
   

1كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلدارية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا
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ابتسام احمد محمد ابوالسعود سالممستجد1

ابتسام اشرف محمود عبدالرحمن عبدالمنعممستجد2

ابتسام سعد كمال نيدهمستجد3

ابراهيم احمد عبدالرازق ابوالروسمستجد4

ابراهيم سمير ابراهيم السعيد الصاوى الجملمستجد5

ابراهيم عيد ابراهيم عبدالحميدمستجد6

ابراهيم محمد كامل ابراهيم عبدهمستجد7

ابراهيم محى الدين حامد الطويلهمستجد8

ابوالنجاه احمد ابوالنجاه ابراهيم عاشورمستجد9

احالم طارق عبدالفتاح ابراهيممستجد10

احمد اشرف السيد محمد ابويوسفمستجد11

احمد بسيونى عبدالحى محمد العطارمستجد12

احمد بهجات عبداللطيف بهجات داودمستجد13

احمد حسام محمد محمد بسيونىمستجد14

احمد رفعت عبدالعزيز سالم الصالحىمستجد15

احمد سعود محمد صبره احمد اسماعيلمستجد16

احمد سمير عبده العبدمستجد17

احمد صالح محمود محمود احمد الباجورىمستجد18

احمد عاطف كامل سليمانمستجد19

احمد عبدالرؤف محمد عبدالستار االحولمستجد20
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احمد عبدهللا راشد السيد ابراهيممستجد21

احمد عزوز حسنى السعيد ابوعمرمستجد22

احمد على عبدالرازق على سليممستجد23

احمد كمال نصير نصيرمستجد24

احمد ماهر السيد راغب عطيهمستجد25

احمد محمد ابراهيم الشرشابىمستجد26

احمد محمد احمد توفيق ابراهيممستجد27

احمد محمد اسماعيل احمد عبدربهمستجد28

احمد محمد عباس ابوزيدمستجد29

احمد محمد عبدالباسط اسماعيل شميسمستجد30

احمد محمد عبدالفتاح اسماعيلمستجد31

احمد محمد عوض محمد العباسىمستجد32

احمد محمد فتحى عبدالرسول غيطانىمستجد33

احمد محمد محمد عبداللطيف البقاشمستجد34

احمد محمد يونس محمدمستجد35

احمد معاطى ابراهيم محمد يوسفمستجد36

احمد ناصر حمدين ابوالخيرمستجد37

اسامه عبدالخالق الدسوقى عبدهللامستجد38

اسراء الرفاعى عطوه مغاورىمستجد39

اسراء رمضان عبدالفتاح عبدالحميد ابوغالىمستجد40
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اسراء سالم سالم عبدالحافظمستجد41

اسراء سالمه على مرادمستجد42

اسراء شوقت عثمان عثمان السترىمستجد43

اسراء عبدالفتاح محمد البنهاوىمستجد44

اسراء محمد ادم حمدمستجد45

اسراء محمد عبدهللا عطيهمستجد46

اسراء ممدوح عبدالفتاح محمود زيدانمستجد47

اسالم رمضان سعيد عبدالسميعمستجد48

اسالم نصر عبدالحق المرسى صالحمستجد49

اسماء ابراهيم ابراهيم عبدهللامستجد50

اسماء ابراهيم عبدالوهاب الجبالىمستجد51

اسماء السعيد احمد الغرباوىمستجد52

اسماء بهجات شعبان عبداللطيفمستجد53

اسماء حسن ابراهيم سيد احمد الفقىمستجد54

اسماء رضا عبدالجواد محمد المدبولىمستجد55

اسماء عبدالحميد اسماعيل محمدالروينيمستجد56

اسماء عبدالسالم محمد سالممستجد57

اسماء فاروق ابراهيم محمود فايدمستجد58

اسماء محمود السيد احمد حجازىمستجد59

االء خالد البحراوى محروس عمارمستجد60
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االء خالد على عبدالعزيز ابوحسينمستجد61

