن عيد

سماح شاكر مصطفى مصطفى البنوبى1فرصة 3287

3288
 1فرصة

(دوراكتوبر)
شريف مبروك عبدالهادى يونس

3289
 1فرصة

(دوراكتوبر)
شيرين حمدى السيد محمد المحالوى

3290
 وافد 1فرصة

كويتى
صالح جمال محمد ماجد العصيمى

3291
 1فرصة

(دوراكتوبر)
طه ممدوح البشبيشى على

3292
 وافد كويتى 1فرصة

عبدالرحمن فهد عبدهللا الخشاب(دوراكتوبر)

3293
وافد 1فرصة 

كويتى
عذر عن مادة ) عبدالرحمن محمد عبدهللا غازى زايد

(2021تدريبات 

3294
 1فرصة

(دوراكتوبر)
عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الجهمى

3295
 وافد 1فرصة

كويتى
عبدهللا فيحان عياد المطيرى

عبدالمنعم هشام عبدالمنعم عبدالرحمن1فرصة 3296

3297
وافد 1فرصة

كويتى
عبيد فهيد هادى العازمى

3298
 1فرصة

(دوراكتوبر)
عفاف محمود على الفقى

3299
 1فرصة

(دوراكتوبر)
عالء عاطف ابراهيم غنيم

3300
 وافد 1فرصة

كويتى
على ابراهيم عبدالمحسن سلطان الفضلى
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3301
 1فرصة

(دوراكتوبر)
على اشرف قطب محمد الشويمى

على عبداللطيف على الديب1فرصة 3302

3303
 وافد 1فرصة

كويتى
عمار حسين عيسى القالف

3304
 1فرصة

(دوراكتوبر)
فاتن حسن محمد حسن مدكور

3305
وافد كويتى (1)فرصه

بعذر
عذر عن دور )  فرج مبارك ماطر مرزوق العازمى

(2021مايو

3306
 وافد 1فرصة

كويتى
فهد على سالم داود االحمد

3307
 وافد كويتى 1فرصة

لولوه فهد جابر سرحان(دوراكتوبر)

مالك احمد محمد الشرقاوى1فرصة 3308

محمد احمد محمود محمد فايد1فرصة 3309

3310
اعادة قيد بعد فصله 1فرصة 

تجنيدى فى العام 

2019/2018
محمد السيد محمد فجل

3311
 1فرصة

(دوراكتوبر)
محمد جمال الدين فتحى قنديل

3312
وافد كويتى (1)فرصه

بعذر دوراكتوبر
عذر عن مواد الغياب ) محمد جواد عبدالرضا الوزان

(بسب كورونا

3313
 1فرصة

(دوراكتوبر)
محمد حمدى محمد رشاد احمد المسدي

3314
 وافد 1فرصة

كويتى
محمد خضير عبدالكريم حاجيه دشتى

محمد سعيد عبدالسالم الجايح1فرصة 3315

3316
 1فرصة

(دوراكتوبر)
محمد سمير محمد عزيزه

محمد سمير محمد محمد مخلوف1فرصة 3317

محمد عبدالحافظ محمد عبدالحافظ1فرصة 3318

محمد عبدالكريم محمد عبدالكريم حربى1فرصة 3319

3320
 1فرصة

(دوراكتوبر)
محمد عبدهللا عبدالرحمن القالوى
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محمد عماد صبحى ابوشادى1فرصة 3321

3322
 1فرصة

(دوراكتوبر)
محمد عمر طه مصطفى احمد

3323
وافد كويتى (1)فرصه

بعذر
دور مايو +عذر عن دور يناير ) محمد فراج محمد الدوسرى

2021)

محمد محمد طلعت هواش1فرصة 3324

3325
 1فرصة

(دوراكتوبر)
محمد محمد على رمضان محى الدين

3326
 1فرصة

(دوراكتوبر)
محمد محمود محمد مطر

محمود احمد احمد عارف1فرصة 3327

محمود رياض رياض سليمان الخولى1فرصة 3328

محمود لطفى محمد عبداللطيف هندى1فرصة 3329

3330
 1فرصة

(دوراكتوبر)
مرسى محمود مرسى على فرج

3331
 وافد كويتى 1فرصة

مرضى عبدهللا مرضى االذنيه(دوراكتوبر)

3332
 بعذر عن دور 1فرصة

2021/2020مايو
عذر عن دور ) معتز احمد محمد عبدالمنعم محمد

(2021مايو 

نادر محمد محمد طلعت متولى النجار1فرصة 3333

نرمين محمد ابراهيم عبدالحميد1فرصة 3334

نورا عبدالنبى محمد عبدالرؤف صحصاح1فرصة 3335

3336
 1فرصة

(دوراكتوبر)
نورالهدى محمد سعد مصيلحى

نورهان صبرى رجب الخواجه1فرصة 3337

3338
 1فرصة

(دوراكتوبر)
نورهان محمد مجدى احمد خيره

3339
 1فرصة

(دوراكتوبر)
هشام سمير زاهر عبدالواحد صالح

هيثم ابراهيم السعيد السيد ابو زرد1فرصة 3340
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3341
وافد سعودى (1)فرصه

