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كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
ابانوب طارق سمٌر ٌوسف جرجسمستجد نقل قٌد1

ابتهال صالح عطٌه صالح بهاءالدٌنمستجد2

ابتهال ولٌد السٌد الدعباسمستجد3

ابراهٌم احمد العزب ابراهٌم الحبشٌةمستجد4

ابراهٌم الدسوقى السعٌد السٌد البربرىمستجد5

ابراهٌم السٌد ابراهٌم كلٌبمستجد6

ابراهٌم السٌد محمد صقرمستجد نقل قٌد7

ابراهٌم جمال ابراهٌم على العماوىمستجد8

احمد حمدى عبدهللا جبرٌل محمدمستجد9

ابراهٌم خالد ابراهٌم هالل السٌدمستجد10

ابراهٌم رافت ابراهٌم ابراهٌم النجارمستجد11

ابراهٌم رضا السٌد ابراهٌم الزمارمستجد12

ابراهٌم رمضان محمد السٌد عمرمستجد نقل قٌد13

ابراهٌم رمضان محمد محمد هوٌدىمستجد14

احمد شحاته عبدالعزٌز حمٌده على حسنمستجد15

ابراهٌم عادل ابراهٌم محمد سلٌممستجد16

ابراهٌم عبدالحكٌم محمد عبدالحكٌم العمرىمستجد17

ابراهٌم عبدالقادر السٌد عبدالرازقمستجد معادلة18

ابراهٌم فتحى ابراهٌم محمد الزمرانىمستجد19

احمد كمال كمال رٌانمستجد20

ابراهٌم محمد ابراهٌم الشرقاوىمستجد21

ابراهٌم محمد ابراهٌم غرٌب الحبٌشىمستجد22

ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد الدٌبهمستجد23

ابراهٌم محمد احمد الصعٌدىمستجد24

ابراهٌم محمد عطٌه حسن عفصهمستجد نقل قٌد25
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ابراهٌم محمد قطب محمد شعلهمستجد26

ابراهٌم محمد كامل على البدهلىمستجد27

28
مستجد بعذر عن 

ابراهٌم محمد مصطفى الفجال2022/2021العام

ابراهٌم محمود محمد انٌسمستجد29

ابراهٌم مدحت ابراهٌم ذكىمستجد نقل قٌد30

ابراهٌم مصطفى ابراهٌم على ابوحسٌنمستجد نقل قٌد31

ابراهٌم مصطفى محمد سرحانمستجد32

ابراهٌم هشام محمد عوض ابوخٌالمستجد33

ابوالفتوح احمد عبدالعزٌز عبده الحدادمستجد34

احالم وائل محمود البسٌونىمستجد35

احمد ابراهٌم ابراهٌم عبدالغنى محمدمستجد36

احمد ابراهٌم ابراهٌم محمد العتربىمستجد37

احمد ابراهٌم احمد محمد البرلسىمستجد38

احمد ابراهٌم حسن العزباوىمستجد39

احمد ابراهٌم طه هنداوى عبدالجوادمستجد40

احمد ابراهٌم محمد عبدالفتاح فرجمستجد41

احمد ابوالٌزٌد مصطفى ندهمستجد42

احمد احمد محمد احمد صالحمستجد43

احمد اسامه محمد صبحى السٌد درازمستجد44

احمد اسامه محمود احمد عبدالرحٌممستجد45

احمد اسالم احمد احمد ابوحمرمستجد46

احمد اسماعٌل عثمان اسماعٌل الدخسمستجد47

احمد اسماعٌل محمد مبروك علوان شرف الدٌنمستجد48

احمد اشرف احمد فتحى الشرقاوىمستجد49

احمد السعٌد احمد سالم عوضمستجد50
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احمد السٌد احمد عبدالغفار الدسوقىمستجد51

احمد المتولى المتولى الدسوقىمستجد معادلة52

احمد انور محمد على مرزوقمستجد53

احمد اوسم محمد محرز لطفى المنشاوىمستجد54

احمد اٌمن احمد عبدالمقصودمستجد55

احمد اٌمن عبدالحكٌم حتاتهمستجد56

احمد اٌمن عبدالسالم الحوفىمستجد57

احمد اٌمن عبدهللا عبدالحمٌد رمضانمستجد58

احمد اٌمن محمد رمضان بازمستجد59

احمد باسم محمود شعبان حرازمستجد60

احمد بالل سعٌد عبدالسمٌع  عبدهللامستجد61

احمد بالل عبدالعزٌز الصٌادمستجد62

احمد جابر عبدالجواد ابوسالممستجد63

احمد جابر محمد ابو زٌدمستجد64

احمد جالل عبداللطٌف مبروكمستجد65

احمد جمال عنتر المصلحى المغربىمستجد66

احمد جمال محمد عبدالقادرمستجد67

احمد جمعه جمعه جنحمستجد68

احمد حسام حلمى سرحانمستجد نقل قٌد69

احمد حسام عبدالعزٌز الحسٌنىمستجد70

احمد حسان محمد محمد الذهبىمستجد71

احمد حسن حماده عبدالجلٌل عبدالحلٌممستجد72

احمد حسن خلٌفه قطب عٌدمستجد73

احمد حسن كمال عبدالعزٌز حلٌقهمستجد74

احمد حسن محمد ابوبكر عبدالمقصودمستجد75
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احمد حسٌن احمد محمد نصرالدٌنمستجد76

احمد حصافى السٌد مشاحٌتمستجد77

احمد حمدى ابومندور بدوى مندورمستجد78

احمد حمدى عبدهللا شهبهمستجد معادلة79

احمد حمدى عبدالمهٌمن الكردىمستجد80

احمد حمدى عبدالمهٌمن رجبمستجد81

احمد حمدى منصور سلٌمان خطابمستجد82

احمد خالد احمد العربى عباسمستجد83

احمد خالد حسن محمد السقامستجد84

احمد خمٌس عبداللطٌف الشاذلىمستجد85

احمد خمٌس على محمد على الدبسمستجد86

احمد خٌرى عبدالمنعم رمضان جرامونمستجد نقل قٌد87

احمد ذكى رمضان ذكى محمدمستجد88

احمد رافت محمد محمد زٌادهمستجد89

احمد ربٌع مصطفى ابراهٌم فاٌدمستجد نقل قٌد90

احمد رجب ابوالعال مسعود مشعلمستجد91

احمد رجب محمود سعٌد هٌبهمستجد92

احمد رضا سعد  عبدالقوى الشرقاوىمستجد93

احمد رضا محمد رمضان محفوظمستجد94

احمد رمضان حماده سلٌمان جادهللامستجد95

احمد رمضان شحاته محمود عوضمستجد96

احمد رٌاض احمد كرٌممستجد97

احمد رٌاض عبدالمنعم عبدالجٌدمستجد98

احمد رٌاض ٌوسف محمدمستجد99

احمد سامح صابر محمد محمد عامرمستجد100
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احمد سامح على محمد ابوسلٌمانمستجد101

احمد سامح فتحى ابراهٌم فرٌدمستجد102

احمد سامى حمدى عبدالحمٌد ابوزٌنهمستجد103

احمد سامى عبدالحلٌم شلتحمستجد104

احمد سعد رجب عبدالسالم مرسىمستجد105

احمد سعٌد محمد ابوالٌزٌد المرشدىمستجد106

احمد سعٌد محمود احمد ابوطالبمستجد107

احمد سلٌمان سٌد احمد محلٌسمستجد نقل قٌد108

احمد سلٌمان محمد سلٌمان البهى علممستجد109

احمد سمٌر المحمدى احمد الحوٌرىمستجد110

احمد سمٌر فاروق محمد السٌد خلٌلمستجد111

احمد سمٌر موسى احمد على السباخىمستجد112

احمد سٌد عبدهللا حسن احمدمستجد113

احمد شرٌف محمد امٌن ادرٌسمستجد114

احمد شكرى عطٌه الجبرىمستجد محول من لغة115

احمد صابر محمد عبدالعزٌز الشرٌفمستجد116

احمد صبحى جمعه على احمد عبدهللامستجد117

احمد صبحى حمودة عبدالموجود المعناوىمستجد118

احمد صبحى عبدالفتاح محمدمستجد نقل قٌد119

احمد صبحى مصطفى ابوزٌدمستجد نقل قٌد120

احمد صبرى محمود حمودةمستجد121

احمد صدقى عبدالستار عبدالحمٌدمستجد122

احمد صالح عبدالجٌد وهدانمستجد123

احمد عابر محمد المغربىمستجد124

احمد عادل فتحى محمد ابوجاموسمستجد نقل قٌد125
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احمد عاطف صبرى عطوه احمدمستجد126

احمد عاطف محمد سعٌد حوٌجمستجد127

احمد عباس انور محمود جوٌدةمستجد128

احمد عبدالحمٌد احمد محمد موسىمستجد129

احمد عبدالحمٌد سٌداحمد محمد رزقمستجد130

احمد عبدالحمٌد عٌد الصلحاوىمستجد131

احمد عبدالعزٌز عبدالحمٌد حسٌن الخرصاوىمستجد132

احمد عبدالقادر صالح عوضمستجد133

احمد عبدالاله عطٌه عبدالاله الشرقاوىمستجد134

احمد عبداللطٌف هندواي عبدالسٌدمستجد135

احمد عبدالمحسن صبحى قاسممستجد136

احمد عبدالمطلب عبدالعزٌز سالم عٌسىمستجد137

احمد عبدالمقصود رمضان عبدالمقصود عوض غنٌممستجد138

احمد عبدالمنعم عبدالمنعم محمد حمادمستجد139

احمد عبدالناصر بسٌونى عطٌهمستجد140

احمد عبده احمد محمد ابوالسعٌدمستجد141

احمد عبده عامر ٌونسمستجد142

احمد عبده محمد عبده ربعهمستجد143

احمد عزت احمد احمد دسوقىمستجد فنى144

احمد عزت محمد على منٌسىمستجد145

احمد عصام عبدالرازق فتح هللا شكرمستجد146

احمد عصام عبدهللا السباعىمستجد147

احمد عصام محمد سمٌر محمد عابدٌنمستجد148

احمد عالء طلعت داودمستجد149

احمد عالء محمد صبحى عبدالفتاح عمارهمستجد تحوٌل ورقى150
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احمد على احمد محمد احمد كشكمستجد151

احمد على عزالعرب السٌد الرجبىمستجد152

احمد على عطٌه على ابوهاشممستجد153

احمد على لملوم عبداللطٌف محمدمستجد154

احمد على محمد محمد مقاوىمستجد155

احمد عماد حمدى احمد محمد غرابمستجد156

احمد عماد على ابوٌوسفمستجد157

احمد عمادالدٌن حسن حسٌن عطٌهمستجد158

احمد عمر محمد احمدمستجد159

احمد عمر محمد محمد عرفاتمستجد نقل قٌد160

احمد عمرو طه عسران ابراهٌممستجد161

احمد عٌسوى محمد عٌسوىمستجد162

احمد غرٌب احمد غرٌب العشرىمستجد163

احمد فاروق عبداللطٌف على عبدالعالمستجد164

احمد فرحات محمد السٌد عبدالمجٌدمستجد165

احمد فرحان محمود ابراهٌم حجازىمستجد نقل قٌد166

احمد فرٌد السٌد احمد عبدالقادرمستجد167

احمد ماجد عبدالحمٌد ابوالفتوح محمد زٌدانمستجد168

احمد ماجد موسى حسٌبهمستجد169

احمد ماهر حسن محمد الطحانمستجد170

احمد ماهر عبداللطٌف الدقنمستجد171

احمد مجدى احمد ٌوسف اسماعٌلمستجد نقل قٌد172

احمد مجدى عبدالمقصود محمد ابوشوشمستجد نقل قٌد173

احمد محمد ابراهٌم المشدمستجد174

احمد محمد احمد احمد بدر غزالىمستجد175
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احمد محمد احمد القصبىمستجد176

احمد محمد احمد عبدالفتاح زعلوكمستجد177

احمد محمد احمد على سمكمستجد178

احمد محمد احمد محمد خمٌسمستجد179

احمد محمد اسماعٌل عبدالرحمن ابوزٌدمستجد180

احمد محمد اسماعٌل على جوٌدهمستجد181

احمد محمد الرفاعى البرماوىمستجد182

احمد محمد السٌد على سٌداحمدمستجد183

احمد محمد السٌد محمد عبدالجوادمستجد184

احمد محمد السٌد ندامستجد185

احمد محمد امرهللا عبده الحفناوىمستجد186

احمد محمد حامد احمد عبدهللامستجد دمج187

احمد محمد حسن على دندانمستجد188

احمد محمد حسنٌن سٌداحمدمستجد نقل قٌد189

احمد محمد حسٌن عبدالفتاحمستجد190

احمد محمد دسوقى عزٌزى قادوسمستجد191

احمد محمد رمضان عبدالوهاب الرفاعىمستجد192

احمد محمد سمٌر ابراهٌم محمد عفٌفىمستجد193

احمد محمد شوقى توفٌق النجارمستجد194

احمد محمد صالح محمد عثمانمستجد195

احمد محمد طه الغزالىمستجد196

احمد محمد عبدالحمٌد ابراهٌم ابواسماعٌلمستجد197

احمد محمد عبدالسالم عبدالعزٌز شلبىمستجد198

احمد محمد عبدالقادر عبدالحلٌم محرممستجد199

احمد محمد عبدالمنعم طه الشالمستجد200
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احمد محمد عبدالمنعم عبدالعاطى الشرقاوىمستجد201

احمد محمد عبدالوهاب شكرمستجد202

احمد محمد عزت محمد خلٌلمستجد203

احمد محمد على محمد النجارمستجد204

احمد محمد كمال الدٌن ابوالوفامستجد205

احمد محمد محمد عبدالفتاحمستجد206

احمد محمد محمود محمد مصباح ابوداودمستجد207

احمد محمد مرسى احمد الدسوقىمستجد208

احمد محمود ابراهٌم الجوهرىمستجد209

احمد محمود احمد مصطفى قندٌلمستجد210

احمد محمود اسماعٌل الصباغمستجد211

احمد محمود جمعه الصفطىمستجد212

احمد محمود عبدالعظٌم محمد ابوشٌرمستجد213

احمد محمود عبدالمنعم حامد الطباخمستجد214

احمد محمود محمد محمود مرعًمستجد215

احمد محمود محمود عبدالعزٌز عابدٌنمستجد216

احمد محمود مصطفى عوض القونىمستجد217

احمد مراد طه محمدمستجد وافد218

احمد مصطفى احمد الصعٌدىمستجد219

احمد مصطفى بدر حسٌنمستجد220

احمد مصطفى سعد احمد خالفمستجد221

احمد مصطفى شعبان ابراهٌم عطاهللامستجد نقل قٌد222

احمد مصطفى عبدالهادى محمد صفٌهمستجد223

احمد مصطفى فتحى الشهاوىمستجد224

احمد مصطفى محمد السعٌد النجٌلىمستجد225
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احمد منتصر محمد عبدالعظٌم القروطىمستجد226

احمد ناجح عبدالمقصود عبدالباقى رشوانمستجد227

احمد ناجى ابراهٌم على الشورىمستجد228

احمد ناجى فتحى عبدالعاطىمستجد229

احمد نبٌل طه شرفمستجد230

احمد نشأت ربٌع عبدالحمٌد حسنمستجد231

احمد هانى الحارس ابوالذهبمستجد232

احمد هانى حامد عبدهللا عبدالرحمنمستجد233

احمد هانى سعٌد الرٌسمستجد234

احمد همام فرحات محمد الشهاوىمستجد235

احمد وائل عبدالعظٌم محمدمستجد236

احمد وجٌه احمد محمدمستجد237

احمد وجٌه خلٌفه على عٌسىمستجد238

احمد وجٌه مسعود جمعه الجارحىمستجد نقل قٌد239

احمد ولٌد المتولى السٌد ابوشعٌشعمستجد240

احمد ٌاسر احمد خمٌس ابراهٌممستجد241

احمد ٌاسر سعٌد محمدمستجد242

احمد ٌسرى احمد محمد محمد شرٌفمستجد243

احمد ٌسرى زكرٌا عثمان مشالىمستجد244

احمد ٌونس سعد محمد سالم نصٌرمستجد245

ادم شوقى ادم العرٌانمستجد نقل قٌد246

ادم صبرى السٌد ابوطالبمستجد247

ادهم احمد محمد احمد عبدالباقىمستجد248

ادهم اسماعٌل السٌد هاللمستجد249

ادهم شعبان عبده الشرقاوىمستجد نقل قٌد250
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ادهم فهٌم على عطوه شلبىمستجد251

ادهم محمد عبدالسالم محمد عاشورمستجد252

ادهم محمد محمد عباس البسٌونىمستجد253

ادهم ٌاسر فاروق القصاصمستجد254

اروى احمد عبدالرحٌم سلٌمانمستجد255

اروى عبدالحلٌم ٌوسف زنباعمستجد256

اروى محمد رمضان عمرمستجد257

اسامه ابراهٌم محمد خلٌفه ضبشمستجد258

اسامه اسماعٌل السعٌد مصطفى متولىمستجد259

اسامه القطب القطب اسماعٌل عثمانمستجد260

اسامه عادل طه احمد حرموشمستجد261

اسامه عبدالعاطى عبدهللا شحاته علىمستجد262

اسامه عصام عبدالنبى راضىمستجد263

اسامه عٌد الرفاعى فرغلىمستجد نقل قٌد264

اسامه محمد ابوالفتوح السٌدمستجد نقل قٌد265

اسامه محمد حسن قندٌل محمدمستجد266

اسامه محمد زكى عبدالغفارمستجد267

اسامه مدحت عبدالرؤف راشد االحولمستجد268

اسر سالم االحمدى ابوامنهمستجد تحوٌل ورقى269

اسر هٌثم حسن اسماعٌل سالممستجد270

اسراء احمد السعٌد على جبرٌلمستجد271

اسراء احمد المرسى محمد البقرىمستجد272

اسراء احمد حسٌن حسٌن جابرمستجد273

اسراء السٌد عبده سٌداحمد السقعانمستجد274

اسراء الشحات خمٌس علً البهلوانمستجد275
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اسراء باسم محمد على قندٌلمستجد276