االء فتحى عبدالمقصود احمد منينهمستجد62

االء محمد عمر عبدالسالم مرادمستجد63

الحسين رمضان جمعه محمود قنديلمستجد64

الزهراء على محمد على عبدالرحمنمستجد65

السيد مغازى يوسف شايقمستجد66

امانى احمد ابراهيم سيداحمد عبدهللامستجد67

امل رجب محمد الغناممستجد68

اميره احمد محمد ابراهيم غنيممستجد69

اميره رضا محمد ابراهيم الشريفمستجد70

اميره سعيد عبدالفتاح ابراهيم محمد الدرشاوىمستجد71

اميره عبيد رفعت عبيد خليفهمستجد72

اميره محمد جابر امين زيادهمستجد73

ايمان اسماعيل على السيد النجارمستجد74

ايمان السيد عبداللطيف السيد زيادهمستجد75

ايمان خالد على عبدالاله عابدينمستجد76

ايمان صالح يوسف يوسف السعيدمستجد77

ايمان طارق سعيد بريقعمستجد78

ايمان عادل سعد عبدالعزيز مبروكمستجد79

ايمان عبدالحميد متولى عبدالحميدمستجد80
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ايمان كمال محمد رفعت بشرمستجد81

ايمان محمد عبدالجواد عمرمستجد82

ايمان محمد محمد بصلمستجد83

ايمان ممدوح الصاوى مصطفى حسنمستجد84

ايمن محمد السيد عبدالرحمن العنانىمستجد85

ايناس عاطف عزيزالدين ابراهيم عيسىمستجد86

ايه ابوالعز محمود شبل عودهمستجد87

ايه جمال ابراهيم نصرهللا باللمستجد88

ايه حسن محمد سيداحمد الجايحمستجد89

ايه حموده عبدالمجيد عبدالدايم ابوسالممستجد90

ايهاب ابراهيم ابراهيم حسن الفارمستجد91

بالل احمد عبدالسميع محمد القصاصمستجد92

بالل مجدى عبدالمهيمن بديرمستجد93

تامر بلتاجى محمد بلتاجىمستجد94

جهاد السعيد عوض محمد االنصارىمستجد95

جيهاد ناجى ابراهيم محمد درازمستجد96

حامد فتحى عبدالسالم محمد خليلمستجد97

حامد محمد حامد محمد الفيومىمستجد98

حسام الدين عادل السيد بركات عبدالجوادمستجد99

حسام الدين هشام محمد البدرى خلفمستجد100
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حسام حسن عبدالنبى حسن ابومصطفىمستجد101

حسام سمير على اسماعيلمستجد102

حسام نادر عبدالمنعم محمد شعبانمستجد103

حسناء حسن فتحى السكنيدىمستجد104

حماده خالد فتحى ابراهيم كريم زيادهمستجد105

خالد محمد ابوالورد عبدالغفار جودهمستجد106

خالد هشام حامد محمد الطويلهمستجد107

خديجه صالح كامل محمد صالحمستجد108

خلود حسين عبدالهادى حسينمستجد109

خلود عبدهللا سليمان على الجالىمستجد110

خلود مبروك قاسم مكايدمستجد111

خلود محمد عطيه جاد فايدمستجد112

خلود محمود شتا جاويشمستجد113

خليفه احمد خليفه يحى وقيعمستجد114

خليل محمد خليل محمد الخويسكىمستجد115

داليا محمد حلمى على بليحمستجد116

دعاء محمد احمد محمد عبدالمعطىمستجد117

دعاء محمد بيومى ابراهيم الهابطمستجد118

دولت محمد عبدالستار حامد المالحىمستجد119

دينا طلعت على سيف الغراوىمستجد120
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دينا عصام صالح احمد الشورهمستجد121

دينا نبيل شاكر محمد حسينمستجد122

راجى احمد على احمد بقلولمستجد123

رامى عبدالمنعم على عبدالحق السبيعىمستجد124

رانا محمد لبيب محمود ابوعويشهمستجد125

رانيا رمضان محمد حسن بشرمستجد126

رانيا عاطف ابوالعنين عبدالسالممستجد127

رانيا عصام الدين خليل عبدالعزيز حمودهمستجد128

رائد محمد السعيد عبدالواحدمستجد129

رشا رجب على عبدهللامستجد130

رضا حسن حسن على البدالىمستجد131

رقيه محمد على حسن البحيرىمستجد132

رنا طلعت انور طهمستجد133

روان محمد محمود النقيبمستجد134

زكريا حامد محمد محى الدين الطويلهمستجد135

زياد رضا بدر محمد السيدمستجد136

زياد عصام شبل جاد الريسمستجد137

زياد عالء شوقى الرفاعىمستجد138

ساره السعيد توفيق حجاجمستجد139

ساره عبدالعزيز موسى عبدالعزيز الدبورمستجد140
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ساره عبدالواحد حموده محمد ابوزورمستجد141