بعذر دوراكتوبر
عذر كورونا عن ) هيثم عادل بن محمد بن حسن هادى

(2021دور مايو+دور يناير

3342
 1فرصة

(دوراكتوبر)
يارا طارق عبدهللا العوضى عبده

3343
 وافد 1فرصة

كويتى
يوسف محمد سعد العدوانى

ابانوب بهجت صليب جرجس ابراهيم2فرصة 3344

ابراهيم عادل محمد حافظ عمر2فرصة 3345

3346
 دور 2فرصة

اكتوبر
احمد شوقى محمد دعبس

احمد طارق احمد والى2فرصة 3347

احمد طه عبدالحميد حسن2فرصة 3348

احمد عبدالحميد احمد عرابي2فرصة 3349

3350
 دور 2فرصة

اكتوبر
احمد عبدالدايم احمد عبدالدايم

3351
 دور 2فرصة

اكتوبر
احمد محمد محمود صديق غانم

احمد محمد محمود عويضه2فرصة 3352

اسماء فضل هللا اسماعيل عيد بطور2فرصة 3353

3354
 دور 2فرصة

اكتوبر
اسماء منصور محمد رشاد دياب

3355
 دور 2فرصة

اكتوبر
ايمان اسماعيل عبدالاله اسماعيل

3356
 دور 2فرصة

اكتوبر
ايمان سمير محمد زكى الكالف

3357
 دور 2فرصة

اكتوبر
ايمان هشام محمد محمد الدغمه

3358
 دور 2فرصة

اكتوبر

ايه عادل عبدالمنعم محمد حسن 

التمساحى
3359

 دور 2فرصة

اكتوبر
ايه محمد سعد محمد النفاض

ايهاب محمد عبده على ابوحلوه2فرصة 3360
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3361
 دور 2فرصة

اكتوبر
باسم ابراهيم محمد طه على زيان

باسم اشرف محمد مرسي قزامل2فرصة 3362

3363
 دور 2فرصة

اكتوبر
تكال على محمد على رضوان

جودى محمد احمد عبدالمتعال سليمان2فرصة 3364

حسام السيد حسونه السكنيدى2فرصة 3365

حسنى سمير حسنى ابراهيم حنيش2فرصة 3366

3367
 دور 2فرصة

اكتوبر
حسين محمد حسين عبدالرحمن

خالد بركات فاروق امين2فرصة 3368

داليا بشير عبدالظاهر محمد2فرصة 3369

3370
 دور 2فرصة

اكتوبر
دعاء اشرف رشاد محمد الجميزى

3371
ايقاف )دوراكتوبر (2)فرصه

قيد عن العام 

(2021/2020الجامعى

ايقاف قيد عن العام ) دعاء فتحى محمد عاصى

2021/2020)

3372
 دور 2فرصة

اكتوبر
رانيا سالم ضيف هللا عبدالمولى

3373
 دور 2فرصة

اكتوبر
رضوه محمد محمود مصطفى الحالب

ساره طلعت ابراهيم مصطفى2فرصة 3374

سلمى نجاح سعد السيد عفيفى2فرصة 3375

سناء عبدالعزيز محمد العزب عطاهللا2فرصة 3376

شيماء مصطفى ابراهيم عبدالفتاح2فرصة 3377

عبدالرحمن احمد سالم عوده2فرصة 3378

3379
وافد (2)فرصه

كويتى بعذر
دور +عذر عن دور يناير)عبدهللا سعد عبدهللا الجمسى 

(2021مايو

عزيزه عبدالفتاح احمد محمد حبيب2فرصة 3380
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عمرو احمد محمد سرور العبد2فرصة 3381

كريم عبدهللا عبدالنعيم عبدالرحيم حسن2فرصة 3382

كريم مسعد عثمان السنوسى2فرصة 3383

محمد صبحى رمضان ابوناجى2فرصة 3384

3385
 دور 2فرصة

اكتوبر
محمد عادل عطيه امين ابوحمامه

محمد عاطف عبدالكريم عماره2فرصة 3386

محمد عصام نعمه هللا سليمان الجندى2فرصة 3387

3388
 دور 2فرصة

اكتوبر
محمد ماهر السباعى ابراهيم قرواش

3389
 دور 2فرصة

اكتوبر
محمد محمد فوزى محمود على

محمود عبدالسالم ابراهيم االفندى2فرصة 3390

3391
 دور 2فرصة

اكتوبر
مصطفى محمد سالم حسن البياضه

منةهللا احمد مختار حافظ2فرصة 3392

مياده محمد عبدالعزيز محمد مصطفى2فرصة 3393

3394
وافد (2)فرصه

كويتى دوراكتوبر
ناصر بدر ناصر المطيرى

3395
 دور 2فرصة

اكتوبر
نرمين عالء محمد العايدى

3396
 دور 2فرصة

اكتوبر
نهى صالح احمد يحى محمد الزيات

3397
 دور 2فرصة

اكتوبر
هدير ابراهيم محمد النبوى عبدالمعبود

3398
وافد كويتى (2)فرصه

بعذر دوراكتوبر
عذر عن مواد الغياب ) هديل راشد عوض راشد الزنيف

(بسبب كورونا

3399
وافد كويتى (2)فرصه

هالل على محسن هالل العتيبىدوراكتوبر

ياسمين السيد انور السيد البحيرى2فرصة 3400
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احمد السيد سيد احمد االخناوى3فرصة 3401