اسراء توفٌق محمود توفٌق حامدمستجد277

اسراء جابر عبدالباسط عبدالغفارمستجد278

اسراء جابر على عبدالجلٌلمستجد279

اسراء جمعه ابورٌه الحصرىمستجد280

اسراء حامد توفٌق عبدالرحمن بدوىمستجد281

اسراء حشمت حسن مصطفىمستجد نقل قٌد282

اسراء خالد محمود عبدالواحد موسىمستجد283

اسراء عاطف محمد ناصفمستجد284

اسراء عبدالحكٌم عبدالحلٌم موسىمستجد285

اسراء عبدهللا على جنٌدىمستجد286

اسراء عرفه صبحى السٌدمستجد287

اسراء عزت محمد فودهمستجد288

اسراء قطب  اسماعٌل سلٌممستجد معادلة289

اسراء محمد ابراهٌم حسنمستجد290

اسراء محمد ابراهٌم محمد الشحات مكاوىمستجد291

اسراء محمد احمد اسماعٌل ندامستجد292

اسراء محمد عبدالسمٌع علٌوه حجاجمستجد293

اسراء محمد عزت الدٌبمستجد294

اسراء محمد محمود مصطفى البوهىمستجد295

اسالم احمد حسن ابراهٌم محمدمستجد296

اسالم الزناتى نصر حسن جعفرمستجد297

اسالم بهاء عبدالاله عبدالنبى علىمستجد298

اسالم سعداوى محمد احمد الجمالمستجد299

اسالم شحات راشد عبد الجٌدمستجد300
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اسالم صابر عبدالوكٌل بسٌونى سالممستجد301

اسالم صبرى السعٌد عبدالمعطى الصندفاوىمستجد302

اسالم فارس السٌد حمزهمستجد303

اسالم محمد انور عبدالفضٌل ابوشنبمستجد304

اسالم محمد ربٌع عبدالقادر موسىمستجد نقل قٌد305

اسالم محمد صبحى احمد شحاتهمستجد306

اسالم نصر محمد الجملمستجد307

اسالم ولٌد حسن عبدالمقصود زٌدانمستجد308

اسالم ٌاسر محمود متولى حسن عبدهللامستجد309

اسماء احمد احمد عطاهللامستجد310

اسماء اسامه احمد محمد رشادمستجد311

اسماء اشرف محمد عبد المولىمستجد312

اسماء جمٌل دٌاب السٌد البرىمستجد313

اسماء حافظ على حافظ خمٌسمستجد314

اسماء سامى على عبدالقادر حسنمستجد315

اسماء سامى منصور احمدمستجد316

اسماء شاكر غرٌب محمد عمرانمستجد317

اسماء شعبان محمود عبدالحمٌد النحراوىمستجد318

اسماء عادل فاروق محمود الجخومستجد تحوٌل ورقى319

اسماء عبدالرحٌم محمد الحاج علىمستجد320

اسماء عصام حمدهللا محمد غلوشمستجد321

اسماء محمد سعٌد علىمستجد322

اسماء محمد عبدالمنعم محمد عبدالسالممستجد323

اسماء محمد محمد عبدالعاطى الصباغمستجد324

اسماء محمود شعبان الشحاتمستجد325
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اسماء نصر على شرف الدٌن حاتممستجد326

اسماء هانى عبدالواحد محمدمستجد327

اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل ابوالعنٌنمستجد328

اسماعٌل جمعه عبدالعظٌم ابراهٌم عاشورمستجد329

اسماعٌل عبدالمنصف اسماعٌل ابواسماعٌلمستجد330

اسماعٌل لطفى البكرى احمد عمرمستجد نقل قٌد331

اسماعٌل مجاهد محمد منصورعلىمستجد332

اسماعٌل محمد عبدالفتاح عٌد حسٌنمستجد333

اسماعٌل مصطفى على شاهرمستجد334

اسٌر محمد عبدالوهاب عامرمستجد335

اشرف اٌمن احمد عبدالكرٌم دعبسمستجد336

اشرف جوده عبدالغفار الطنطاوى الحرٌتىمستجد337

اشرف حامد ابراهٌم محمد فرجمستجد338

اشرف محمد احمد محمد الحوفىمستجد339

اشرف محمد كمال عبدالقادرمستجد340

اشرقت خالد ابراهٌم رجبمستجد341

اشرقت سامى عبدالمنعم محمد الخواجهمستجد فنى342

اصاله طاهر كمال عبدالمعطى المسٌرىمستجد343

اعتماد احمد العشماوى احمد ابوزٌدمستجد344

افنان عقٌل سالم ابوحمٌدهمستجد345

االء ابراهٌم عبداللطٌف احمد الخضرىمستجد نقل قٌد346

االء احمد احمد محمد الدوحمستجد347

االء احمد محمد محمد ناصرمستجد348

االء اسامه محمد الجزارمستجد349

االء بسٌونى محمود الذكرىمستجد350
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االء ربٌع جمال الدٌن احمد عٌسىمستجد351

االء طارق احمد محمود الجزارمستجد352

االء فرج ابوسٌف سعٌد خلٌلمستجد353

االء ماهر السٌد محمدمستجد354

االء محمد شعبان رٌشومستجد355

االء مصطفى سعٌد محمود حسٌنمستجد356

الحسٌن اٌمن محمد عبدالعزٌز بصلمستجد357

الحسٌنى ابراهٌم الحسٌنى ابراهٌم السمدونىمستجد358

الزهراء احمد اسماعٌل المحصمستجد359

السعٌد عادل مسعد بدٌر عٌدمستجد360

السٌد ابراهٌم السٌد الرفاعى كٌفوامستجد361

السٌد ابراهٌم محمد عبدالفتاح زاٌدمستجد362

السٌد احمد رفاعى خضرمستجد363

السٌد اشرف سعد علىمستجد364

السٌد شحاته احمد ناجىمستجد365

السٌد عادل السٌد عبدالمطلب الشناوىمستجد366

السٌد عبدالقادر السٌد عبدالقادر القشالنمستجد367

السٌد محمد السٌد رمضانمستجد368

السٌد محمد زكرٌا بسٌونى ٌوسفمستجد369

السٌد محمد شحاته حسٌنمستجد370

السٌد مصطفً السٌد محمد احمد الصعٌدىمستجد371

السٌد ولٌد السٌد اٌوبمستجد372

السٌد ٌاسر السٌد عبدالجوادمستجد373

الشٌماء محمد عبدالرازق مسعود مخلصمستجد فنى374

الهام عبدالحمٌد امٌن عطٌه على البسٌونىمستجد375
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امال احمد محمد رخامستجد376

امال محمد حامد على زهرانمستجد377

امانى ابراهٌم محمود خلٌفهمستجد378

امانى سمٌر سعٌد عبدالعاطى الفٌومىمستجد379

امانى على عبدالعزٌز مدٌنمستجد380

امانى مصطفى محمد العشرىمستجد381

امانى ٌاسر ابراهٌم صالحمستجد382

امجد اٌمن محمد محمد الوكٌلمستجد383

امجد عبدالعظٌم الجبٌلى عبدالعظٌم السعدنىمستجد384

امل احمد عبده محمد بدرىمستجد385

امل سالم عبدالحلٌم سالم ابوعاصىمستجد386

امل عبدالرؤف توفٌق عبدالمقصود فراجمستجد387

امل محمود فتحى زاٌدمستجد388

امل هشام حامد عبدالحافظمستجد389

امنٌه ابراهٌم عبدالفتاح عبدالعاطى ٌحٌىمستجد390

امنٌه السٌد رجب ابراهٌم البنامستجد391

امنٌه اٌمن ابوالمعاطى ابوطهمستجد392

امنٌه جمال عبدالعزٌز جمالمستجد393

امنٌه زكى محمد حسن غنٌممستجد394

امنٌه محمد جبر جبرمستجد395

امنٌه محمود ٌوسف سالم  سالممستجد396

امنٌه موسً كمال موسى الحبشىمستجد397

امٌر جابر عوض مرضىمستجد398

امٌر عادل عٌد بسٌونى عمرمستجد399

امٌر عاطف ابراهٌم هاشم رجبمستجد400
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امٌر محمد ابراهٌم ٌوسف البنامستجد نقل قٌد401

امٌره السعٌد احمد على العاقلمستجد402

امٌره السٌد السٌد ابوالٌزٌد ٌوسفمستجد403

امٌره اٌمن شعبان غمرى سرورمستجد404

امٌره خالد محمد محمد احمد الحمامصىمستجد405

امٌره شرف بٌومى السٌد شرف الدٌنمستجد406

امٌره صبري عبدالحً عبدالعظٌم الجمٌعىمستجد407

امٌره عبدالهادى عبدالمجٌد ابراهٌم فتح هللامستجد408

امٌره قدرى عبدالهادى عبدالغنىمستجد409

امٌره محمد المحمدى حبٌبمستجد410

امٌره محمد محمد سلٌممستجد411

امٌره مصطفى السٌد محمد البٌومىمستجد412

امٌن حمدى امٌن ابراهٌم عبدهللامستجد نقل قٌد413

امٌن محمد امٌن محمد البدرىمستجد414

امٌنه السٌد السعٌد السعٌد البرغوتمستجد415

امٌنه عبدالناصر محمد عفٌفى عبدالمجٌدمستجد416

امٌنه عماد محمد محمود على الترٌسىمستجد417

امٌنه محمد فوزى محمود فودهمستجد نقل قٌد418

انتصار عبدالحمٌد محمد زٌدمستجد419

انتصار ناجى الحسٌنى ابراهٌم النجارمستجد420

انجى اٌمن انور السٌدمستجد421

انجى عبدالحمٌد شاٌخ خنفرمستجد422

انجى كرم السٌد السٌد الشرٌفمستجد423

انجى مصطفى عباس ابوحطبمستجد424

انور محمد انور فهٌممستجد425
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اٌات ابراهٌم محمد محمد علىمستجد426

اٌاد طارق محمد احمد ٌونسمستجد427

اٌرٌنى نبٌل بخٌت جرسمستجد428

اٌمان ابراهٌم احمد عامرمستجد429

اٌمان ابراهٌم جمعه حسٌن عوضمستجد430

اٌمان ابراهٌم عبدالنبى ابراهٌم ٌوسفمستجد431

اٌمان ابوالعنٌن عبدالعزٌز الصلحاوىمستجد432

اٌمان احمد رمضان شلبىمستجد433

اٌمان حماد بدر احمد حمادمستجد434

اٌمان حمدان حمدى حسن حسنمستجد435

اٌمان خالد محمود ابوالنجامستجد436

اٌمان رضا محمد شتامستجد437

اٌمان رمزى عبدالحمٌد بسٌونى محمدمستجد438

اٌمان طلعت جودت شلبىمستجد439

اٌمان عبدالحمٌد عٌد الفقىمستجد440

اٌمان عبدالمحسن الصاوى احمد القصٌرمستجد441

اٌمان عرفه رمضان عبدالمقصود خلٌلمستجد442

اٌمان عزت محمد الشرشابىمستجد443

اٌمان على شرف علىمستجد444

اٌمان عماد احمد محمد صقرمستجد445

اٌمان محمد سعٌد محمد مرسىمستجد446

اٌمان محمد عبدالحكٌم موسىمستجد447

اٌمان محمد كمال عبدالجواد السٌدمستجد448

اٌمان محمد محمود السٌد ابوغنٌمهمستجد449

اٌمان محمود محمد ابوفاٌدمستجد450
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تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
اٌمان مهدى ادرٌس حامد البدرىمستجد نقل قٌد451

اٌمان هالل عبدالنبً عبدالعزٌزمستجد452

اٌمن احمد حمدان الخطٌبمستجد453

اٌمن احمد عبدالوهاب احمد ٌاسٌنمستجد454

اٌمن عبدالحفٌظ عبدالشافى عبدالعزٌزمستجد455

اٌناس ربٌع عبدالعزٌز محمد عطٌهمستجد456

اٌه ابراهٌم الجوهرى محمد سرحانمستجد457

اٌه ابراهٌم واصف الهٌتمىمستجد458

اٌه احمد سعد خلٌل لبدهمستجد459

اٌه اسماعٌل محمد اسماعٌل نوارمستجد460

اٌه رضا محفوظ محمد شرارهمستجد461

اٌه طارق عبدالمحسن عمرمستجد462

اٌه عبدالفتاح عبدالستار غزالمستجد463

اٌه عبدالمنعم نبٌه خٌرهللامستجد464

اٌه عصام احمد الخولىمستجد465

اٌه عطا عبدالحمٌد ابراهٌم رزقمستجد466

اٌه على على دروٌشمستجد467

اٌه قدرى حمدى مقلدمستجد468

اٌه محمد المحمدى الدماسمستجد469

اٌه هانى السٌد زكى عامرمستجد470

اٌه هانى علوان محمد محمودمستجد471

اٌه وائل عزت القطمستجد472

اٌهاب اشرف جمعة هبٌلهمستجد473

اٌهاب السٌد صابر المتولىمستجد نقل قٌد474

اٌهاب سامى سعد جاب هللا متولىمستجد475
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تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
اٌهاب محمد احمد الشهاوى عوضمستجد476

اٌوب زغلول اٌوب محمد قندٌلمستجد477

باسل  رضا عبدالقوي  البنامستجد معادلة478

باسل محمود احمد محمود الحناوىمستجد479

باسم حسام السٌد محمد ابوراضىمستجد480

بسام محروس محمد الشحات عبدهمستجد481

بسام محمد عزت حسٌن احمدمستجد482

بسام محمود مصطفى عوٌضهمستجد483

بسام وائل محمود ٌونس علىمستجد484

بسمله عصام عبدالنبى عبدالكرٌم رمٌحمستجد485

بسمله عمر صالح عبدالعزٌزمستجد486

بسمله فرحات محمد نورالدٌنمستجد487

بسمله فؤاد كمال محمدمستجد488

بسمله محمد صالح الدٌن محمود عمارهمستجد489

بسمله محمد عبدالجٌد علىمستجد490

بسمله محمد عبدالوهاب محمود عامرمستجد491

بسمله محمد ناجى عبدهللا على اغامستجد492

بسمله هانى عبدالعاطى محمد الزناتىمستجد493

بسمه حسن غرٌب عبدالشفٌع الصعٌدىمستجد494

بسمه صبحى محمد عبدالعزٌز داودمستجد495

بسمه محمد مصطفى سالم جودهمستجد496

بسنت احمد السٌد عبدالرازقمستجد497

بسنت اسامه اسماعٌل جاب هللامستجد498

بسنت رافت محمد محمودمستجد499

بسنت رمضان ابراهٌم محمد البركاوىمستجد500

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



21 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى
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بسنت طارق عبدهللا رمضانمستجد501

بسنت عصام انور ابراهٌم عبدالجوادمستجد502

بسنت مجدى احمد ابراهٌم الكالوىمستجد503

بسنت محمود محمود شلبى حسنمستجد504

بسٌمه محمد ٌوسف محمد شمسمستجد505

بسٌونى سامى بسٌونى اسماعٌل العكلمستجد506

بشار احمد سلٌم حامد عبدربه موسىمستجد507

بالل احمد محمود محمد حسنمستجد508

بالل شرٌف شبل حامد ابوسمرهمستجد509

بوسى احمد عبد القادر احمد حمٌدهمستجد510

بٌرال تامر مجدى فؤادمستجد511

تامر احمد حسٌن ابوشلبٌةمستجد512

تامر جابر ابراهٌم على العرٌانمستجد نقل قٌد513

تسنٌم اٌهاب حسن عبدالمجٌد حسنمستجد514

تقى اشرف السٌد السٌد حسنمستجد515

تقى هللا رضا شاكر عبدالرحمن فودهمستجد516

تقى رضوان عراقى مصطفى السدٌمىمستجد517

تقى محمود انور محمود محمدمستجد518

تقى ولٌد فتحى الحفنى بحلقمستجد519

تهانى محمد صابر السٌد احمد غانممستجد520

توفٌق احمد توفٌق عطوهمستجد521

توفٌق رضا توفٌق ابراهٌم حسنمستجد522

ثروت السٌد ثروت السٌدمستجد523

ثرٌا حسن ابراهٌم محمد شاهٌنمستجد524

جرجس اسعد ذكى اسعد ٌوسفمستجد نقل قٌد525
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جالل سعد جالل سلٌمان ابوسلٌممستجد526

جالل كمال جالل الفٌومىمستجد527

جمال سٌد متولى فرحاتمستجد528

جمال عبدالناصر عبدالباقى فودهمستجد نقل قٌد529

جمعه كارم جمعه عوضمستجد530

جمعه منور جمعه محمدمستجد531

جنه شرٌف ٌحى توفٌق فرجمستجد532

جنه عبدالفتاح مختار عرفهمستجد533

جنى وائل محمد عبدهللامستجد534

جهاد احمد محمود محمد السباعىمستجد535

جهاد محمد البٌومى البٌومى الزغبىمستجد536

جورج اكرم عبدهللا سعٌد سٌدهممستجد537

جورج عادل نعٌم اسحق سلٌمانمستجد538

جوزٌف ٌوسف رزق هللا ٌوسفمستجد539

جومانا نادر كامل عازرمستجد540

جٌسكا اسامة فرج انٌس عرٌانمستجد541

جٌهان خالد ابراهٌم عبدالفتاح حسٌنمستجد542

حاتم عرفان زاٌد ابراهٌم نصٌرمستجد فنى543

حاتم مصطفى محمد محمد عبدالمجٌد الجالىمستجد544

حازم اشرف خمٌس ابراهٌممستجد545

حازم امام امام امام الشفىمستجد546

حازم شعبان محمد الجمالمستجد نقل قٌد547

حازم عفٌفى السٌد عوضمستجد548

حازم محمد ابراهٌم عبدالعزٌز الظمستجد549

حازم معوض عبدالرازق معوض االشهبمستجد550
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حامد فتوح فهمى احمد سالممستجد551