ساره محمود احمد محمود ابوالنجاهمستجد142

ساره محمود عبدالعاطى حسن صالحمستجد143

ساميه حسن عبدالهادى حسنمستجد144

سعاد السعيد ابراهيم حمدان حسينمستجد145

سعد عبدالحميد عبدالمجيد موسىمستجد146

سلمى محمد محمد سليم الشامىمستجد147

سلمى مصطفى محمد سيداحمد فضليهمستجد148

سلوى احمد لطفى احمد عبدهللامستجد149

سماء دسوقى رشاد المغربى سالمهمستجد150

سماء رضا محمد جمعهمستجد151

سماح ابراهيم السيد السيد بديوىمستجد152

سمر حسام جمال الدين عبدالغنىمستجد153

سمر محمود رمضان محمد جاب هللامستجد154

سمير محمد حميدو احمد دسوقىمستجد155

سمير محمد مصطفى يوسف زعلوكمستجد156

سميره محمد السيد نصارمستجد157

سهيلة عالء الدين محمد محمد عبدالحى عبدالقادرمستجد158

سوزان اشرف عبدهللا منسى اسماعيل الديبمستجد159

شروق حافظ محمد حافظ رزقمستجد160
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شروق سعد السيد احمد عبدالقادرمستجد161

شروق عادل ابراهيم حسن غانممستجد162

شريف عمر محمد عمر عبدالحميدمستجد163

شريف ياسر شعبان خليل غربيهمستجد164

شموع رجب عبدالبصير امين الغندورمستجد165

شيماء ابراهيم احمد عبدالحميدمستجد166

شيماء بدير احمد عبدالرازقمستجد167

شيماء خالد احمد ابراهيم مرسىمستجد168

شيماء رضا عبدالجواد المدبولىمستجد169

شيماء رمضان قمرالدولة الصامولىمستجد170

صافين عزت ممدوح مصطفى عبدهمستجد171

طارق جابر عطيه عبدالغفارمستجد172

طارق عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عاشورمستجد173

طاهر احمد محمود حسن الصندفاوىمستجد174

عاصم احمد محمد احمد ميعادمستجد175

عاطف عاطف غازى عبداللطيفمستجد176

عباده سعد عبدالقادر الفقىمستجد177

عبدالحافظ عمران عبدالحافظ حافظ الطويلمستجد178

عبدالحليم ابراهيم عبدالحليم حسن خليلمستجد179

عبدالرحمن خالد عبدالمنعم ابراهيم عبدالغفارمستجد180
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عبدالرحمن عبده السعيد عيسىمستجد181

عبدالرحمن فتحى عطيه السيد مصطفىمستجد182

عبدالرحمن محمد عبدالحليم الخراشىمستجد183

عبدالرحمن محمد محمد الجملمستجد184

عبدالرحمن ناجى ابراهيم بدرمستجد185

عبدالعزيز سعيد محمد سالممستجد186

عبدالعظيم محمد عبدالعظيم فراجمستجد187

عبدهللا سعد محمد ابراهيم جميعىمستجد188

عبدهللا عاطف صالح على ابوجليلمستجد189

عبدهللا عبدالكريم عبدالكريم عبدالحافظمستجد190

عبدهللا محمد عبدهللا محمد جبرمستجد191

عبده على موسى الشرقاوىمستجد192

عبده فتح هللا عبده السقامستجد193

عبير جمال عبدهللا عبدالواحدمستجد194

عبير سامى حامد عبدالعزيز عمارهمستجد195

عبير صالح محمد ابوالنصر بركاتمستجد196

عبير محمود عبدالعظيم محمدمستجد197

عصام على محمد عبدالعاطى علىمستجد198

عال عبدالحكيم فرج على حمادهمستجد199

عالء خالد محمد محمد جعفرمستجد200
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على عالءالدين على ابراهيممستجد201