احمد رجب محمد مبروك الشربينىدوراكتوبر (3)فرصه3402

احمد رمضان عطيه السعيد رجب3فرصة 3403

احمد سعد محمد رمضاندوراكتوبر (3)فرصه3404

احمد منير فهمى السحيتى3فرصة 3405

اسامه محمد كيالنى موسىدوراكتوبر (3)فرصه3406

اسماء عبدالمجيد عبدالصمد عبدالمجيد3فرصة 3407

3408
اعادة قيد بعد فصلها 3فرصة

فى العام الجامعى 

2020/2019
اسماء فتحى اسماعيل خليفه

السيد فكرى سامى عبدالمجيد3فرصة 3409

3410
 بعذر عن مادة تنازع 3فرصة 

اكرم حسن السيد عبدالهادى شتا2021القوانين دور سبتمبر

اميره يوسف محمد يوسف خطابدوراكتوبر (3)فرصه3411

امينه جمال محمد محمد ابو شعالندوراكتوبر (3)فرصه3412

3413
اعادة قيد بعد 3فرصة

فصلها فى العام الجامعى 

2020/2019
ايمان عيد عبدالعزيز محمد

ايناس عبدالمطلب بسيونى درازدوراكتوبر (3)فرصه3414

بدر مختار بدير محمد الضعيفدوراكتوبر (3)فرصه3415

بسام شعبان توفيق الدسوقىدوراكتوبر (3)فرصه3416

جهاد محمد حامد البدرىدوراكتوبر (3)فرصه3417

حسام حسن السعيد جمال الديندوراكتوبر (3)فرصه3418

3419
وافد كويتى (3)فرصه

بعذر
عذر كورونا )خالد عايض نافع مدشود البطحان العازمى

(2021مايو+يناير

رضا حميده محمد سالمدوراكتوبر (3)فرصه3420
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رقيه احمد عبدالرحمن احمد ابراهيمدوراكتوبر (3)فرصه3421

3422
ايقاف قيد عن  (3)فرصه

العام 

2021/2020الجامعى
رنا احمد عبدهللا ابراهيم حسن

روضه محمد رمضان السعيد ندادوراكتوبر (3)فرصه3423

ساميه كامل السيد عبده3فرصة 3424

3425
ايقاف قيد عن   (3)فرصه

العام 

2021/2020الجامعى
سمر فراج ابراهيم احمد

سميه سامى فاروق السيد على3فرصة 3426

شهاب الدين على حسن السيسىدوراكتوبر (3)فرصه3427

صفاء ابراهيم محمد بريك3فرصة 3428

صالح السيد محمد حماده اللولى3فرصة 3429

3430
 (3)فرصه

دوراكتوبر
ضحى محمد عبدهللا محمد الجرف

عبدهللا محمد رضا ربيع محمد3فرصة 3431

3432
 (3)فرصه

دوراكتوبر
فاطمه محمد فتحى مصطفى شاهين

محمد خالد عبدالجليل البسطويسى3فرصة 3433

محمد صبرى عبدالونيس مصرى3فرصة 3434

محمد عبدالعزيز محمد البهى محمددوراكتوبر (3)فرصه3435

محمد عنتر زكريا عبدالعزيز رصددوراكتوبر (3)فرصه3436

3437
بعذر عن مادة   (3)فرصه

بحرى وجوى فقط 

2021/2020
محمود احمد احمد شنب

محمود عباس عبدالعزيز محمد القال3فرصة 3438

محمود عبدالعزيز نصر عبدالنبي3فرصة 3439

3440
بعذر عن   (3)فرصه

محمود محمد السيد عثمان2021/2020دور مايو
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محمود محمد صالح عبد الاله3فرصة 3441

مريم محمود احمد سالمه بحيرى3فرصة 3442

مريم وجيه رزق هللا توفيق3فرصة 3443

منى عرفات محمد فليفلدوراكتوبر (3)فرصه3444

منى فهمى عبدالهادى مصطفى السماحىدوراكتوبر (3)فرصه3445

ندى شريف صالح عبدالعال بكردوراكتوبر (3)فرصه3446

نهاد السعيد محمد حسين العطار3فرصة 3447

نهال على كمال عبد الفتاح على3فرصة 3448

نور نبيل عبدالمجيد عوض حسن3فرصة 3449

هايدى صابر محمود درغام3فرصة 3450

ياسمين فتحى رمضان عبدالحميد3فرصة 3451

3452
 اعادة قيد بعد فصلها 3فرصة 

نورهان حسب هللا يوسف شلبى2020/2019فى العام 

3453
فرصة مفتوحة اعادة قيد بعد 

فصله تجنيدى فى 

2019/2018
محمد بكر بكر مرجان
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