حامد محمد حافظ ابوسبع الغرباوىمستجد552

حامد محمد عوض السٌد خلٌلمستجد553

حبٌبةهللا محمد على عٌادمستجد554

حبٌبه ابراهٌم ابراهٌم عفٌفىمستجد555

حبٌبه احمد السعٌد متولى زاملمستجد556

حبٌبه اسامه فتحى السٌد سلٌمانمستجد557

حبٌبه اسامه محمد حسن علىمستجد نقل قٌد558

حبٌبه اسماعٌل ابراهٌم عبدالفتاح سالممستجد559

حبٌبه امٌن فتحى خطابمستجد560

حبٌبه خٌرى محمد السٌد عبدالعالمستجد561

حبٌبه سمٌر محمد الجمالمستجد562

حبٌبه طارق الحسٌنى احمد العفٌفىمستجد تحوٌل ورقى563

حبٌبه عبدالرحمن علً عبدالرحمنمستجد564

حبٌبه محمد فتوح محمد زاٌدمستجد565

حبٌبه محمد محمد مصطفى شاهٌنمستجد566

حبٌبه محمد مرزوق متولى حجازىمستجد567

حبٌبه محمود رجب فرحات الشرقاوىمستجد568

حبٌبه هانى ابراهٌم جادمستجد569

حبٌبه هانى عاطف السعٌد داودمستجد570

حسام اسماعٌل البكرى احمد عمرمستجد571

حسام الحسن عبدالمحسن محمد مخٌمرمستجد نقل قٌد572

حسام الدٌن مصطفى صدٌق مصطفىمستجد573

حسام الدٌن مصطفى غمرى غازى الحدٌدىمستجد574

حسام حمدى ابراهٌم طه ابوسلٌممستجد575
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24 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
حسام رمزى محمود المالكىمستجد576

حسام عبدهللا حسن ابراهٌم احمدمستجد وافد577

حسام محمد ابوبكر ٌوسف الصٌادمستجد578

حسن جمال مصطفى قوٌسىمستجد579

حسن خالد حسن محمد عامرمستجد580

حسن رجائى حسن علً الكنٌلىمستجد581

حسن عادل حسن المرابعمستجد582

حسن محمد حسن البربرىمستجد583

حسن محمود عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الفقىمستجد584

حسن مصطفى حسن محمد هرٌدىمستجد585

حسناء رجب عبدالعظٌم محمد سالممستجد586

حسناء محمد وجٌه محمد طرطٌرهمستجد587

حسنه منصور السٌد دروٌش الشناوىمستجد588

حسٌن اٌمن احمد غزالمستجد589

حسٌن خالد احمد حسٌن خالدمستجد590

حسٌن رضا حسٌن محمد غنٌممستجد591

حسٌن رضا عبدهللا الضنٌنمستجد تحوٌل ورقى592

حسٌن صالح الدٌن سٌداحمد محمود منٌسىمستجد593

حسٌن محمد حسٌن محمدمستجد594

حماده هانى شحاته الشحاتمستجد595

حمدى احمد عبدالمنعم عبدهللامستجد نقل قٌد596

حمدى على جابر محمد علىمستجد597

حمدي محمد ابراهٌم عبدالمهٌمن مباركمستجد598

حمزه جمال الدسوقى الدسوقىمستجد599

حنان ابراهٌم على المزٌنمستجد600

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



25 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
حنان احمد العزب سالممستجد601

حنان اشرف عبدالرازق خلٌلمستجد602

حنٌن ابراهٌم السٌد السٌد السكرىمستجد603

حنٌن عبدالناصر محمد الشافعىمستجد604

حنٌن محمد ابوالٌزٌد عبدهللا حجازىمستجد605

حنٌن محمد السٌد عبدالفتاح موسىمستجد606

حنٌن محمد ٌوسف إبراهٌممستجد607

خالد الشحات بٌومى ابراهٌممستجد608

خالد حسٌن محمد علوانمستجد609

خالد رضا احمد عبدهللا عقلمستجد نقل قٌد610

خالد سامى عبدالباقى ابراهٌم الصفتىمستجد611

خالد سعٌد محمود ابراهٌم عبدهللامستجد612

خالد عطٌه مداح فتح هللامستجد نقل قٌد613

خالد محمد صالح عبدالمهدى السعدنىمستجد614

خالد محمد عبده محمد عالممستجد615

خالد محمد محمد صبرى نورمستجد معادلة616

خالد محمود نبٌل الشٌخمستجد617

خالد نبٌل توفٌق الحسٌنى قندٌلمستجد618

خدٌجه سعٌد عبدالفتاح السٌد عبدالهادىمستجد619

خلود سامى حسن شرٌفمستجد620

خلود عبدالمنعم ابراهٌم احمد عاشورمستجد621

خلود عالء السعدى حسب العربىمستجد622

خلود محمد صبحى محمد عباسمستجد623

خلود مراد محمد محمد السٌد طهمستجد624

خمٌس خالد اسماعٌل ٌوسف عبٌدمستجد نقل قٌد625
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26 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
دالٌا ابراهٌم جابر عبداللطٌفمستجد626

دالٌا جمال سند الموافى الموافىمستجد627

دالٌا سامى عبدالعلٌم عبدهللامستجد فنى628

دالٌا عالء عبدهللا نصارمستجد629

دالٌا على محمد على عطاهللامستجد630

دالٌا محمد محمود مصطفى نمشهمستجد631

دعاء ابراهٌم فتٌانى ابراهٌم فتٌانىمستجد632

دعاء السٌد محمود السٌد بدرانمستجد633

دعاء حماده جابر محمد  محمد ابوشامهمستجد634

دعاء حمدى اسالم محمد سالمهمستجد نقل قٌد635

دعاء سامى محمد عبدالهادى الدٌسطىمستجد636

دعاء فتحى محمد امٌن حجاجمستجد637

دعاء محمد السٌد عبدالعزٌز خلٌفهمستجد638

دعاء محمد كامل سراج البازمستجد639

دعاء ولٌد عبدالباسط شحاتهمستجد640

دنٌا اٌمن عبدالفتاح عبداللطٌف البشبٌشىمستجد641

دنٌا اٌمن قاسم احمد شحاتهمستجد642

دنٌا تامر مصطفى اسماعٌلمستجد643

دنٌا حسن حمدى حسن الماحىمستجد644

دنٌا خمٌس رزق ابراهٌممستجد645

دنٌا سامح جابر العٌسوى سالمهمستجد646

دنٌا محمد السعٌد وهدان سالممستجد647

دنٌا محمد سعٌد سعد ندامستجد648

دنٌا نبٌل ابراهٌم حسٌنمستجد تحوٌل ورقى649

دٌنا ابراهٌم عبدالعزٌز ابراهٌم عبدهللامستجد650
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27 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
دٌنا احمد فؤاد امام  محمد عبدالجوادمستجد651

دٌنا اٌمن صبحى عبدالعاطىمستجد652

دٌنا فرٌد نجٌب العزب سنهمستجد653

دٌنا محمد عماد ابوحسٌنمستجد654

ذكى بسٌونى محمد عبدالقادر ابوبسٌونىمستجد655

رافت ابراهٌم حامد محمد نزههمستجد656

رافت هانى ابراهٌم حموده المكاوىمستجد657

رامى احمد حسن الغرباوىمستجد نقل قٌد658

رامى محمد كمال ٌوسف عبدالعالمستجد659

راوٌه ابراهٌم حامد احمد عوضمستجد نقل قٌد660

رحاب اٌهاب الدسوقى ابوالمعاطىمستجد661

رحاب عادل جمعه محمد اللبانىمستجد662

رحاب وجٌه حسن عمارهمستجد663

رحمه السٌد صالح محمد السكنٌدىمستجد664

رحمه حسن على غازىمستجد665

رحمه رافت عبدالغنى ابراهٌم محمدمستجد666

رحمه رضا جابر صالح عبدهمستجد667

رحمه رمضان عبدالعزٌز ابراهٌممستجد668

رحمه عرفه محمد عبد الجواد سالممستجد669

رحمه عالء احمد ابراهٌم المسلمانىمستجد670

رحمه محمد محمد الدمرداش خمٌسمستجد671

رحمه محمود عبدالرازق عبدالهادىمستجد672

رحمه محمود محمد محمود الصباغمستجد673

رحمه مصطفى مصطفى محمد نصارمستجد674

رحمه نبٌل احمد عٌسىمستجد دمج675
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28 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
رحمه نواف عبدالحلٌم عبدالجلٌلمستجد676

رحمه هشام عبدالعاطى مشالىمستجد677

رشٌده رزق عبدهللا على مطارٌدمستجد678

رضا ابراهٌم عباس ٌوسف دٌابمستجد679

رضا ابراهٌم محمد ابراهٌم عبدالداٌممستجد680

رضا حامد عطٌه شاهٌنمستجد681

رضوى محمد رمضان احمد الخولىمستجد682

رضوى محمد عامر ابراهٌم عامرمستجد683

رضوى محمود شعبان محمد النجارمستجد684

رغد طارق محمد كامل منصورمستجد685

رقٌه ابراهٌم احمد الصٌادمستجد686

رقٌه عبدالحمٌد محمد احمد فرغلىمستجد687

رقٌه عرفه اسماعٌل حسن صدقهمستجد688

رمضان اكرم رمضان عبدالحمٌدمستجد تحوٌل ورقى689

رمضان خالد رمضان فهٌم مرعىمستجد نقل قٌد690

رمضان على محمود عبدالفتاح حجازىمستجد691

رمضان مبروك رمضان ابراهٌممستجد692

رمضان محمد رمضان ابراهٌم عطٌهمستجد693

رمٌساء احمد زٌن عبدهللا خلٌلمستجد694

رمٌساء رمضان الدسوقى محمد امام ابوزٌدمستجد695

رنا اٌمن عبدالغفار عبدالغفار حسنمستجد696

697
مستجد بعذر عن 

رنا تامر حمدان السٌد المحالوى2022/2021العام

رنا رمزى السٌد احمد محمد الفضالىمستجد698

رنا شبل محمد وهبى حسانٌنمستجد699

رنا مصطفى نجٌب ابوحسٌنمستجد700
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29 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
رندا فاروق كمال رجب عبدالجلٌلمستجد701

رنٌم طارق عزالعرب رمضانمستجد دمج702

رهف سٌد سارى مدنىمستجد703

روان السٌد احمد ٌحٌى درغاممستجد704

روان اٌمن شحاته عبدالغفارمستجد705

روان حمدى السٌد محمد عامرمستجد706

روان سامح محمد احمد شاهٌنمستجد نقل قٌد707

روان طارق محمد محمد البابلىمستجد708

روان عاطف امٌن السٌد مشعلمستجد تحوٌل ورقى709

روان عبدالوهاب على عبدالوهاب الشناوىمستجد710

روان عنتر عبدالفتاح منصور الفارمستجد711

روان فكرى عبداللطٌف على محمودمستجد712

روان محمد احمد المحالوىمستجد713

روان محمد فتوح محمد ابوعبدهللامستجد714

روان محمود السٌد حسنمستجد715

روان محمود دسوقى سلٌمان زهرانمستجد716

روان مدحت احمد محمود االبشٌهىمستجد717

روان مصطفى ابراهٌم مصطفى ترجعمستجد718

روان ٌاسر عبدالعظٌم بٌومً السقامستجد719

رودٌنا ابراهٌم احمد ابراهٌم سالممستجد720

رؤوف جمعه عبدالرازق عباسمستجد نقل قٌد721

رٌم عصام فتحى ابراهٌم جادمستجد722

رٌماس احمد سمٌر بارومهمستجد معادلة723

رٌناد عزت عزت السٌد بٌومىمستجد724

رٌناد محمد فوزى ابراهٌم زكىمستجد725
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30 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
رٌهام محمود سعد محمود عوضمستجد726

زهٌره محمد سعٌد محمد عزبمستجد727

زٌاد ابراهٌم محمد سعد خلٌلمستجد728

زٌاد احمد محمد محمد العمرىمستجد729

زٌاد احمد نبٌل محمد نصر قالوهمستجد نقل قٌد730

زٌاد اشرف شوقى احمدمستجد731

زٌاد السٌد اسماعٌل عبدالوهابمستجد تحوٌل ورقى732

زٌاد حمدى عبدالحمٌد السبٌعًمستجد733

زٌاد خالد صالح الصٌادمستجد734

زٌاد عاطف زاٌد فاٌقمستجد735

زٌاد فاٌز جمال الدٌن العدلى اسماعٌلمستجد736

زٌاد فرج محمود هٌبهمستجد737

زٌاد مجدى السعٌد عبدالحمٌد محمد المنشاوىمستجد738

زٌاد محمد جابر حسن تمام فرغلىمستجد739

زٌاد محمد محمد السٌد خلٌلمستجد740

زٌاد محمد محمد عبدالفتاح عباسمستجد741

زٌاد محمود عبدالرحٌم احمدمستجد742

زٌاد وائل عبده سلٌمان خضٌرمستجد743

زٌاد ٌاسر نبٌل حسنى امٌن غرابمستجد744

زٌاد ٌوسف عبدالوهاب عبدالوهاب كاملمستجد745

زٌنب حسن على شتٌوىمستجد746

زٌنب رضا محمد احمد ٌحٌى عبدالوهابمستجد747

زٌنب عبدالحكٌم على ابراهٌممستجد748

زٌنب محمد ابراهٌم محمد ابراهٌممستجد749

زٌنب مصطفى السعٌد اسماعٌلمستجد750
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2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 
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زٌنب ٌاسر رٌاض صقرمستجد751

زٌنه محمد احمد ٌوسفمستجد752

ساره اشرف على على عطامستجد753

ساره حسن سٌداحمد على حبٌبمستجد754

ساره خٌرى المتولى الحدٌدىمستجد755

ساره زكرٌا عبدالعلٌم الشرقاوىمستجد تحوٌل ورقى756

ساره سعٌد رجب الجنجٌهىمستجد757

ساره فراج زٌن العابدٌن مصطفى العانوسمستجد758

ساره قندٌل حسن قندٌلمستجد759

ساره مجدى طلعت فهٌم حسٌنمستجد760

ساره محمد الشناوى مرعىمستجد761

ساره محمد عبدهللا فرحاتمستجد762

ساره هانى رفعت ٌوسفمستجد763

سالى جابر محمد ادم سعدمستجد764

سالى ٌسرى عطٌه محمد الجناٌنىمستجد765

سامح السٌد محمد السٌد الوكٌلمستجد نقل قٌد766

سامح اٌهاب محمد السعٌد شحاتهمستجد767

سامح محمد على حمدمستجد768

سامح معوض مصطفى حسن السبٌعىمستجد769

سجده محمد ساهر احمد السمالوىمستجد770

سعاد سعٌد ابراهٌم عبدالعزٌز عوضمستجد771

سعد ابراهٌم فتحى مرسى حنورمستجد772

سعد اكرم سعد على عبدالجوادمستجد773

سعد صبرى حمدٌن البحٌرىمستجد774

سعد عنتر سعد عطٌه محمدمستجد775
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رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
سعد محمد سعد عاشور زنقٌرمستجد776

سعد محمد محمد سعد حمادهمستجد777

سعد محمود الحسٌنى احمد سعٌدمستجد778

سعٌد احمد ابوزٌد احمد قندٌلمستجد779

سعٌد احمد بسٌونى الشرٌفمستجد780

سعٌد محمد السٌد محمد مساعد بلبعمستجد781

سعٌد محمد سعٌد احمد هنٌدىمستجد782

سعٌد محمد سعٌد عبدالحمٌدمستجد نقل قٌد783

سعٌد ناصر عنتر فرهودمستجد نقل قٌد784

سلمى السٌد محى الدٌن السٌد احمدمستجد785

سلمى الصباحى محمد غرٌب ابوعٌونمستجد786

سلمى حسن عبدالغفار على العضاضمستجد787

سلمى حمدى احمد علىمستجد788

سلمى سمٌر محمد خلٌفهمستجد789

سلمى محمد عزت عبدالحمٌد الجوهرىمستجد790

سلوى ابراهٌم محمد محمد خلٌفهمستجد791

سلوى اٌهاب محمد سامى عبدالمعطىمستجد792

سلوى خطاب احمد خطابمستجد793

سلوى والٌد شدٌد السٌد شداٌدمستجد794

سما حسٌن محمود إسماعٌل مرجانمستجد795

سماء عزمى عبدالحمٌد الحرٌرىمستجد796

سماح اسامه سرحان ابراهٌم محمدمستجد797

سماح عبدالقادر عبدالفتاح محمد الجندىمستجد798

سماح ٌاسر الشناوى قاٌدمستجد799

سمر محمد حلمى على بلٌحمستجد800
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سمر محمد راشد احمدمستجد801