على محمد على سالممستجد202

على محمد على محمد شناقمستجد203

عماد فتحى عبدالعال عمر زهرانمستجد204

عمار رضا عبدالستار عبدالمالكمستجد205

عمار على على سيداحمد سعدمستجد206

عمر محمد رفعت عبدالحليم موسى حمدونمستجد207

عمر مدحت محمد خطابمستجد208

عمرو زغلول فهمى العراقىمستجد209

عمرو عبدالعال عنتر محمد عاشورمستجد210

عمرو عبدالقادر عبدالمنعم عبدالقادر سالممستجد211

عهد جمال احمد ابراهيم االشهبمستجد212

عيد احمد على احمد عبدربهمستجد213

غاده رفيق محمد ابراهيم شتامستجد214

غزل سيف النصر فيصل سيف النصرمستجد215

فاطمه احمد سعد حسنينمستجد216

فاطمه الزهراء احمد عبدالرحمن عبدالرحمن علىمستجد217

فاطمه حسن عبدالفتاح المغربىمستجد218

فتحى محمد فتحى على ابوالحسنمستجد219

فلاير سند حمد الطيب ابوكيلهمستجد220
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فلاير على محمد على بخيتمستجد221

فوزى احمد معناوى عبدالعالمستجد222

فؤاد فتح هللا على سعد الفقىمستجد223

كريم عبدالغنى محمد شلبى الغولمستجد224

كريم متولى محمد حسن شيحهمستجد225

لمياء بالل محمد محمد درويشمستجد226

لمياء محمد السيد ابراهيممستجد227

لميس محمد عبدالسالم القبانىمستجد228

ليلى عاطف عباس ابراهيم عطاهللامستجد229

ماجده حسن محمد محمد سالممستجد230

ماهر عبدالفتاح محمد سالممستجد231

مبروك صبحى سليم موسى علوانىمستجد232

مجدى وهبى محمد حامد الصندفاوىمستجد233

محاسن مصطفى ابراهيم قشطهمستجد234

محمد ابراهيم حمدين محمد القاضىمستجد235

محمد ابراهيم سلمان سليمان سالممستجد236

محمد ابراهيم على حسن عزاممستجد237

محمد احمد احمد سليمان داودمستجد238

محمد احمد طه محمود عويضهمستجد239

محمد احمد محمد حمادمستجد240
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محمد احمد محمد يوسف ربيعمستجد241

محمد احمد محمود السيد اسماعيلمستجد242

محمد اشرف جاب هللا السيدمستجد243

محمد السعيد سعد مصطفىمستجد244

محمد السعيد محمود ابوخضرهمستجد245

محمد السيد احمد الشرقاوىمستجد246

محمد السيد يوسف مصطفى يوسف زعلوكمستجد247

محمد انور محمد السيد عامرمستجد248

محمد ايمن محمد بكرمستجد249

محمد بدير الراعى بدير مرسىمستجد250

محمد بسيونى محمد سليمان الديهىمستجد251

محمد جابر على ابراهيم سالممستجد252

محمد حاتم محمد حسن ابويوسفمستجد253

محمد حازم عبدالحميد ابوبريكهمستجد254

محمد حسن النادى على البحيرىمستجد255

محمد حسن قطب حسن الشرقاوىمستجد256

محمد حماده عبدالرحيم خلف محمدمستجد257

محمد خالد احمدالسيد النقيطىمستجد258

محمد رافت سعد مندورمستجد259

محمد رفيق حمدى محمد القاضىمستجد260
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محمد زغلول عبدهللا عبدالجليل خليفةمستجد261

محمد زيدان شحاته البرلسىمستجد262

محمد سالم السيد احمد الحنفىمستجد263

محمد سامى محمد ابراهيم الوردانىمستجد264

محمد سامى محمد ابراهيم مصباح ابواسماعيلمستجد265

محمد سعد محمد سعد الكشحتمستجد266

محمد سعدالدين عبدالمنعم ابراهيم حمدمستجد267

محمد سعيد شحاته احمد ابوبدوىمستجد268

محمد سعيد محمد على شرباشمستجد269

محمد سعيد يونس محمد سلومهمستجد270

محمد شبل ابراهيم محمد النحالمستجد271

محمد شعبان رمضان حسن شامهمستجد272

محمد صبرى عبدالمقصود عبدالحميد شمسيهمستجد273

محمد طاهر اسماعيل على المتولى نجممستجد274

محمد عادل جوده محمد جودهمستجد275

محمد عادل سليمان عبدالعزيز زهرهمستجد276

محمد عاطف عبدالسالم عاشورمستجد277

محمد عبدالعزيز محمد السعدنىمستجد278

محمد عبدالعظيم عبدالوهاب عبدالخالق حجازىمستجد279

محمد عبدالمنعم السيد عبدالعزيز عوضمستجد280
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محمد عطيه محمد عطيه فرجمستجد281

محمد على شرف الدين الكومىمستجد282

محمد فتح عبدالمنعم الجزارمستجد283

محمد فتحى محمد خليلمستجد284

محمد فرج ناجى بساط باللمستجد285

محمد محمد صبحى محمد عبدالمولى عبدالالمستجد286

محمد محمد عبدالكريم عبدالحافظمستجد287

محمد محمود احمد عبدالنعيممستجد288

محمد مدحت ممدوح عبدالغنى البالصىمستجد289

محمد ممدوح احمد حسن الدماطىمستجد290

محمد منير احمد سيداحمد بدرمستجد291

محمد نبيل السيد مرسىمستجد292

محمد هالل على السيدمستجد293

محمود احمد محمد سعد المسلمانىمستجد294

محمود الحسينى محمود البدراوىمستجد295

محمود السيد السيد محمد وحيشمستجد296

محمود خالد محمود السيد منصورمستجد297

محمود رزق عبدالسالم الصندفاوىمستجد298

محمود سمير عبدالستار جابرمستجد299

محمود عبدالسالم رجب النادىمستجد300
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محمود عبدالعال محمود محمد الجناينىمستجد301

محمود عبدالقادر مصطفى على بسيونىمستجد302

محمود عبدالكريم خلف محمودمستجد303

محمود فرج سعد السيد القلينىمستجد304

محمود محمد السيد على شحاتهمستجد305

محمود محمد على على حشيشمستجد306

محمود محمد محمود الشيخهمستجد307

محمود نبيه عبدالعزيز الزياتمستجد308

محمود وليد احمد جابر النجارمستجد309

مدحت صالح على السيد عالممستجد310

مصطفى محمد حسن عبده ابوشوشهمستجد311

مصطفى محمد مصطفى عبدالعزيزمستجد312

مصطفى هاشم عبدربه رحيممستجد313

منار السعيد درويش مصطفى عبدالغنىمستجد314

منار ماهر محمد محمد جادومستجد315

منال امين دسوقى ابراهيم عبدهللامستجد316

منه هللا الشافعى محمد محمد ابوعيسىمستجد317

منى عبدهللا عبدالعال احمدمستجد318

مها اشرف سليمان على الفقىمستجد319

مها محمد احمد عبدهمستجد320
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مى ابراهيم طه محمد عليبهمستجد321

مى عبداللطيف درويش احمد مقلدمستجد322

مى محمد محمود اسماعيل عطامستجد323

ميرنا احمد محمد عبدالحافظ ابراهيممستجد324

ميرنا محمد عبدالمجيد الصالحىمستجد325

ناجح محمد العسلى سرحانمستجد326

نادر عبدهللا صبحى ابوالروسمستجد327

نادر عماد توفيق السيد شتامستجد328

نادر مصطفى محمد عيسى الفقىمستجد329

ناديه السعيد محمود مصطفى نمشهمستجد330

ندا محمد سالم عبدالحافظمستجد331

ندى حسن عبدالمقصود حسن الطراوىمستجد332

ندى سالم وفا رزق محمدمستجد333

ندى كمال محمد عبدالعالمستجد334

ندى محمد يوسف يوسف غازىمستجد335

نصر رزق عبدالعزيز عصرمستجد336

نهاد سامى محمد عطاهللا قمرمستجد337

نهال محمد عبدالعاطى عبدالخالق عونمستجد338

نهال محمد محمد على الجوهرىمستجد339

نهى السيد بيومى ابراهيم القزازمستجد340
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18كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلدارية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

نهى عبدالحميد عبدالحميد ابوسمرهمستجد341

نورهان عبده عبدالحميد محمد تركىمستجد342

نورهان عمادالدين على عبدالمقصود جودهمستجد343

نورهان محمد عبدالجيد يونس ابوالروسمستجد344

نورهان موسى موسى رضوان عطيهمستجد345

نيره دياب عيد االزرقمستجد346

نيره كمال الدين محمد عبدالقادر الشريفمستجد347

هاجر خالد محمد صالح عمارهمستجد348

هاله اسماعيل محمد حسن الطراوىمستجد349

هاله عبداللطيف محمود عطا عمارهمستجد350

هانم عصران محمد اسماعيلمستجد351

هانى سرحان عبدالعظيم السعداوىمستجد352

هايدى محمد توفيق شتا البريدىمستجد353

هبه سعد عباس محمدمستجد354

هبه عبدالواحد محمد حسن داودمستجد355

هبه محمد احمد متولى ابوداودمستجد356

هدى محمود محمد ابواليزيد الحلفاوىمستجد357

هدير رمضان انور محمد قطبمستجد358

هدير محمد ابراهيم على محمدمستجد359

هشام عبدالموجود احمد ابوخواتمستجد360
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:   إجمالى 