سمٌحه على محمد على اللمسىمستجد802

سمٌره ابراهٌم ماهر ابراهٌم الشرقاوىمستجد803

سمٌره الغرٌب مصطفى محمد محفوظمستجد804

سمٌره ٌاسر عبدالرؤف السعدنىمستجد805

سمٌه عٌسى على عٌسىمستجد806

سناء السعٌد جمٌل محمد الزهرىمستجد807

سناء جالل عادل محمد ٌونسمستجد808

سناء عبدالحلٌم عادل عبدالحلٌم عسافمستجد809

سندس على محمود على الشحٌمىمستجد810

سها محمد عبدالعاطى عبدالعاطىمستجد811

سهام القطب القطب عبدالرازقمستجد812

سهٌر احمد عبدالستار احمدمستجد نقل قٌد813

سهٌر السٌد ٌوسف حسنمستجد814

سهٌر محمد نبٌل محمد فوزىمستجد815

سهٌله محمد احمد غالىمستجد816

سهٌله وائل محمود المهدىمستجد817

سوسن محمد سعد عبدالاله حواشمستجد818

819
مستجد بعذر عن 

سٌف اشرف احمد محمد عبدالمعطى2022/2021العام

سٌف الدٌن ربٌع عطٌه عبدالعزٌز الجارحىمستجد820

سٌف الدٌن محمد ٌوسف عبدالوهاب السمبرىمستجد821

سٌف الدٌن هانئ محمود ابراهٌم دعبسمستجد822

سٌف اٌمن شعبان عبدالمنعم القاضىمستجد823

سٌف عصام عبدهللا عبدهللا الحمامىمستجد824

سٌف على ابراهٌم عبدالداٌممستجد825
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سٌف محمد ابراهٌم السٌد عبدهللامستجد826

شادى رافت محمد نوفلمستجد827

شادى رفٌق على محمد الشامًمستجد828

شادى شرٌف محمد عبده ابوراجحمستجد829

شادى عمرو حامد السٌد سالمهمستجد830

شام ماهر عبدهللا اسماتمستجد وافد831

شاهنده حسٌن احمد على عبدالرحٌممستجد832

شاهنده حمدى ابراهٌم على بدوىمستجد833

شاهنده ربٌع عبدالفتاح محمد شلبىمستجد834

شاهنده محمد عادل احمد امام طلبهمستجد835

شربات جاد زكى اسماعٌل علىمستجد فنى836

شروق اسامه على النشارمستجد837

شروق السٌد صدٌق ابوجلٌلمستجد838

شروق الشحات محمد العوادى محمدمستجد فنى839

شروق المحمدى الشربٌنى ٌوسف حكارشمستجد840

شروق عبدالباسط سلٌمان ابراهٌم الطراوىمستجد841

شروق عالء ابراهٌم السٌد السواحمستجد842

شروق غازى ذكى غازىمستجد843

شروق محمد صالح الزعبالوىمستجد844

شرٌف حمدى عوض السٌد عباسمستجد845

شرٌف عبدالوكٌل عبدالشفٌع عبدالوكٌل جلغافمستجد846

شرٌف محمود السٌد عبدالعزٌز التونىمستجد847

شرٌف مرسى عبدالفتاح السٌد فراجمستجد848

شرٌن احمد عبدالقوى غانممستجد849

شرٌن محمود عبدالرؤف احمد السقارىمستجد850
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شعبان محمد عطٌه سالمه حجازىمستجد851

شمس عبدالوهاب عبدالملك اسماعٌل الطباخمستجد852

شهاب اٌمن رمضان بسٌونى الشٌخمستجد853

شهد احمد عبدالرحٌم عبدالرحٌم فتٌحمستجد854

شهد احمد محمد محمد الهاشمىمستجد855

شهد احمد مصطفى شعبان النجارمستجد856

شهد احمد مصطفى على مصطفىمستجد857

شهد حسن خلٌل حسنمستجد858

شهد خالد احمد احمد عبدالعالمستجد859

شهد خالد السعٌد على الدوٌكمستجد860

شهد خالد فوزى عبدالوهاب احمدمستجد861

شهد شحاته رجب شحاته عبدالجوادمستجد862

شهد عاٌد النبوى ابوزٌدمستجد863

شهد عبدالسالم عبدالقادر كشكمستجد864

شهد عبدهللا عبدالعاطى عبدالعزٌز ابوعٌطهمستجد865

شهد عالءالدٌن حسن السٌد صالحمستجد866

شهد فوزى محمود عبدالعزٌز عطٌهمستجد867

شهد مجدى محمد زكى الجعبٌرىمستجد868

شهد محمد احمد عبدالمقصودمستجد869

شهد محمد ادم حمد ابوحمدهمستجد870

شهد محمد عبدالسالم بساممستجد871

شهد محمد عبدالونٌس محمد علٌوهمستجد872

شهد محمد على احمد حسنٌنمستجد873

شهد محمد محمد الدسوقى الخطٌبمستجد874

شهد محمود عبدالعلٌم حسٌن الشرقاوىمستجد875
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شهد محمود محمد غرٌب سالممستجد876

شهد محمود محمود محفوظمستجد877

شهد معروف عبدالسالم معروفمستجد878

شهد منتصر عبدالرازق المصرى عبدالحلٌممستجد879

شهد هانى فاروق سالممستجد880

شهد هشام محمد عبدالحمٌد عزمستجد881

شٌرٌن رضا محمد المغازى بدوىمستجد882

شٌماء احمد الشوادفى عبدالنبىمستجد883

شٌماء بكر رزق عبدالقوى لطٌفمستجد884

شٌماء عبدالفتاح عبدهللا الغزاوىمستجد885

شٌماء عبداللطٌف الصافى دومهمستجد886

صابر محمد صابر محمد الزناتىمستجد887

صابرٌن محمد محمود البدٌوىمستجد888

صافٌناز ابراهٌم الدسوقى على احمدمستجد889

صبحى ابراهٌم صبحى عبدالاله خلٌفمستجد890

صبرى اٌمن صبرى ابراهٌممستجد891

صبرى صبرى عبدالرحمن ابراهٌم حسنٌنمستجد892

صفاء احمد طلعت صالح مندور البابلىمستجد893

صفاء محمد سٌد حافظ محمدمستجد894

صفٌه خٌرى عبدالمنعم حسن الغناممستجد895

صالح ابوالعزم حسانٌن حسٌن الشرقاوىمستجد896

صالح الدٌن جمعه مسعود عبداللطٌف سعٌدمستجد897

صالح الدٌن محمد صابر السٌد احمد غانممستجد898

صالح عبداللطٌف محمد السٌد الفراشمستجد899

ضحى احمد عبدالواحد الشاذلًمستجد900
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ضحى مصطفى سعد مجاهد سعدمستجد901

طارق احمد عبدالوهاب صالح حسنمستجد نقل قٌد902

طارق ثروت عطٌه محمد رضوانمستجد903

طارق محمد عبدالعزٌز محمد الدرٌنىمستجد904

طارق جالل هشام محمد اٌوبمستجد905

طه حسٌن محمود محمد عجالنمستجد تحوٌل ورقى906

طه سمٌر محمود طه عتمانمستجد907

عادل ابراهٌم محمود عبدالمقصود عبدربهمستجد908

عادل السٌد احمد ابوهندىمستجد نقل قٌد909

عادل حسن ابراهٌم تماممستجد910

عادل سعٌد محمد السٌد حسنمستجد911

عادل عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالرحمن المصطٌهىمستجد912

عادل محمد عبدالحمٌد صقرمستجد913

عاصم السٌد عاصم فرحاتمستجد914

عاصم رجب قطب حنورهمستجد915

عاصم عادل عبدهللا التهامى محمدمستجد916

عاصم عماد عاصم على محمدمستجد917

عاصم كمال صبحى قاسىمستجد918

عامر فاٌز عبدالرازق صالحمستجد919

عاٌده السٌد حامد محمد العسالمستجد920

عاٌده اٌمن محمد جالل سالم فرجمستجد921

عائشه محمد عثمان زٌدمستجد922

عبدالجواد فرج عبدالجواد الغرباوىمستجد923

عبدالحلٌم محمد عبدالحلٌم السٌد دغٌدىمستجد924

عبدالحمٌد سامى عبدالحمٌد عبدالنبىمستجد925
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38 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
عبدالحمٌد شرٌف عبدالحمٌد السٌدجادمستجد926

عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد محمد عوفمستجد نقل قٌد927

عبدالحى مجدى عبدالحى رزقمستجد928

عبدالخالق محمد عبدالخالق محمد ٌوسفمستجد929

عبدالرحمن احمد البسٌونى فؤاد احمدمستجد930

عبدالرحمن احمد حسنى محمد الحدٌدىمستجد931

عبدالرحمن احمد عبدالسالم محمد عبدالعالمستجد932

عبدالرحمن احمد فتحى محمد مخٌمرمستجد933

عبدالرحمن احمد مبروك مسعود عبدالقوى محجوبمستجد نقل قٌد934

عبدالرحمن اشرف محمد نصارمستجد935

عبدالرحمن امٌن حسن عطٌه باللمستجد نقل قٌد936

عبدالرحمن جمال محمد محمد راغبمستجد937

عبدالرحمن حافظ سلٌمان الشبانىمستجد938

عبدالرحمن حسن فتحى السٌد صومعمستجد939

عبدالرحمن حماده السٌد عبدالنبى دغٌدغمستجد940

عبدالرحمن خالد محمد عادل عبدالرحمن ابو طهمستجد941

عبدالرحمن خمٌس السعٌد عبدالحمٌد منصورمستجد942

عبدالرحمن رامى مندور ابراهٌم ابوعاصىمستجد943

عبدالرحمن رجب محمد السٌد مرعىمستجد944

عبدالرحمن زكرٌا ابوالقاسم حامدمستجد945

عبدالرحمن سامى سعد الجزاٌرىمستجد946

عبدالرحمن سعد عبدهللا شرٌف بركاتمستجد نقل قٌد947

عبدالرحمن سعٌد ابراهٌم السٌد الشبراوىمستجد نقل قٌد948

عبدالرحمن سعٌد عبدهللا الشامىمستجد949

عبدالرحمن سعٌد فتحى االدهممستجد950
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ــــــــــــــــــــــ:       حضور 
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39 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
عبدالرحمن صفوت طلعت عبدالحمٌد شاهٌنمستجد951

عبدالرحمن عادل عبدهللا الزرقامستجد نقل قٌد952

عبدالرحمن عاطف جابر عبدالجوادمستجد دمج953

عبدالرحمن عبداللطٌف السعٌد ابراهٌم حسنمستجد954

عبدالرحمن عصام حسن سٌد مندوهمستجد955

عبدالرحمن عالء سعٌد خلٌلمستجد956

عبدالرحمن عالء عادل صالح الدٌن عبدالخالقمستجد957

عبدالرحمن على السٌد على غرابمستجد958

عبدالرحمن على محمد الخولىمستجد959

عبدالرحمن عمرو بٌومى فودهمستجد960

عبدالرحمن عٌد عبدالعزٌز محمد ٌوسفمستجد961

عبدالرحمن مجدى عمر منصور عمرمستجد نقل قٌد962

عبدالرحمن محمد البٌلى حسٌن ابومندورمستجد963

عبدالرحمن محمد النجار عرابى قناوىمستجد964

عبدالرحمن محمد جالل محمد نعٌممستجد965

عبدالرحمن محمد جمعة محمد حربمستجد966

عبدالرحمن محمد سعد عبداللطٌفمستجد967

عبدالرحمن محمد صبحى عمر مصرىمستجد968

عبدالرحمن محمد عبدالجٌد عبدالجلٌلمستجد969

970
مستجد بعذر عن 

عبدالرحمن محمد عبدالعزٌز ابو رٌه2022/2021العام

عبدالرحمن محمد عبدالفتاح ٌوسف حسٌنمستجد نقل قٌد971

عبدالرحمن محمد فتحى عوض محمود رفاعىمستجد972

عبدالرحمن محمد ماهر محمد الدرعهمستجد973

عبدالرحمن محمد محمد الشناوى ماضىمستجد974

عبدالرحمن محمد محمود ابوالعٌسوىمستجد975
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40 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
عبدالرحمن محمود جالل محمود عٌسىمستجد نقل قٌد976

عبدالرحمن محمود عبدالفتاح على عوضمستجد977

عبدالرحمن مدحت فوزى عبدهللا دغٌدىمستجد نقل قٌد978

عبدالرحمن مصطفى زكى احمد البدوىمستجد979

عبدالرحمن مصطفى على السٌد العشرىمستجد980

عبدالرحمن ناصر شعبان بطٌشهمستجد981

عبدالرحمن هانى السٌد مسعود النجارمستجد982

عبدالرحمن هشام مصطفى حبٌبمستجد983

عبدالرحمن وائل موسى سلٌمان بٌومىمستجد984

عبدالرحمن ولٌد ابراهٌم جنٌدمستجد985

عبدالرحمن ٌحٌى السٌد  محمد عبدالقادرمستجد986

عبدالرحمن ٌوسف احمد محمد ٌوسف غازىمستجد987

عبدالرحٌم محمد محمد مطاوع مبروكمستجد988

عبدالعاطى صابر عبدالعاطى ابراهٌم نوفلمستجد989

عبدالعزٌز إبراهٌم عبدالعزٌز مٌرهمستجد990

عبدالعزٌز حسٌن عبدالعزٌز ابراهٌم الشٌمىمستجد991

عبدالعزٌز صبحى عبدالعزٌز حمادمستجد نقل قٌد992

عبدالعزٌز عاطف عبدالعزٌز رزٌقمستجد993

عبدالعزٌز على ابراهٌم سندمستجد994

عبدالعظٌم عبدالعزٌز عبدالعظٌم البنامستجد995

عبدالغنى احمد عبدالغنى عبدالعظٌم حمروشمستجد996

عبدالكرٌم طارق عبدالكرٌم سٌداحمدمستجد997

عبداللطٌف اسماعٌل عبداللطٌف قطب خضرمستجد998

عبداللطٌف محمد عبداللطٌف البرلمستجد999

عبداللطٌف محمد عبداللطٌف سالممستجد1000
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ــــــــــــــــــــــ:       حضور 
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41 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
عبدهللا ابراهٌم كامل الغلبانمستجد1001

عبدهللا احمد عبدالفتاح عبدالتواب طوالنمستجد1002

عبدهللا احمد عبدهللا محمد كشكمستجد1003

عبدهللا اشرف بسٌونى احمد سالممستجد1004

عبدهللا السٌد احمد السٌدمستجد1005

عبدهللا اٌمن عبدهللا عمارمستجد نقل قٌد1006

عبدهللا حمدى عبدهللا مسعود ادرٌسمستجد1007

عبدهللا خمٌس محمد مرسى السٌدمستجد1008

عبدهللا رضا صبرى عبدالقادر الغبارىمستجد1009

عبدهللا رضا محمد حسٌن الشامىمستجد1010

عبدهللا رفعت عبدالوهاب ابوالنجاهمستجد1011

عبدهللا رفعت محمد الهلبىمستجد1012

عبدهللا سعٌد انصارى محمد اللبودىمستجد1013

عبدهللا شحاته عبدالفضٌل قاسممستجد1014

عبدهللا طارق محمد حسن شٌبهمستجد1015

عبدهللا عامر راغب على خاطرمستجد1016

عبدهللا ماهر احمد سعٌد المنسىمستجد1017

عبدهللا محمد السٌد بكرمستجد فنى1018

عبدهللا محمد السٌد عبدالمقصود السرسىمستجد1019

عبدهللا محمد جالل شحاته الشبراوىمستجد1020

عبدهللا محمد عبدالفتاح سعد عبدالفتاح السعداوىمستجد1021

عبدهللا محمد عبدهللا محمد الدٌبمستجد1022

عبدهللا محمد نجاح حسن العرسهمستجد1023

عبدهللا محمود سالم محمود سالممستجد نقل قٌد1024

عبدهللا نادر فؤاد عبدالحلٌم الشبراوىمستجد1025
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42 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
عبدهللا نعٌم نعٌم بدرمستجد1026

عبدهللا هجرس عبدالفتاح هجرسمستجد نقل قٌد1027

عبدهللا ولٌد عبدالعزٌز الرشٌدىمستجد تحوٌل ورقى1028

عبدالمجٌد ابراهٌم عبدالمجٌد الجنديمستجد1029

عبدالمطلب عبدالمنعم عبدالقادر عبدالرحمن رمضانمستجد1030

عبدالمنعم ابراهٌم شكرى مراد عطٌفىمستجد1031

عبدالمنعم فتحى عبدالمنعم السٌد عبدالحمٌدمستجد1032

عبدالهادى احمد عبدالهادى نورالدٌن ابوزٌدمستجد1033

عبدالهادى مسعد عبدالهادى محمد البرلمستجد1034

عبٌد رامى مندور ابراهٌم ابوعاصىمستجد1035

عبٌر جمعه عبدالرحمن محمدمستجد1036

عدٌله صبحى محمد محمد دنٌامستجد1037

عزالدٌن عزٌز عزت سموكهمستجد1038

عزت محمد عزت كامل بركاتمستجد1039

عزت محمد عزت مرسى شاهٌنمستجد تحوٌل ورقى1040

عزه اسامه رمضان مكروم احمدمستجد1041

عصام الدٌن محمد عبدالحمٌد محمود سٌف النصرمستجد1042

عطٌات السعٌد عبدالحمٌد سعٌد على نورمستجد1043

عال عادل فتحى اسماعٌل ابوضالممستجد1044

عالء اشرف رجب محمد الطحانمستجد1045

عالء السٌد المغاورى الشامىمستجد1046

عالء السٌد حسن السٌد غازىمستجد1047

عالء رجب عبدالرازق محمد الرابطمستجد1048

عالء شعبان على احمد خضرجىمستجد1049

عالء عبدالمنعم محمد اسماعٌل عبدربهمستجد1050
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43 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
عالء محمد احمد السٌد سلٌمانمستجد1051