   

19كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلدارية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

هناء شريف حسن عبدالمجيد جابرمستجد361

هناء محمد يحيى خليفه عبدالجوادمستجد362

هويده على على يسنمستجد363

وجنات عبدالمنعم محب عبدهللا مسلممستجد364

وحيد زكريا محمد محى الدين الطويلهمستجد365

وداد اشرف محمد عبدالعليم عطيهمستجد366

وفاء نبيل ابوالمجد عبدالمجيد القرضاوىمستجد367

يارا تامر جالل محمد السيد صالحمستجد368

ياسر سعد محمد حسن داودمستجد369

ياسمين ايمن الشحات عبدالحميد خليلمستجد370

يوسف ممدوح مصطفى الشافعىمستجد371

372
باقى إيقاف قيد 

2021
ابراهيم البكرى عوض هللا السعيد محمد

ابراهيم فرحات جبر الحسانينباقى373

ابراهيم محمد محمد محمود عويسباقى374

ابراهيم مسعد كمال ابراهيم بلتاجىباقى375

376
باقى عذر عن دور 

احمد جمال حسن على عاشور2021مايو 

احمد حازم محمد عبدالنبى عبدالخالق حسينباقى377

احمد حلمى على حلمى العفنىباقى378

379
باقى إيقاف قيد 

2021
احمد رمزى فاروق فايد

احمد عبدالحميد يونس محمد حجازىباقى380
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:   إجمالى 



   

20كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلدارية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

381
باقى عذر عن دور 

احمد عبدالستار محمد طاهر2021مايو 

احمد عبدالصمد سالم العفيفىباقى382

احمد عبدالعزيز عبدالجواد الجوهرىباقى383

احمد ماهر عباس على طلبهباقى384

احمد محمد احمد سليمان ميرهباقى385

احمد محمد السيد حسن هاللباقى386

احمد محمود محمد احمد السايسباقى387

احمد هالل خالد جمعهباقى388

389
باقى عذر عن دور 

.احمد يونس ياسين 2021يناير 

اسراء ابراهيم محمد يوسفباقى390

اسراء الشحات رمضان مصطفى االجرودباقى391

392
باقى عذر عن دور 

اسراء ايهاب على مصرى2021يناير 

اسراء زين العابدين عبدالسالم درويشباقى393

394
باقى عذر عن دور 

اسالم محمد خميس قطب ابوالحسن2021مايو 

اسماء جمال خطاب عبداللطيف درهاتباقى395

396
باقى عذر عن دور 

االء كامل محمود ابراهيم حبلص2021يناير 

الشبراوى مجدى شعبان عبدالقادرباقى397

امير عادل شعبان على سليمانباقى398

اميره وليد انور المغازىباقى399

400
باقى عذر عن دور 

ايمان على محمد عبده مبروك2021مايو 
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21كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلدارية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

ايمان كامل عبده نورباقى401

ايه احمد عبدالواحد عبدالرحمن فايدباقى402

ايه احمد وجيه محمد ابوالمكارم عطيهباقى403

ايه عادل احمد محمد الخشابباقى404

ايه محمد مصطفى حسين كاملباقى405

406
باقى عذر عن دور 

بسمه عدوى على محمد الشباسى2021مايو 

حازم صالح مختار سلطانباقى407

حامد اسماعيل حامد الديهىباقى408

حسام محمد محمد امينباقى409

حسناء رمضان على شعبان نصرباقى410

حسنى حمدان حسنى ابوالعزمباقى411

حسين زكريا كامل عبدالحميدباقى412

خالد عادل محمد سرحانباقى413

رانيا ابوالفضل عبدالفتاح على شلتوتباقى414

رمضان قاسم رمضان سيداحمد ابوالروسباقى415

روان محمد عبدالحميد الفقىباقى416

ريهام بهجت احمد جنهباقى417

ساره ابراهيم محمد مصطفى منصورباقى418

ساره مبروك على ابراهيم الديبباقى419

سلمى حسن شهاب الدين علىباقى420
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22كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلدارية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