عالء محمد عبدالسالم محمد خطابمستجد1052

عالءالدٌن السٌد عطٌه مصطفى االماممستجد1053

على احمد محمد رشاد ابوالعنٌنمستجد1054

على اشرف محمد سلٌمان الجندىمستجد1055

على الدٌن كمال على احمد عسكرٌهمستجد1056

على الدٌن ٌاسٌن ابراهٌم محمد خضرمستجد1057

على السٌد عبدالشفٌع على طهمستجد1058

على جمال احمد حسن الدماطىمستجد1059

على خالد السٌد خلٌل قاسممستجد1060

على خالد على محمد عبدالبرمستجد1061

على شعبان على حسن سعٌدمستجد1062

على صبحى عٌد على الشٌنمستجد فنى1063

على عاطف عاطف رمضان الهمسهمستجد1064

على عماد على محمد عبدالهادىمستجد1065

على عماد محمد اللٌثى الخولىمستجد1066

على عٌد على ٌحٌى مرعىمستجد1067

على فتحى على الجٌشى نعٌممستجد نقل قٌد1068

على مجاهد محمد على فراجمستجد1069

على محمد حسٌن مصطفىمستجد1070

على محمد على ابو لبدهمستجد تحوٌل ورقى1071

على محمد على عبدالعزٌز نعٌممستجد1072

على محمد كمال ابراهٌم برغشمستجد1073

على محمد محمود احمد ناصفمستجد1074

على نبٌه عبدالحمٌد البانوبىمستجد نقل قٌد1075
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44 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
على هانى على ابراهٌم عفشمستجد1076

على وائل على على حسٌنمستجد1077

علٌاء صالح عبدالفتاح ابراهٌم ملوهمستجد1078

علٌاء فؤاد الزناتى العزٌرىمستجد1079

علٌاء محمد عبدالحمٌد الزعٌقىمستجد1080

عماد اشرف محمد فرجمستجد1081

عماد محمد محمد عبدالرحٌم الجمالمستجد1082

عمار ٌاسر عبدالعزٌز محمد فرجمستجد1083

عمر  حافظ توفٌق ابراهٌم سالممستجد معادلة1084

عمر احمد حماد عبدالغنى عبدالداٌممستجد1085

عمر احمد عباس سعفانمستجد1086

عمر حسن فوزى النشارمستجد1087

عمر حمدى محمد عبدالعاطىمستجد1088

عمر شعبان عبدالجواد عثمانمستجد1089

عمر صبري عبدالعزٌز الشٌنمستجد1090

عمر عادل عبدالفتاح كرٌممستجد1091

عمر عادل محمد عٌادمستجد1092

عمر عبدالعزٌز عبدالحمٌد عبدالعزٌز الباظمستجد1093

عمر عبدالعزٌز عبدالعزٌز المرسىمستجد1094

عمر عبدالعزٌز منصور موسىمستجد1095

عمر عالء عبدالحمٌد حامد عمرمستجد1096

عمر مجدى زكى موسى طوسونمستجد1097

عمر محمد سعٌد دربكمستجد1098

عمر محمد عبدالجلٌل السٌد جازٌهمستجد دمج1099

عمر محمد محمد محمد زغلولمستجد1100
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عمر محمود احمد محمود شعبانمستجد1101

عمر ناصر احمد محمد فرج الكحكىمستجد1102

عمرو احمد سمٌر عبدالحافظ  محمد احمدمستجد1103

عمرو احمد عبداللطٌف عبدالسالم عطٌهمستجد1104

عمرو اشرف عبدالنبى كامل احمد رشوانمستجد1105

عمرو جمعه منصور عون منصورمستجد1106

عمرو حامد عٌد حامد الحٌوىمستجد1107

عمرو حسام عبدالسالم محمد احمد ابوجمرهمستجد1108

عمرو خالد احمد هاللى مهرانمستجد1109

عمرو خالد السعٌد محمد نصرالدٌنمستجد1110

عمرو خالد عبدالحى عبدهللا سالممستجد1111

عمرو خالد محمود السٌد غزالهمستجد1112

عمرو زغلول جبر عبدالرؤف ابوحمرمستجد1113

عمرو عبدالحلٌم حسن الغرٌبمستجد1114

عمرو عبدالكرٌم عبدالمنعم مصطفىمستجد1115

عمرو محمد احمد محمد سالممستجد نقل قٌد1116

عمرو محمد عبدالعزٌز خٌرهللامستجد1117

عمرو محمد عوض عبدالقوى الزناتىمستجد1118

عمرو محمد ٌوسف محمود عبدالعالمستجد نقل قٌد1119

عمرو مصطفى كامل عبدهللا حسنمستجد1120

عمرو ٌاسر السعٌد الجندىمستجد نقل قٌد1121

عمرو ٌاسر عوٌس على اسماعٌلمستجد1122

عمرو ٌاسر محمد حافظ عبدالفتاحمستجد1123

عنتر حازم مصطفى ابراهٌم عٌسىمستجد1124

عواطف ابراهٌم محمد العدوىمستجد1125
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غاده ربٌع محمد عبدالمغنى النجارمستجد1126

غاده سعٌد حلمً ابوالعنٌنمستجد1127

غاده عصام رمزى خلٌلمستجد1128

غاده كامل الوردانى الباجورىمستجد1129

غالى فرج غالى جرجسمستجد1130

غرام محمد عبدالنبً سوٌدانمستجد1131

فاتن سعٌد جعفر غازى محمد حجازىمستجد1132

فادى اٌهاب فرنسٌس بشارهمستجد1133

فادى محمد عبدهللا مهدى الشرقاوىمستجد1134

فارس ابراهٌم اسماعٌل شلبىمستجد1135

فارس سامح صالح فتحىمستجد معادلة1136

فارس عصام عبدالمنعم ابراهٌم امٌنمستجد1137

فارس عمرو عبدالعزٌز الشرنوبى محمودمستجد1138

فارس فتحى القطب محمد ابوستٌتمستجد1139

فارس فرج شٌخون مهدى عسرانمستجد1140

فارس محمد احمد فتح قندٌلمستجد تحوٌل ورقى1141

فارس ولٌد اسماعٌل امٌن خلفمستجد1142

فارس ولٌد ٌوسف شحاته العبدمستجد1143

فاطمه ابراهٌم عبدالوهاب الجبالىمستجد1144

فاطمه اشرف الشربٌنى الشربٌنى الجوهرىمستجد1145

فاطمه اشرف عبدالمعطى ابوالنجامستجد1146

فاطمه اٌمن الششتاوى الششتاوى جمٌلمستجد تحوٌل ورقى1147

فاطمه حماده ابراهٌم على حسنمستجد1148

فاطمه خالد عبدالحلٌم سعدهللامستجد1149

فاطمه سامى عبدهللا السٌد الشهاوىمستجد1150
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فاطمه شعبان عوض محمد رٌحانمستجد1151

فاطمه صالح عبدالقادر محمودمستجد وافد1152

فاطمه عبدالسالم ابراهٌم محمد دوابهمستجد1153

فاطمه عطٌه صبحى الفارمستجد1154

فاطمه عالء ابراهٌم عكاشه ابراهٌممستجد1155

فاطمه فارس محمد ٌوسفمستجد1156

فاطمه فتحى صالح منتصرمستجد1157

فاطمه محمد احمد محمد شرٌفمستجد1158

فاطمه ٌسرى محمد محمد الرفاعًمستجد1159

فاٌزه صالح ابراهٌم الحبشىمستجد1160

فاٌزه كمال محمد ابوالمكارم احمد رزقمستجد1161

فتحى ابراهٌم محمد احمد المصرىمستجد1162

فتحى احمد الرفاعى  فتحى النحراوىمستجد1163

فتحى احمد صقر صقرمستجد1164

فتحى خالد محمد بكرى فتحى ابوهدٌهمستجد1165

فتحى محمد فتحى محمد القصاصمستجد1166

فتحى هشام فتحى محمد الخواجهمستجد1167

فجرالفضاء احمد عباس محمود سٌد احمدمستجد نقل قٌد1168

فرح سامى محمد محمد حسنمستجد1169

فرح محسن مصطفى السٌد احمد جاوٌشمستجد1170

فرحه مبروك محمد عبدالونٌس باللمستجد1171

فكرى محمد فكرى محمد عثمانمستجد نقل قٌد1172

فهد محمد مجدى السٌد طوالنمستجد1173

فهد ٌاسر السعٌد رضوان الشرقاوىمستجد1174

فؤاد جبر فؤاد موسىمستجد1175
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فؤاد محمد فؤاد محمد الحدٌنىمستجد نقل قٌد1176

فؤاد محمد فؤاد محمد امام الشٌخمستجد1177

فٌروز على عبدالعزٌز حسن حجازىمستجد1178

كاظم ساهر عبدالرؤف مامونمستجد1179

كرٌم ابراهٌم محمد عباسمستجد1180

كرٌم ابوالمجد ابوالمجد محمد محجوبمستجد1181

كرٌم احمد محمد احمد عبدالعالمستجد1182

كرٌم اسامه السٌد خطابمستجد نقل قٌد1183

كرٌم اٌمن مصطفى النجارمستجد1184

كرٌم طارق محمد شرف الدٌنمستجد1185

كرٌم عقاد محمد محمد حجازىمستجد1186

كرٌم على احمد عبدالعزٌز محجوبمستجد1187

كرٌم عمر احمد حسٌن ابوعرٌضهمستجد1188

كرٌم محمد حسانٌن غباشىمستجد1189

كرٌم محمد عبدالحمٌد ابومٌرهمستجد1190

كرٌم محمد عبدالمولى معوض الحلوانىمستجد1191

كرٌم مصطفى توفٌق احمد ابراهٌممستجد1192

كرٌم مصطفى صالح عبده زعٌترمستجد1193

كرٌمه عصام بسٌونى بسٌونى السٌدمستجد1194

كمال محمد كمال السعداوى ابوجاموسمستجد1195

كنزى محمد شوقى احمد عبدالرحٌممستجد1196

كٌرلس جاد مرجان جوده فرجمستجد1197

كٌرلس مجدى شحاته بنٌامنمستجد1198

كٌرلس مكرم فؤاد حنا مٌنامستجد1199

كٌرلس هانى لطفى جورجى مرقصمستجد1200
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لبنى عبدالعزٌز صالح عبدالعزٌز ابوالسعودمستجد1201

لؤى وائل طلعت السٌد النقٌطىمستجد1202

لٌلى اشرف عبدالرحٌم العزب عطٌهمستجد1203

لٌلى صابر سعد السٌد بربشمستجد1204

لٌلى على عبدالرحمن علىمستجد1205

ماجد محمد طه جبر هاشممستجد1206

مادلٌن مراد خلف هللا محمدمستجد1207

مارك عماد عدلى مسٌحه مٌخائٌلمستجد1208

مازن احمد عطٌه على عسكرمستجد1209

مازن محمد احمد مندوه خاطرمستجد1210

مازن محمد رزق عٌسىمستجد معادلة1211

مازن محمد فهمى محمد بخاتىمستجد1212

مازن محمد مجدى مصطفى كامل حبٌشىمستجد1213

مازن هانى زكرٌا طه محمدمستجد1214

ماهر محمد ابراهٌم ابراهٌم شرٌفمستجد1215

ماهر نبٌل محمد على هدهودمستجد1216

محمد ابراهٌم احمد داودمستجد1217

محمد ابراهٌم السٌد السبحىمستجد1218

محمد ابراهٌم خمٌس ٌونس فرجمستجد1219

محمد ابراهٌم عبدالرشٌد ابراهٌم الشٌخمستجد تحوٌل ورقى1220

محمد ابراهٌم عبدالمنصف ابراهٌم الشوربجىمستجد1221

محمد ابراهٌم عبدالمولى رمضان البرلسىمستجد1222

محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم الشاٌبمستجد1223

محمد ابراهٌم محمد الحدادمستجد نقل قٌد1224

محمد احمد ابراهٌم خلٌلمستجد1225
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محمد احمد السٌد محمد محمد الجملمستجد1226

محمد احمد المراعى المرابعمستجد1227

محمد احمد انور عبدالعزٌز شبانهمستجد1228

محمد احمد حسن ابوالغٌطمستجد1229

محمد احمد زكى زكى مرادمستجد1230

محمد احمد سعٌد حسن الشرٌفمستجد1231

محمد احمد صالح الدٌن  محمد عبدالغنىمستجد1232

محمد احمد عبدالحلٌم عبدالعزٌزمستجد1233

محمد احمد محمد ابراهٌم الشٌخمستجد1234

محمد احمد محمد احمد العمروسىمستجد1235

محمد احمد محمد احمد بدرمستجد فنى1236

محمد احمد محمد احمد دوٌدارمستجد1237

محمد احمد محمد سٌد احمد زٌدانمستجد1238

محمد احمد محمد صالح الرومىمستجد1239

محمد احمد محمد طه حمزهمستجد تحوٌل ورقى1240

محمد احمد محمد على ٌوسفمستجد1241

محمد احمد محمود الغمراوىمستجد1242

محمد احمد محمود عوض بلوزهمستجد1243

محمد احمد محمود محمد احمد زٌدانمستجد1244

محمد اسامه ابوالٌزٌد محمد علىمستجد1245

محمد اسامه عبدالعزٌز محمد مصطفىمستجد1246

محمد اسامه محمد محمد عبدالحلٌم غانممستجد1247

محمد اسماعٌل عبدالمنعم اسماعٌل موسىمستجد1248

محمد اشرف احمد المرلىمستجد1249

محمد اشرف السعٌد محمد الشربٌنىمستجد1250
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محمد اشرف السٌد النقراشىمستجد نقل قٌد1251

محمد اشرف حسٌن حسٌن الصٌادمستجد1252

محمد اشرف عبدالمولى وهبه الشرقاوىمستجد1253

محمد اشرف فتحى ابراهٌم االلفىمستجد1254

محمد اشرف فوزى مصطفى عبدالعاطىمستجد1255

محمد اشرف متولى احمدمستجد1256

محمد اكرامى محمود ابوالفتوح شرفمستجد1257

محمد السعودى احمد محمد الموشىمستجد نقل قٌد1258

محمد السعٌد حسن خفاجىمستجد1259

محمد السٌد ابوالفتوح اسماعٌل عبدالعالمستجد1260

محمد السٌد احمد قٌشهمستجد نقل قٌد1261

محمد السٌد سعٌد احمد شقلٌطمستجد1262

محمد السٌد عبدالنبى ابوهبلمستجد1263

محمد السٌد محمد حسن فاٌدمستجد1264

محمد السٌد مندى مصطفى السنٌطىمستجد1265

محمد امٌر عبدهللا امام محجوبمستجد1266

محمد امٌر محمود عبدالعاطًمستجد1267

محمد امٌن احمد عالممستجد1268

محمد امٌن محمد حلمى امٌنمستجد نقل قٌد1269

محمد اٌمن سعد عبدالعظٌم احمدمستجد1270

محمد اٌمن عبدالحمٌد اسماعٌلمستجد1271

محمد اٌمن على عبدالحكٌم الشرٌفمستجد نقل قٌد1272

محمد اٌمن محمد السٌد هدٌهمستجد1273

محمد اٌمن محمد محمود صعٌصعمستجد1274

محمد اٌمن محمد هاشم حسن ناصفمستجد1275
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ــــــــــــــــــــــ:       حضور 
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52 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
محمد اٌهاب زكرٌا محمد عٌسىمستجد1276

محمد اٌهاب عبدالحمٌد موسى عوٌسمستجد1277

محمد باسم محمود كٌالنى الفارمستجد1278

محمد بهجت صالح محمد قاسممستجد نقل قٌد1279

محمد تامر امام احمد اماممستجد1280

محمد جابر ذكى السٌد ابراهٌممستجد1281

محمد جالل عبدالفضٌل عبدالحمٌدمستجد1282

محمد جمال رشاد السٌد حسنمستجد1283

محمد جمال عبدالونٌس عبدالجواد مقاوىمستجد1284

محمد جمال محمد السعٌد عبدالرحمن سراج الدٌنمستجد1285

محمد جمال محمد حسن رمضانمستجد1286

محمد جمعه حسٌن اسماعٌلمستجد1287

محمد حاتم محمود فرج حلوهمستجد1288

محمد حازم حسنى الشرٌفمستجد1289

محمد حازم محمد ابوالمجد النٌدانىمستجد1290

محمد حازم محمد صبرى عبده فاٌدمستجد1291

محمد حامد على النواممستجد1292

محمد حسام الدٌن محمد مصطفى صقرمستجد1293

محمد حسام جاب هللا جاب هللا على غانممستجد1294

محمد حسام محمد فؤاد كاملمستجد معادلة1295

محمد حسن ابراهٌم طاشمستجد1296

محمد حسن عبدالسٌد الصاٌم عبدالجوادمستجد1297

محمد حسٌن حسٌن زٌن العابدٌن عبٌدىمستجد1298

محمد حلمى محمود حلمى ابوراشدمستجد1299

محمد حماده محمد شتامستجد1300

                  مالحظ                كنترول
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53 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
محمد حمدى السعٌد مبروك سلٌمان عمارمستجد1301

محمد خالد حافظ الكفراوىمستجد1302

محمد خالد حسن محمد الضوٌنىمستجد1303

محمد خالد سالم عطٌه متولىمستجد1304

محمد خالد محمد عبدالجوادمستجد1305

محمد خالد محمد عبدالغنى الزعوٌلىمستجد1306

محمد خالد محمد عبدالمقصودمستجد1307

محمد خالد محمد عمارهمستجد1308

محمد خالد محمد محمد الدجوىمستجد1309

محمد خالد ٌوسف حسن المحٌصمستجد1310

محمد خضر محمد حلمى ابوعظمهمستجد1311

محمد خطاب ابراهٌم محمد حبٌبمستجد1312

محمد خٌرى اسماعٌل عبدالحفٌظمستجد1313

محمد خٌرى محمد محمد صالح الدٌنمستجد1314

محمد رباح محمد عطٌه عوض هللامستجد1315

محمد ربٌع ابوالٌزٌد محمد خلٌفهمستجد نقل قٌد1316

محمد رجب بدوى محمد الرفاعىمستجد1317

محمد رجب عبدالهادى عبدالسٌدمستجد1318

محمد رجب قطب عطٌه البسٌونىمستجد1319

محمد رجب لبٌب رجب ابورٌشهمستجد1320

محمد رزق عبدهللا عبدالبارى شاهٌنمستجد1321

محمد رضا ابراهٌم عباس مرزوقمستجد1322

محمد رضا احمد السٌد مبروكمستجد1323

محمد رضا صابر عبداللطٌف محرممستجد1324

محمد رضا عبدالحمٌد عبداللطٌف سعد ابوعمرمستجد1325
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25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



54 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
محمد رفعت ممدوح الملٌجىمستجد1326

محمد رٌاض عبدالفتاح رٌاض مشرفمستجد1327

محمد زكى حامد مٌدانمستجد1328

محمد زكى عبدالرازق على حسٌنمستجد1329

محمد سامى محمد السٌد محمدمستجد نقل قٌد1330

محمد سامى محمد على المشدمستجد1331

محمد سامى محمد محمد على الحلوانىمستجد1332

محمد سعد حسن السٌد الخولىمستجد1333

محمد سعد محمد حسٌن زٌن الدٌنمستجد1334

محمد سعٌد احمد ابراهٌم بدرمستجد1335

محمد سعٌد عبدالمعطً رزق غنٌممستجد1336

محمد سعٌد محمد ابراهٌم غنٌممستجد1337

محمد سعٌد محمد ٌوسف عبدالفتاح البربرىمستجد1338

1339
مستجد بعذر عن 

محمد سالمه محمد ابوالعدب ابراهٌم الشاذلى2022/2021العام

محمد سالمه محمد حسن بسٌونىمستجد1340

محمد سالمه محمد محمد الفقًمستجد1341

محمد سمٌر ابراهٌم ٌوسف عباسمستجد1342

محمد شاكر صبرى عبدالرحمن حمٌدهمستجد1343

محمد شحاته عرفه ابراهٌم محمدمستجد1344

محمد شرٌف خطاب عبدالصمد الركاٌبىمستجد1345

محمد شرٌف محمد احمد العبدمستجد1346

محمد شعبان بٌومى سالم حسنمستجد1347

محمد شعبان حجازى محمود حجازىمستجد1348

محمد صابر عبدالنبى رجب ابوالمجدمستجد1349

محمد صابر محمد صابر جنٌدىمستجد1350

                  مالحظ                كنترول
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كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
محمد صالح فتحى الشاذلىمستجد1351

محمد صبحى محمد عبده عٌسىمستجد1352

محمد صبرى ابراهٌم عبدالعزٌز محمد العمرومستجد فنى1353

محمد صبرى ابراهٌم محمد التركىمستجد1354

محمد صفوت السٌد عبدالعال محمودمستجد1355

محمد صفوت محمد السٌد خضرمستجد1356

محمد صقر محمد المغازى صقرمستجد1357

محمد صالح احمد عبدالمحسن محمدمستجد1358

محمد صالح السٌد ابوحشٌشمستجد1359

محمد صالح عبدالعزٌز محمد فٌشارمستجد1360

محمد صالح فرج محمد اسماعٌلمستجد1361

محمد طالل عبدالستار خلٌلمستجد1362

محمد عادل صدقى محمود عامرمستجد1363

محمد عادل عبدهللا على الرشٌدىمستجد1364

محمد عادل لعسم سلٌمان عوضمستجد1365

محمد عاطف حسن عبدالوهاب احمدمستجد1366

محمد عامر مجاهد احمد عامرمستجد1367

محمد عباس صاوى عبدهللامستجد1368

محمد عباس محمد محمد كٌالنىمستجد1369

محمد عبدالحكٌم عبدالرحٌم شعبانمستجد1370

محمد عبدالحكٌم عبدالعزٌز صدٌقمستجد1371

محمد عبدالحلٌم عبدالحلٌم السٌد ٌاسٌنمستجد1372

محمد عبدالحمٌد محمد الصابرمستجد1373

محمد عبدالعال محمد محمد الخرادلىمستجد1374

محمد عبدالعزٌز احمد عجالنمستجد1375
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56 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
محمد عبدالعزٌز حسن السٌد جوٌلىمستجد1376

محمد عبدالفتاح نبٌه عبدالفتاح ملوصمستجد1377

محمد عبدالقوى محمد عبدالقوى حمادمستجد1378

محمد عبدالكرٌم محمد السٌد لوٌزىمستجد1379

محمد عبداللطٌف محمد الدماطىمستجد1380

محمد عبداللطٌف محمد ٌس عبداللطٌفمستجد1381

محمد عبدهللا عبدالمنعم الشٌخمستجد1382

محمد عبدهللا عوض قطب ابوالعزممستجد1383

محمد عبدالناصر سٌداحمد الخولىمستجد1384

محمد عبده شوقى محمد عاشورمستجد1385

محمد عزمى احمد عبدالعزٌز الحرامىمستجد1386

محمد عصام عبدالمنعم احمد الطنٌخىمستجد1387

محمد عصام مصطفى قمعرمستجد1388

محمد عطٌه طلعت عطٌهمستجد1389

محمد عالء فاروق صالح نوارمستجد1390

محمد على احمد على ابوزٌدمستجد1391

محمد على حسٌن على زٌادهمستجد تحوٌل ورقى1392

محمد على ٌحٌى محمود عبدالجوادمستجد1393

محمد عماد عبدالمنعم ابراهٌم الشاطرمستجد1394

محمد عماد فرج احمد حسنمستجد1395

محمد عماد محمد السٌد غازىمستجد1396

محمد عماد محمد رضا محمد دٌابمستجد1397

محمد عمر بسٌونى عمر محجوبمستجد1398

محمد عمرو عبدالحمٌد محمد رفعت ابوشعرهمستجد1399

محمد عمرو محمد عبدالعزٌز ٌوسفمستجد1400
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كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
محمد عنتر عبدالحمٌد ناجى بدرمستجد1401

محمد عوض خمٌس خٌرى فرج مسعودمستجد1402

محمد عٌد جالل على المتولىمستجد1403

محمد فاٌز عبدالرؤف محمد جمٌلمستجد1404

محمد فرحات عطٌه ابراهٌم بدرمستجد1405

محمد فكرى محمد السٌد حالوهمستجد1406

محمد فوزى محمد عبدالعزٌز سعدمستجد1407

محمد كامل كامل اسماعٌل الجندىمستجد1408

محمد ماجد جمال محمد العٌسوىمستجد1409

محمد ماجد محمد عبدالحمٌد الحلبىمستجد1410

محمد ماهر محمد عبداللطٌفمستجد1411

محمد مبروك عبدالعزٌز ٌوسف مسعودمستجد1412

محمد مجاهد شعبان الجندىمستجد1413

محمد مجدى العوضى محمد عشرهمستجد1414

محمد مجدى ٌحٌى خلٌل الفزارىمستجد1415

محمد محروس احمد عبدالكرٌممستجد1416

محمد محمد زاكى احمد الحاج عمرمستجد1417

محمد محمد فتوح برهامى الدخاخنىمستجد1418

محمد محمد مسعد محمد ابوالعٌشمستجد1419

محمد محمود ابراهٌم عابدمستجد1420

محمد محمود السٌد عبده الوصٌفمستجد1421

محمد محمود حسن قطب خلف هللامستجد نقل قٌد1422

محمد محمود رمضان محمود علىمستجد1423

محمد محمود عبدالحمٌد محمد سالم االلفىمستجد1424

محمد محمود فاروق السٌد رضوانمستجد1425
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كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
محمد محمود محمد ابراهٌم خرشوممستجد1426

محمد محمود محمد الحبشى القاضىمستجد1427

محمد محمود محمد قناوى علىمستجد نقل قٌد1428

محمد محمود محمد محمود بدرمستجد1429

محمد محمود محمد محمود عمرمستجد نقل قٌد1430

محمد محمود محمد محمود كرٌممستجد1431

محمد مختار محى الدٌن حسن زاٌد هبٌلهمستجد1432

محمد مدحت عبدالرؤف عبدالحلٌم البنامستجد1433

محمد مروان احمد الشهاوىمستجد1434

محمد مسعد غرٌب احمد نصٌرمستجد1435

محمد مسعد محمد الخولىمستجد1436

محمد مصطفى عبٌد مصطفى عوٌسمستجد1437

محمد مصطفى محمد عبدالمعز عموشمستجد1438

محمد مفٌد محمد احمد زٌدان عتمانمستجد1439

محمد منصور عطٌه ابوسكٌنمستجد1440

محمد موسى موسى سرحانمستجد1441

محمد مٌسره عبدالغنى محمد عجورمستجد1442

محمد ناجى محمد بكر حمادمستجد1443

محمد ناصر محمد  عبدالرازق عبدالرحمن سلٌمانمستجد1444

محمد نبٌل محمد الجمسًمستجد1445

محمد نبٌل محمد على الحبالمستجد1446

محمد نجٌب محمد طلعت نجٌب علىمستجد1447

محمد نزٌه محمد عبدالعزٌز مرزوقمستجد1448

محمد نصر الشرنوبى محمود السروجىمستجد1449

محمد نصر جمعه محمد الدمنهورىمستجد1450

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



59 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
محمد هاشم لطفى عبدالواحد مغٌبمستجد1451

محمد هانى محمد جمعهمستجد1452

محمد هشام محمد عبدالمنعم السٌد احمدمستجد1453

محمد وائل عبدالعزٌز محمد النشارمستجد1454

محمد وائل فتحى احمد الحلبىمستجد1455

محمد وائل محمد على ٌونس علىمستجد1456

محمد وائل محمد محمد الكندوزمستجد1457

محمد وجٌه جوهرى حسٌن االبشٌطىمستجد1458

محمد وجٌه محمد سلٌممستجد1459

محمد وضاح محمد احمد عبدالسالممستجد1460

محمد ولٌد اسماعٌل السروجىمستجد نقل قٌد1461

محمد ولٌد محمد السباعى درازمستجد1462

محمد ٌاسر عرفه على بهنسىمستجد1463

محمد ٌاسر قناوى احمد النحاسمستجد1464

محمد ٌاسر محمد محمد مرسًمستجد1465

محمد ٌسرى عبدالعزٌز محمد محمد ناموسمستجد1466

محمد ٌونس عبدالحكم سلٌمان حمروشمستجد1467

محمود ابراهٌم محمد محمود زاٌدمستجد1468

محمود ابراهٌم محمد هنداوى عامرمستجد تحوٌل ورقى1469

محمود ابوزٌد ٌونس محمدمستجد1470

محمود احمد المتولى جزافمستجد1471

محمود اسماعٌل نصرعلى نعمةهللامستجد1472

محمود اشرف ابراهٌم الجارٌهمستجد1473

محمود اشرف شعبان عبدالمقصود ابوحمدمستجد1474

محمود السعٌد محمد الغبارىمستجد1475

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



60 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
محمود السٌد محمود خضر الوكٌلمستجد1476

محمود اٌمن ابوالفتوح رمضانمستجد1477

محمود اٌمن شوقً محمد رشاد عاشورمستجد1478

محمود اٌمن محمود عبدالحمٌد سوٌدانمستجد1479

محمود بشٌر اسماعٌل محمد ملكهمستجد1480

محمود تامر فؤاد الشامىمستجد1481

محمود جمال صبحى محمد الفٌومىمستجد1482

محمود جمال مصطفى الدسوقى الحصرىمستجد1483

محمود حامد سعٌد على عبدالمحسنمستجد1484

محمود حسام محمود عبدهللا القصاصمستجد1485

محمود حسن جمعه الشرٌفمستجد1486

محمود حسن زكرٌا كشكمستجد نقل قٌد1487

محمود حلمى ابراهٌم الحرفهمستجد1488

محمود خالد محمد محمد ابراهٌممستجد1489

محمود رجائى محمد عزت احمدمستجد1490

محمود رضا صالح عبدالمقصود عتٌتمستجد1491

محمود رضا مصطفى احمد عمرانمستجد تحوٌل ورقى1492

محمود رمضان السٌد زكرٌامستجد1493

محمود سالم سالمه محمد ابواحمدمستجد1494

محمود سمٌر عبدالحمٌد بدرانمستجد تحوٌل ورقى1495

محمود سمٌر محمود محمد شدادمستجد1496

محمود صبحى محمد حبالمستجد1497

محمود صفوت محمد محمود غنٌممستجد1498

محمود طارق السٌد محمد سالممستجد1499

محمود طارق مصطفً كمال برلمستجد1500

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



61 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
محمود طلحه محمود محمد عبدالحمٌدمستجد1501

محمود طه مصطفى محمودمستجد1502

محمود عادل سعد عطٌه البهوتىمستجد1503

محمود عاطف رمضان محروس حٌدرمستجد1504

محمود عبدالعال عبدالستار حسنٌنمستجد1505

محمود عبدالمحسن عبدالفضٌل رفاعىمستجد1506

محمود عثمان احمد عبدالغنى عتمانمستجد1507

محمود عالء زكرٌا غازى باللمستجد نقل قٌد1508

محمود عالء محمود فهمى محمودمستجد1509

محمود عٌد محمد احمد السباعىمستجد1510

محمود فهمى محمد فهمى عمرمستجد1511

محمود فؤاد ابوسٌف عبدالقوىمستجد1512

محمود لطفى الدسوقى كاملمستجد نقل قٌد1513

محمود ماجد حامد العتربىمستجد1514

محمود ماجد عبدالحمٌد السمادونىمستجد1515

محمود مجاهد جاب هللا على ابوعقٌلهمستجد1516

محمود محسن عبدالعلٌم مبروكمستجد1517

محمود محمد احمد ابوالعال سلٌممستجد1518

محمود محمد اسماعٌل ابوخدمستجد1519

محمود محمد السٌد شحاتهمستجد1520

محمود محمد حاتم عاطف عبدالعزٌز بدرمستجد1521

محمود محمد رجب السعداوى النجارمستجد1522

محمود محمد رضا محمود غنٌممستجد1523

محمود محمد سند المصٌلحى ابوسرٌهمستجد1524

محمود محمد عبدالحى عبدهللا البرقىمستجد1525

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



62 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
محمود محمد عبدالسالم ابوكحلهمستجد1526

محمود محمد عبدهللا حمٌدهمستجد1527

محمود محمد محمد عبدالحكم البربرىمستجد1528

محمود محمد محمود حسن ابولٌمونمستجد1529

محمود محمد محمود عامرمستجد1530

محمود محمد محمود على محمدمستجد1531

محمود محمد محمود على محمد ابوعٌانهمستجد1532

محمود محمد محمود محمد ابراهٌم مرعىمستجد1533

محمود محى عبدالمعطى سرحانمستجد معادلة1534

محمود مسعد محمد عبدالسالممستجد1535

محمود مصطفى ابراهٌم مسعودمستجد1536

محمود مصطفى محمد فتحى العشرىمستجد1537

محمود ممدوح محمود المهدىمستجد1538

محمود نبٌل محمد السٌد علىمستجد1539

محمود هانى محمود عبدالحمٌد عبدالرحمنمستجد تحوٌل ورقى1540

مراون عمرو سعٌد النجارمستجد نقل قٌد1541

مروان حامد مصطفى جمال الدٌنمستجد1542

مروان رضا عبدالعلٌم الدسوقى دروٌشمستجد1543

مروان عمرو عبدالناصر عٌسىمستجد1544

مروان محمد سعٌد متولىمستجد1545

مروان هٌثم عبدالمنعم مبروك عطٌة دعبسمستجد1546

مروه حازم محمد عبدالغنً الشافعىمستجد1547

مروه حسب هللا على العطارمستجد1548

مروه صالح حامد الدهراوىمستجد1549

مروه كرم زٌنهم دبابمستجد1550

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



63 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
مرٌم ابراهٌم فرج ابراهٌم غطاسمستجد1551

مرٌم ابراهٌم محمد ابراهٌممستجد1552

مرٌم احمد عبدالسمٌع احمد مسعودمستجد1553

مرٌم الجنٌدى عبدالعزٌز الشٌخمستجد1554

مرٌم تامر انور عبدالحً الحدٌنىمستجد1555

مرٌم حسام الدٌن نبٌه محمد رشوانمستجد1556

مرٌم حسام مجدى عبدالمنعم غانممستجد1557

مرٌم حمدى فؤاد البربرىمستجد1558

مرٌم حنفى احمد حنفى مكرممستجد1559

مرٌم رضا اسماعٌل السٌد ابوعوفمستجد1560

مرٌم طارق محمد محمد البحٌرىمستجد1561

مرٌم محمد احمد العدل شلبىمستجد1562

مرٌم محمد السٌد راغبمستجد1563

مرٌم محمد بكر حسٌن ابراهٌممستجد1564

مرٌم محمد جاب هللا ابراهٌممستجد نقل قٌد1565

مرٌم محمد عبدالفتاح غانممستجد1566

مرٌم محمد محمود مرسى الطوٌلمستجد1567

مرٌم محمود فتوح عزاممستجد1568

مرٌم محمود نعنوشه ابراهٌم نعنوشهمستجد1569

مرٌم مصطفى على محمد على عبدهمستجد1570

مرٌم ممدوح احمد احمد البابلىمستجد1571

مرٌم هشام حامد عبدربه ابراهٌم قاسممستجد1572

مسعد شفٌق مسعد احمد الشٌخمستجد1573

مسعد محمد مسعد محمد الزرقامستجد1574

مسعود حسنى عبدالشفٌع رٌاض الغرباوىمستجد1575

                  مالحظ                كنترول
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64 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
مصطفى ابراهٌم مصطفى ابراهٌم القحافىمستجد1576

مصطفى احمد ابراهٌم حسن العبدمستجد1577

مصطفى احمد عبدالغنى حسٌن الشندٌدىمستجد1578

مصطفى السعٌد السٌد رمضان السمانمستجد1579

مصطفى السٌد محمد سٌداحمد ابوحطبمستجد1580

مصطفى السٌد ناجى النجارمستجد نقل قٌد1581

مصطفى اٌمن خٌر ابوالٌزٌد بسٌونىمستجد1582

مصطفى اٌمن محمود امٌن خطابمستجد1583

مصطفى حلمى حٌطاوى مصطفى الخٌاطمستجد1584

مصطفى خالد محمد اسماعٌل الجمٌعىمستجد نقل قٌد1585

مصطفى رمضان اسماعٌل ابراهٌممستجد1586

مصطفى سمٌر محمد ابوشعرهمستجد1587

مصطفى صابر عبدالمقصود عبدالجواد حجازىمستجد1588

مصطفى طاهر حبشى محمود حسب هللامستجد1589

مصطفى عادل ابراهٌم ابواحمدمستجد1590

مصطفى عاطف ابراهٌم مصطفى الجنزورىمستجد1591

مصطفى عبدالعزٌز سعٌد على الحمراوىمستجد نقل قٌد1592

مصطفى عبدالناصر شعبان اسماعٌلمستجد1593

مصطفى عمرو عبدالفتاح بٌطحمستجد1594

مصطفى عونى محمد راغب مطرمستجد1595

مصطفى فرٌد فؤاد معجوزمستجد1596

مصطفى كمال شعبان ابراهٌم عطاهللمستجد1597

مصطفى مجدى الشحات زٌان سالممستجد1598

مصطفى محمد احمد شحاته ناجىمستجد1599

مصطفى محمد السٌد السخنمستجد1600

                  مالحظ                كنترول
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65 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
مصطفى محمد حسانٌن ابوشبانهمستجد1601

مصطفى محمد عبدالوهاب رضوانمستجد نقل قٌد1602

مصطفى محمد محمد عبدالغنى صدقهمستجد1603

مصطفى محمد محمود احمد مصطفى البنامستجد1604

مصطفى محمد محمود عبدالنبى سرورمستجد1605

مصطفى محمد مفرح ابراهٌم السٌد هشهشمستجد1606

مصطفى محمود احمد مصطفى عبدالغفارمستجد1607

مصطفى محمود سمٌر برانقمستجد1608

مصطفى نصر محمد حجازىمستجد1609

مصطفى هشام عبدالحمٌد ابوعلىمستجد1610

مصطفى وصفى حلمى عبدالقادر موسىمستجد1611

مصطفى ٌسرى محمد حامد موسىمستجد1612

معاذ ابراهٌم السٌد عبدهللا الحملىمستجد1613

معاذ احمد بهجت عبدالسالم ابراهٌممستجد1614

معاذ امجد عبدالمجٌد محمد اسماعٌل حمدىمستجد1615

معاذ فتح هللا طه عبدالمعطى النونىمستجد1616

معاذ محمد عبدالفتاح محمد عبدهمستجد1617

معاذ محمد محمود العقدهمستجد1618

معتز محمد احمد متولى محمد الخٌوطىمستجد نقل قٌد1619

مكارٌوس اكمل ولٌم امٌن ابراهٌممستجد1620

ملك احمد الغرٌب احمد جعفرمستجد1621

ملك اشرف محمد الشهاوىمستجد1622

ملك حامد نجٌب محمود االشلممستجد1623

ملك ربٌع ابراهٌم غالم رخامستجد1624

ملك وسام على بدرمستجد1625
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66 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
ممدوح البهى عبدالمنعم البهى عاشورمستجد1626

ممدوح ذكى ممدوح ذكى خٌرالدٌنمستجد1627

ممدوح محمود مصطفى عبدالجواد جوٌدمستجد1628

منار حسن فهٌم عثمان زٌدانمستجد1629

منار حلٌم فوزى على عبدالعزٌز الحوتمستجد1630

منار رجب عبدالمولى محمدمستجد1631

منار عارف بسٌونى احمد خلٌفهمستجد1632

منار عبدالسالم فتحى عبدالقوىمستجد1633

منار محمود حسٌن محمود عفٌفىمستجد1634

منال صالح على محمد السٌسىمستجد1635

منةهللا ابراهٌم السٌد ابراهٌم خلٌفهمستجد1636

منةهللا ابراهٌم مبروك حسن محمد ماضىمستجد1637

منةهللا ابراهٌم محمود على دروٌشمستجد تحوٌل ورقى1638

منةهللا احمد احمد عارفمستجد1639

منةهللا احمد فتح هللا احمد متولىمستجد1640

منةهللا احمد محمد اسماعٌل الهٌتىمستجد1641

منةهللا احمد محمد العقادمستجد1642

منةهللا اسامه حمد البهوتىمستجد1643

منةهللا السٌد قاسم سلٌممستجد1644

منةهللا اٌمن لطفى عبدالرحمن طرٌهمستجد1645

منةهللا باسم نبٌل الحكٌممستجد1646

منةهللا خالد انور محمد الجوهرىمستجد1647

منةهللا رضا احمد ابراهٌم سنبلمستجد1648

منةهللا سمٌر حسن محمد عامرمستجد1649

منةهللا شرٌف عبدالعال محمد نصارمستجد1650

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 
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67 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
منةهللا طه احمد النجارمستجد1651

منةهللا عطٌه جاب هللا منتصرمستجد1652

منةهللا محمد احمد عفٌفى شوشهمستجد1653

منةهللا محمد عبدالواحد عبدالجوادمستجد1654

منةهللا محمد محمد السٌد حمودهمستجد1655

منةهللا محمود اسماعٌل اسماعٌل جادومستجد1656

منةهللا محمود سمٌر محمود عرفهمستجد1657

منةهللا محمود عبدالحلٌم محمود عشرىمستجد1658

منةهللا محمود محمد حسن عطٌهمستجد1659

منةهللا مهدى مهدى محمد قطمهمستجد نقل قٌد1660

منةهللا ٌسرى عبدالمنعم بازٌدمستجد1661

منصور محمود منصور جابرمستجد1662

منه السعٌد فتحى عبدالرحمن فرجمستجد1663

منه جمٌل حنفى احمد حنفى اللبانمستجد1664

منه عبدالناصر حسن محمد بدوىمستجد1665

منه محمد جمعه عبدالحلٌم مصطفىمستجد1666

منه محمد عبداللطٌف الصٌادمستجد1667

منه وائل مسعد توفٌق السٌدمستجد1668

منى جابر احمد سعدمستجد1669

منى زكى عبدالحلٌم توفٌق الدٌبمستجد1670

منى شرٌف سلٌم سعد عبداللطٌفمستجد1671

منى عاصم محى سلٌممستجد معادلة1672

منى متولى محمد متولً عبدربهمستجد1673

منى محمد كامل مصطفى السٌسىمستجد1674

مهند احمد على غنٌممستجد1675

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 
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68 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
مهند سامح نبٌل عبده عباسمستجد1676

مؤمن محمد محمد ابوالمجد الخواجهمستجد1677

مى اٌمن عبدالمنعم علىمستجد1678

مى جمال محمود عبدهللا السٌدمستجد1679

مى حمدى احمد زاٌدمستجد1680

مى على محمد المتولىمستجد1681

مى مجدى محمد فاٌدمستجد1682

مى محمد احمد السٌد زاٌدمستجد1683

مى محمد طاهر مصطفى معوضمستجد1684

مى معوض ابوالعٌنٌن السعداوى حمودةمستجد1685

مى موسى محمد دغشمستجد نقل قٌد1686

مى ناصر كمال عبدالمطلب حسٌنمستجد1687

مٌار محمود السعٌد محمود ابوحسٌنمستجد1688

مٌار مختار عبدالمنعم صقر حسنمستجد1689

مٌرنا عاطف كمال البشبٌشىمستجد1690

مٌرهان وائل مسعد شحاته العمٌهمستجد1691

مٌنا سامى ولٌم امٌن ابراهٌممستجد1692

مٌنا عماد مجدى ٌعقوبمستجد1693

نادر السٌد رشوان حافظ دروٌشمستجد1694

نادر صالح الشحات عبدالرؤف راضىمستجد1695

نادر محمد السٌد على الحالجمستجد1696

نادر ناجى سعد حنامستجد نقل قٌد1697

نادٌن ضٌاءالدٌن عبدالعال احمد حواسمستجد1698

نادٌن هشام ابوالفتوح احمد ادممستجد1699

نادٌه احمد محمد القفاصمستجد معادلة1700
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69 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
نادٌه جمال محمد حسن خلٌفه فاٌدمستجد1701

نادٌه حاتم محمد محمد السباعًمستجد1702

ناصر شعبان فتحى عبدالمقصود قناوىمستجد1703

ناصر لطفى عبدالمحسن ابراهٌم حمودهمستجد1704

ناصر محمد السٌد عبدالحفٌظ الشاذلىمستجد1705

ناصر مدحت السٌد عطٌهمستجد1706

نانسى السٌد محمد ابراهٌم غزالمستجد1707

نانسى حاتم السٌد عامرمستجد1708

نانسى حسن حسن قطب محمدمستجد1709

نانسى شرٌف عبدالحمٌد ابوالعنٌنمستجد تحوٌل ورقى1710

نانسى عبدالقادر السٌد عبدالقادرالعشرىمستجد1711

نانسى محمد عبدربه محمد الفراشمستجد1712

نانسى محمد عبده منصورمستجد1713

نانسى محمد مصطفى محمد مكىمستجد1714

ناهد حمدى حسنى عبدالتواب محمدمستجد تحوٌل ورقى1715

ناٌف سعد فالح الحارثىمستجد وافد1716

نجاح السٌد حسن العرٌنىمستجد1717

نجاح عبدالغنى نجاح عمرمستجد1718

نجاح محمد نجاح حضٌرىمستجد1719

نجالء احمد عبدالفتاح حامد احمد شعٌبمستجد1720

ندا ابراهٌم احمد طه الغزالىمستجد نقل قٌد1721

ندا اسماعٌل سٌداحمد احمد العمروسىمستجد1722

ندا اشرف عبدالحكٌم على ابراهٌممستجد1723

ندا اٌهاب عبدهللا ابوترٌتىمستجد1724

ندا شعٌب عبداللطٌف محمد علىمستجد1725
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70 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
ندا فاٌز رجب ابواصبعمستجد1726

ندا محمد عبدالحمٌد ٌوسف الركازىمستجد1727

ندا نبٌل عبدالوهاب الزغبىمستجد1728

ندى احمد سعٌد رمضان صادومهمستجد1729

ندى اسماعٌل ابراهٌم ابراهٌم القصاصمستجد1730

ندى اسماعٌل محمد كرم محمدمستجد1731

ندى الدمرداش احمد الدمرداش الرفاعىمستجد1732

ندى رجب محمد محمود سعٌدمستجد1733

ندى زٌن السٌد رجبمستجد1734

ندى سعد محمد عبدربه محمودمستجد1735

ندى عاطف محمد حسٌنمستجد1736

ندى عبدالمنعم محمد محمود عٌدمستجد1737

ندى عبدالواحد السٌد سعد السٌد سالممستجد نقل قٌد1738

ندى عالءالدٌن عبدالعظٌم السٌدمستجد1739

ندى غالى الشحات عبدالرازق البٌلىمستجد1740

ندى فاروق السٌد محمد عبدالمجٌدمستجد1741

ندى كامل كامل النجارمستجد1742

ندى محمد ابراهٌم ابوعوفمستجد1743

ندى محمد السٌد مارٌهمستجد1744

ندى محمد رشاد محمد محمود عٌسىمستجد1745

نرمٌن حسن المرسى تفاحهمستجد1746

نرمٌن عٌد عبدهللا مغاورى دروٌشمستجد1747

نرمٌن محمد محمد احمد عبدالقادرمستجد1748

نرمٌن محمد ٌونس محمد عزب عفٌفىمستجد1749

نسرٌن اٌمن ابراهٌم عبدالفتاح اصٌلمستجد1750
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71 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
نسرٌن محمد بكر على خلٌلمستجد1751

نسمه محمد المغاورى عبدالحمٌد علىمستجد1752

نشوى اشرف ابوالحمد فرجمستجد نقل قٌد1753

نشوى عبدالعزٌز عبدالعزٌز ندامستجد1754

نشوى ٌاسرمحمد احمد ٌوسف عمرانمستجد1755

نظله وجٌه رمضان عبدالوهاب الرفاعىمستجد1756

نغم عالء سعٌد محمد الخولىمستجد1757

نغم محمد ابراهٌم محمد المالمستجد1758

نها طه عوض عبدالغنى شرٌفمستجد1759

نهال صالح بدٌر رمضان السٌد رزهمستجد تحوٌل ورقى1760

نهله سمٌر قدرى قاسم مطراوىمستجد1761

نهله ماهر حامد عبدالمطلبمستجد1762

نور اسامه احمد فهمى مهنامستجد1763

نور عماد فتحى شمس الدٌنمستجد1764

نورا ابوالٌزٌد على الهٌلمستجد1765

نورا صبحى عبدالفتاح فرجمستجد1766

نورا محمد حسن عبدالفتاحمستجد1767

نورالدٌن الشحات محمد شحاتهمستجد1768

نورالدٌن مسعد احمد السعٌد سلمانمستجد1769

نوران سامى رفعت حافظمستجد1770

نوران عالء فتحى محمود حسٌنمستجد1771

نوران محمد عبدالسالم محمد ابراهٌممستجد1772

نورهان السٌد مرزوق قطب سٌفمستجد1773

نورهان جمعه عبدالرازق عبدالمولىمستجد1774

نورهان صابر مختار انور عدالنمستجد1775
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72 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
نورهان عماد مشرف محمد مشرف مخٌمرمستجد1776

نورهان فؤاد ابوشوشه فؤاد شتٌوىمستجد1777

نورهان متولى عبدالمقصود عبدالواحدمستجد1778

نورهان محمد ابراهٌم احمد شعالنمستجد1779

نورهان محمد ابراهٌم ربٌعمستجد فنى1780

نورهان محمد رزق حافظ شادىمستجد1781

نورهان منصور السٌد على عبدالعالمستجد1782

نورهان موسى قطب موسى خلٌفه الخاللىمستجد1783

نورٌن اسامه ناجى علىمستجد1784

نٌرٌن ضٌاءالدٌن عبدالعال احمد حواسمستجد1785

نٌفٌن رضا محمد عبدالعزٌز الزقممستجد1786

هاجر السٌد عبدالجلٌل احمد قادوسمستجد1787

هاجر السٌد محمود الفخرانىمستجد1788

هاجر خالد عبدالعزٌز عوضمستجد1789

هاجر سعد محمد حسٌن زٌن الدٌنمستجد1790

هاجر صبحى سٌد محمد ناصرمستجد1791

هاجر صالح عاطف محمد سامى الخبٌرىمستجد1792

هاجر عبدالكرٌم محمد سلٌمان السمالوىمستجد1793

هاجر على عبدالرازق مرزوق العربىمستجد1794

هاجر عٌد ابراهٌم محمودمستجد1795

هاجر محمد السعٌد بهنسىمستجد1796

هاجر محمد انور ابراهٌم الزٌاتمستجد1797

هاجر محمد عبدالوهاب ابوخضرهمستجد1798

هاجر محمود مظهر عوضمستجد1799

هاجر وحٌد اسماعٌل احمد فرجمستجد1800
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73 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
هادى مدحت عاطف ابراهٌم الشنشورىمستجد1801

هادى وفٌق احمد فرٌد الصنفاوىمستجد معادلة1802

هاله احمد ابراهٌم عبدربهمستجد1803

هاله محمود رمضان ابوالمكارممستجد1804

هانى عبدالمجٌد عبدالمعطى محمد فتٌانىمستجد1805

هاٌدى السعٌد ٌونس صعٌصعمستجد1806

هاٌدى اٌهاب محمد على البٌطارمستجد1807

هاٌدى مازن احمد خٌرت داود حمروشمستجد1808

هاٌدى محمد عبدالقوى محمد الحصاوىمستجد1809

هاٌدى محمد على عبدالمجٌد الفالحمستجد1810

هاٌدى هشام احمد احمد السلماوىمستجد1811

هبةهللا مدحت ابراهٌم البهوتىمستجد1812

هبه اٌمن اسماعٌل احمد عطامستجد1813

هبه اٌهاب محمد محمد عٌدمستجد1814

هبه محمد مراد عبدالعزٌز سالمهمستجد1815

هدى ابوالٌزٌد ابراهٌم السٌد محمد سالمهمستجد1816

هدى رضا عبدالواحد صالحمستجد1817

هدى رمزى شحاته عبدالمحسن جوهرمستجد1818

هدى عفٌفى عبدالغنى شاهٌنمستجد1819

هدى عٌسوى الدسوقى السٌد الزواوىمستجد1820

هدى محمد السٌد محمد الفضالىمستجد1821

هدى محمد مجدى على قندٌلمستجد نقل قٌد1822

هدى محمد محمد محمود الكاشفمستجد1823

هدٌر عطٌه ابراهٌم عبدالحمٌدمستجد1824

هدٌر محمد جمعه عبدالوكٌل خطابمستجد1825

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



74 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
هدٌل البدوى احمد حسنٌن السالمونىمستجد نقل قٌد1826

هشام اٌهاب عبدالمنعم مرسى اسماعٌلمستجد1827

هشام جمال عبدالحلٌم عبدالعاطى جاب هللامستجد1828

هشام شعبان عنتر محمد الدخمٌسىمستجد1829

هشام عمر عبداللطٌف محمد احمدمستجد1830

همس محمد عالء عبدالمحسن مصطفى العطفىمستجد1831

هنا احمد محمد حسن ابراهٌم عبدهللامستجد1832

هنا عادل ٌوسف عبدالواحد علىمستجد1833

هنا محمد حامد محمد قاسممستجد1834

هنا محمد عبدالرافع ابوحطبمستجد1835

هناء على السٌد على حامد خنٌسهمستجد1836

هند رمضان مصطفى باظهمستجد1837

هند عادل حامد محمد ناصفمستجد1838

هٌام عادل احمد جعفرمستجد1839

وائل خٌرى عبدالمقصود محمد قطبمستجد1840

وائل سعد سمٌر سعد ابراهٌممستجد1841

وائل عبدهللا احمد محمود الجبالىمستجد1842

وائل محمد عبدالصمد محمد نجلهمستجد1843

وسام عزت مهٌب محمد الحامولىمستجد نقل قٌد1844

وسام على محمد على حسن الجمسىمستجد1845

وسٌم وائل على سلٌمان الدرفمستجد1846

وصال ابراهٌم ابوالمجد ابراهٌم شاهٌنمستجد1847

وعد طارق العدوى احمدمستجد1848

وفاء ابراهٌم ابومندور ابراهٌممستجد1849

وفاء صبرى صبحى محمد نجلهمستجد1850
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75 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
وفاء عمر احمد حسن الجوهرىمستجد1851

وفاء هانى عبدالمنجى الصاوىمستجد1852

والء عبدالعزٌز احمد عبدالحمٌد كحلهمستجد1853

والء عماد شعبان عبدالغنى احمدمستجد1854

والء محمد عبدهللا البشبٌشىمستجد1855

ولٌد حسام الدٌن محمد العشرىمستجد1856

ٌارا مجدى ٌوسف عبدالفتاح حرازمستجد1857

ٌارا وحٌد حمزه محمد بلحمستجد1858

ٌاسر اٌهاب كمال محمد ابوٌوسفمستجد1859

ٌاسر على سلٌم البسٌونىمستجد نقل قٌد1860

ٌاسر فتحى اسماعٌل محمد شعٌرمستجد1861

ٌاسمٌن احمد محمد ابراهٌم ابوحسنمستجد1862

ٌاسمٌن اٌمن محمد مصطفى مقاوىمستجد1863

ٌاسمٌن حامد عبدالخالق عبدالخالق قرقورمستجد1864

ٌاسمٌن عزت على محمد البدوىمستجد1865

ٌاسمٌن محمد حجاج حامد حجاجمستجد تحوٌل ورقى1866

ٌاسمٌن منٌر عبدهللا السٌد طبلمستجد1867

ٌاسٌن شعبان سعد شمسٌهمستجد1868

ٌحى عادل عبدالفتاح سٌف الدٌنمستجد1869

ٌحٌى محمد ٌحٌى محمد روبىمستجد1870

ٌسرا محمد عبدالسالم محمد رمضانمستجد1871

ٌسرى ٌاسر منصور مسعود البلقٌنىمستجد1872

ٌمنى عبدالفتاح جالل عبدالعزٌزمستجد1873

ٌمنى عبدالمعبود ابراهٌم خلٌفهمستجد1874

ٌمنى محمد عبدالسمٌع النجارمستجد1875
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25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



76 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
ٌوسف  عصام وحٌد ٌسرى الكردىمستجد معادلة1876

ٌوسف ابراهٌم محمد شعبانمستجد1877

ٌوسف ابراهٌم منٌر ٌونسمستجد1878

ٌوسف احمد ابراهٌم ابراهٌم سالممستجد1879

ٌوسف احمد السٌد فتح هللا حسن رزقمستجد1880

ٌوسف احمد الصٌاد عبدالسالم الدامىمستجد1881

ٌوسف احمد سالم محمد ٌوسفمستجد1882

ٌوسف احمد على احمد جنٌدىمستجد1883

ٌوسف احمد فوزى محمد الفقىمستجد1884

ٌوسف احمد محمد حامد فتح هللا ٌعقوبمستجد1885

ٌوسف احمد محمد رجب السٌدمستجد1886

ٌوسف اشرف حمدى فرجمستجد1887

ٌوسف الصاوى السٌد حامد الفتىمستجد1888

ٌوسف اٌمن عبدالخالق الشامىمستجد نقل قٌد1889

ٌوسف اٌمن عشم جندى جرجسمستجد1890

ٌوسف اٌهاب احمد محمد اسماعٌلمستجد1891

ٌوسف تامر عفت محمدمستجد1892

ٌوسف حسن ابراهٌم جعوانمستجد1893

ٌوسف رؤف على محمد السماحىمستجد1894

ٌوسف سعٌد احمد محمد حسنٌن العشرىمستجد نقل قٌد1895

ٌوسف سعٌد عبدالحمٌد العطارمستجد1896

ٌوسف شعبان ابراهٌم احمدمستجد1897

ٌوسف صالح محمد دروٌشمستجد1898

ٌوسف عادل السعٌد محمود مهدىمستجد1899

ٌوسف عادل محمود سالمهمستجد1900
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77 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
ٌوسف عادل ٌوسف احمد الطناحىمستجد1901

ٌوسف عصام محمد عزت البحٌرىمستجد تحوٌل ورقى1902

ٌوسف عالء رأفت ابراهٌم الفرماوىمستجد1903

ٌوسف محمد السٌد ابراهٌم عبدالعظٌممستجد1904

ٌوسف محمد سعٌد الشالمستجد1905

ٌوسف محمد شبل محمد عفٌفىمستجد1906

ٌوسف محمد عبدالمقصود ابراهٌممستجد1907

ٌوسف محمد عبدالمنعم الدسوقً االشقرمستجد1908

ٌوسف محمد محمد السٌد عمرمستجد1909

ٌوسف محمد محمود النحراوىمستجد1910

ٌوسف محمد محمود محمد عامرمستجد1911

ٌوسف مسعد محمد الجملمستجد1912

ٌوسف نجم الدٌن ٌوسف عبدالوهابمستجد1913

ٌوسف نوح صالح ابراهٌم نوحمستجد1914

ٌوسف وائل السٌد ابو عاصىمستجد1915

احمد صبرى لبٌب حامد السٌدمستجد1916

احمد عبٌر سٌد احمد عٌد حسب هللامستجد1917

اسامه محمد جمعه سالممستجد1918

السٌد ابراهٌم السٌد بسٌونى ابوسٌفمستجد1919

امنٌه عبد الروف محمد الشهاوىمستجد1920

امٌره محسن محمد حمودهمستجد1921

حازم زاٌد محمود زاٌدمستجد1922

عمرو هشام محمود عثمان اغامستجد1923

فتحى سعد فتحى خلٌل طاحونمستجد1924

محمد شوقى زكى محمد مقلدمستجد1925
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78 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
محمد عزت زكرٌا ابراهٌم غنٌممستجد1926

محمد فؤاد فاروق النحراوىمستجد1927

محمود محمد فوزى على سٌداحمدمستجد1928

مروان تامر حسن عبدالفتاح حسنمستجد1929

نصر محمد نصرالدٌن محمد منصورمستجد1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950
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79 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975
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80 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000
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81 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
2001

باق بعذر عن العام 

ابانوب ادوارد راغب موسى جرجس2022/2021الجامعى

ابراهٌم ابراهٌم زكى محمد النجارباق2002

2003
باق لم ٌستكمل اجراء 

قٌده
ابراهٌم حسن عبدالحلٌم عبدالحلٌم حسن

2004
باق عن مادة 

اقتصاد
ابراهٌم حمدى ابراهٌم السٌد الشاعر

ابراهٌم خالد عاشور ابراهٌم محمدباق2005

2006
باق لم ٌستكمل اجراء 

قٌده
ابراهٌم فرج صابر محمد

احمد ابراهٌم حافظ السٌد جادهللاباق2007

احمد اسامه ابراهٌم المهدى الصرندباق2008

احمد تامر صالح عرفة احمد سالمباق2009

احمد جمٌل محمد عالمباق2010

احمد ربٌع محمد عدروسباق2011

احمد عصام سٌد عبدالحمٌد القصاصباق2012

احمد على محمد احمد الجندىباق2013

احمد على ٌوسف ابوفودهباق2014

احمد عماد طه عبدالفتاح عامرباق2015

احمد عنتر عٌد رشاد عٌسىباق2016

احمد محسن محسن على زهرةباق2017

احمد محمد السٌد ابراهٌمباق2018

احمد محمد طه علىباق2019

احمد محمد على على الدٌبباق2020

احمد محمد عمر احمد محمدباق2021

احمد محمد مصطفى على فرحاتباق2022

احمد مدحت عبدالسالم مصطفى سلٌمانباق2023

احمد ناصر كامل شبانهباق2024

احمد وائل احمد مصباح قنونهباق2025
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82 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
ادهم السٌد ابو المجد السٌد عثمانباق2026

اسامه اشرف ابراهٌم عبدالسالم مقلدباق2027

اسامه جمعه ابراهٌم نعٌم البناباق2028

اسامه محمد ابراهٌم مصطفى حربىباق2029

2030
باق لم تتقدم لمكتب 

التنسٌق
اسراء مصطفى محى الدٌن احمد عثمان

اسالم صالح محمد علىباق2031

2032
باق لم ٌستكمل اجراء 

قٌده
اسالم صدقى محمد عبدالجواد سعفان

االء محمد محمد السعٌد عبدالعال سلٌمهباق2033

السٌد نشات السٌد فتحى عثمانباق2034

اللٌسى محمد ابراهٌم اللٌسى اسماعٌلباق2035

امنٌه احمد محمد عزاز محروس الهنداوىباق2036

باكٌناز حسن عطٌه حسن النادىباق2037

بالل سعد محمد غازىباق2038

تامر السٌد مبروك احمد الشامىباق2039

ترنٌم مصطفى توفٌق هراسباق2040

تسنٌم احمد محمد عبدالمجٌد بدوى خضرباق2041

2042
باق عذرعن مادة 

التدرٌبات
جابر بدران السٌد عبدالسالم المشد

حبٌبه محمود ابراهٌم السقاباق2043

حسام ابراهٌم محمد ابراهٌمباق2044

2045
لم ٌتقدم الى مكتب 

التنسٌق
حسام حسن عبدالرحمن محمد

حسام حسن محمد على عطٌهباق2046

2047
باق بعذر عن مادة 

لغه
حسام حسن مصطفى حامد النجار

حسام محمد احمد سلطانباق2048

حسام محمد عوض محمد العباسىباق2049

2050
باق بعذر عن تارٌخ 

النظم
حسن الغرٌب المرغنى محمد الصعٌدى
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كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
حسن رافت على محمد القصبىباق2051

خالد اكرم محمد بٌومى العاصىباق2052

دالٌا ابراهٌم محمد امٌن عبدالوهابباق2053

دعاء فرٌد عاشور علىباق2054

دنٌا احمد محمد احمد بكرباق2055

دنٌا سعٌد اسماعٌل طاٌل االحولباق2056

2057
باق بعذر عن مادة 

منظمات
رمضان محمد على سلٌمان ابو حمام

رنا طه عبدالباقى محمد سعدباق2058

2059
باق بعذر عن العام 

زٌاد تامر القطب الكنٌسى2022/2021الجامعى

زٌنب على مخٌمر على عبدهباق2060

2061
باق لم ٌتقدم لمكتب 

التنسٌق
سامح عبدالغنى عبدالرؤف عصر

سامح هانى ابراهٌم عبده السٌدباق2062

2063
باق لم ٌستكمل اجراء 

قٌده
سٌف الدٌن رضا عبدالفتاح قمرة

شرٌف سمٌح عبدالرازق احمد سرورباق2064

شرٌف هالل عبدالمجٌد هالل االزهرىباق2065

2066
باق لم ٌستكمل اجراء 

قٌده
شعبان عادل محمد صالح

2067
باق  لم تتقدم لمكتب 

التنسٌق
شٌرٌن هانى عبدالعظٌم هنداوى

عبدالرحمن السٌد عبدالحمٌد عدسباق2068

عبدالرحمن سعٌد ابراهٌم السٌد الشبراوىباق2069

عبدالرحمن سعٌد عباس درهابباق2070

2071
باق لم ٌستكمل اجراء 

قٌده
عبدالرحمن محمد محسن الجوٌلى

عبدالرحمن مصطفى محمد محمد تعلٌبباق2072

2073
باق بعذر عن دور 

عبدالرحمن ٌاسر سمٌر على الفخرانى2022ماٌو

عبدالعزٌز ابراهٌم عبدالعزٌز السٌد ابو نارباق2074

عبدهللا احمد كلٌب حسنباق2075
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2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
عبدهللا محمد ابراهٌم الداعورىباق2076

عبدربه محمود عبدربه غباشىباق2077

عصام احمد محمود احمد ناصفباق2078

على اسماعٌل سعد عبدالحى عبدالهادىباق2079

على الدٌن فرج موسى عبدالرحٌم القالوىباق2080

على السعٌد مسعد السعٌد حسنباق2081

على السٌد على مصطفى سالمباق2082

على طاهر محمد خمٌس ابوزٌدباق2083

على عارف عبدالونٌس اسماعٌل صقرباق2084

عمار على احمد خلٌفه محمدباق2085

عمر بدر حمدى محمد بدرباق2086

عمر عادل احمد شتاتباق2087

2088
باق بعذر عن دور 

2022ماٌو
عمر عصام السٌد محمد شٌخه

عمر محمد سعد الدٌنباق2089

عمر مدحت احمد احمد محمدباق2090

2091
باق بعذر عن العام 

عوض احمد حامد محمد بكر2022/2021الجامعى

2092
باق بعذر عن مادتٌن 

غادة محمود السٌد سعد تركىالدستورى-االقتصاد

فارس جمعه على حسن سلٌمانباق2093

فرح عبدالغنى احمد قنصوةباق2094

فرٌد محمود فتحى عالمباق2095

كارم مصباح محمود الرفاعىباق2096

كامل محمد كامل ابو المجد احمدباق2097

2098
باق لم ٌستكمل اجراء 

قٌده
كرٌم عبدالجواد احمد عبدالجواد

2099
باق لم ٌستكمل اجراء 

قٌده
كرٌم عبدالمعطى ابراهٌم سالم عبدالرحمن

كرٌم محمد عبدالرحٌم عبدالرحمن ابو الروسباق2100
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2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
كرٌم محمد محمود طه محمد رجبباق2101

محمد السٌد عبدالغفار محمدباق2102

محمد السٌد محمد على البرعصىباق2103

محمد اٌمن قندٌل محمد العشرىباق اعادة قٌد2104

محمد اٌهاب على احمد مٌبرباق2105

2106
باق تم اعادة قٌده 

محمد جمال محمد مصطفى عبدالمعطى2023/2022

محمد خالد احمد الخولىباق2107

2108
باق عذر عن مواد دور 

محمد خالد المحمدى الصاوى2022ٌناٌر

محمد خٌرى ابراهٌم محمود المصرىباق2109

محمد سامى محمد عبدالوهاب نداباق2110

2111
باق لم ٌتقدم لمكتب 

التنسٌق
محمد شعبان احمد موسى

محمد عاطف عبدالرازق البناباق2112

محمد عاطف محمد مصطفى الشامىباق2113

محمد عبدالحكٌم محمد سٌد احمد شاهٌنباق2114

محمد عصام محمد محمود سعدباق2115

محمد عالء جمعه عوض عبدالغفارباق2116

محمد على محمد مصطفى ابراهٌم حسنباق2117

محمد عمادالدٌن محمد محمد عسلباق2118

محمد كرم محمود مدكورباق2119

محمد ماجد عبداللطٌف صقرباق2120

محمد محمود محمد علىباق2121

2122
باق بعذر عن دور 

محمد مدحت عبدالناجى حافظ2022ٌناٌر

محمد ولٌد السٌد محمد العداروسىباق2123

محمود حمدى سعٌد سعدباق2124

محمود شحاته عوض محمد ابو خضرهباق2125
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2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
محمود صبرى عبدالحمٌد محمد على السقاباق2126

2127
باق بعذر عن العام 

محمود عالء سمٌر كمال احمد على رمضان2022/2021الجامعى

محمود عبدالستار فتح هللا سالمهباق2128

محمود ناصر ٌحٌى الحارتىباق2129

مروان محمد عبدالحفٌظ على ابو اسماعٌلباق2130

مصطفى احمد اسماعٌل محمدباق2131

مصطفى احمد حسن سالمه الحناوىباق2132

مصطفى اسامه محمد محمود الدٌبباق2133

مصطفى محمد محمد ابو محمدباق2134

مصطفى محمد مصطفى على الرفاعىباق2135

مصطفى محمد مصطفى غزلباق2136

معاذ صالح عبدالعظٌم موسىباق اعادة قٌد2137

منه عباس سعٌد محمودباق2138

مهند محمود محمد محمود شتاباق2139

ندى مسعد محمد الششتاوى سالمباق2140

نورا احمد احمد عوٌضهباق2141

2142
باق بعذر عن مادة 

اجرام
نورالدٌن ٌاسر محمد ابوالفتوح

2143
باق لم ٌستكمل اجراء 

قٌدها
نٌروز عصام ابراهٌم محمد

2144
باق لم ٌستكمل اجراء 

قٌدها
هاجر كمال السٌد قندٌل

2145
باق لم ٌتقدم لمكتب 

التنسٌق
هاشم اشرف هاشم مصطفى

هانى محمد عبٌد عٌسى حسٌنباق2146

هالل طارق ابوالسعود القدوسىباق2147

ٌاسر احمد محمد عبدالخالقباق2148

2149
باق بعذرعن مادة 

اقتصاد
ٌحٌى محمد ٌحٌى النجار

ٌمنى عادل حمدى محمد السعداوىباق2150
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رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
ٌوسف اشرف عبدالحمٌد عبدالمنعم عٌسىباق2151

ٌوسف شعبان محمود عباس زٌدانباق2152

ٌوسف محمد محمد عبدالنبى بلبعباق2153

ٌوسف ٌاسر نادى احمدباق2154
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شئون الطالب
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تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



118 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



119 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



120 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
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كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس
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كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



123 لجنة   
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2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 
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كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 
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2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  
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رقــــم 
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2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  
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2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  
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تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



129 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى
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2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 
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                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



142 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



143 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



144 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



145 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



146 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



147 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



148 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



149 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 



150 لجنة   

كشف بأسماء الطالب المقٌدٌن بالفرقة االولى

2023/ 2022للعام الجامعى " انتظام"  كلٌة الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـٌـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـٌدالــجـلـوس

                  مالحظ                كنترول
ــــــــــــــــــــــ:       حضور 

25:       غــٌـاب  ــــــــــــــــــــــ                            إجمالى 