شيماء فؤاد كامل حمودهباقى421

ضحى عبدهللا محمد عبدالجيد باللباقى422

طارق عالء محمد الجيارباقى423

طاهر انور السعيد خفاجى محمد عامرباقى424

عبدالرحمن احمد محمد سالمباقى425

عبدالرحمن صالح محمد حسن شرارةباقى426

عبدالرحمن محمد الحسينى عقل محمد عيسىباقى427

عبدالفتاح مصطفى محمد عبدالفتاح الفقىباقى428

عبدالفتاح نصرالدين عبدالفتاح حسنباقى429

عبدهللا اسامه كمال شلبىباقى430

عبدهللا محمد محمد الشيخباقى431

.عبدهللا مسلم عناد باقى432

عبدالناصر عبدالمحسن احمد ابراهيم عبدهباقى433

عبير عرفه عبدالمهيمن عيدباقى434

عالء رمضان عبدالفضيل ابراهيم مقاليهباقى435

فاطمه الزهراء اسامه محمد خضيرباقى436

فاطمه عبدالفتاح السيد الصفطىباقى437

فتحى محمد فتحى جامعباقى438

فلاير عبدالعظيم لطفى عبدالسميعباقى439

محمد ابراهيم شربينى سيداحمد محمدباقى440
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23كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلدارية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

محمد ابراهيم محمود ابراهيم ابوطالبباقى441

محمد اشرف عبدالعزيز الغباوىباقى442

محمد اشرف محمد عبدالعزيز تركىباقى443

محمد السيد رزق الدستاوىباقى444

محمد السيد عبدالعزيز داودباقى445

محمد حسن رزق حسن بريك فرجباقى446

محمد خالد راغب عبدالعزيز احمدباقى447

محمد سعد ابراهيم سعد صالحباقى448

محمد سعد محمد سلطانباقى449

محمد شعبان عزالعرب عبدالقوى عطاباقى450

محمد صبرى عبدالمعطى عبدالحليم سيداحمدباقى451

452
باقى عذر عن دور 

محمد صالح الدين محمد عيد عاشور الناقورى2021يناير 

محمد طه مصطفى الجندىباقى453

محمد عاطف كمال توفيق السداوىباقى454

محمد عبدالنبى عبدالفتاح عبداللطيف بكرباقى455

محمد عزت عبدالقادر ابراهيم حسن النكالوىباقى456

محمد عمرو مصطفى احمد عمر محمدباقى457

محمد محمد ابراهيم ابوعامودباقى458

459
باقى عذر عن مادتى رقابة 

محمد محمود محمد العفيفىقاعة بحث+ قضائية 

460
باقى عذر عن دور 

محمد نجاتى سعد محمد ابوعمر2021يناير 
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24كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلدارية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

461
باقى عذر عن مادتى قضاء 

محمد يوسف عبدالجواد يوسف الشعراوىنشاط إدارى+ دستورى 

محمود اسماعيل احمد اسماعيل جوالىباقى462

محمود انس شمس الدين ابراهيم شمس الدينباقى463

464
باقى عذر عن العام 

محمود خطاب عبده خطاب شحاته2021الجامعى 

465
باقى عذر عن قانون إدارى 

دور + قضاء دستورى + 

2021مايو 
محمود شوقى محمد القلينى

محمود عبدالعظيم لطفى عبدالسميع دميسباقى466

محمود عبدالفتاح الحسينى عبدالرؤفالحارتىباقى467

محمود عدلى ذكى محمد عامرباقى468

469
باقى عذر عن العام 

محمود محمد فريد احمد المشد2021الجامعى 

470
باقى عذر عن دور 

مروان وجيه عبدالفتاح يوسف الخميسى2021مايو 

مريم وجيه زكى عازر عوض هللاباقى471

472
باقى عذر عن دور 

مصطفى شحاته خميس قطب ابوالحسن2021مايو 

مصطفى مجدى ابراهيم عبدهللا سالمباقى473

مصطفى وسيم شوقى الكافورىباقى474

475
باقى عذر عن قانون إدارى 

رقابة + نشاط إدارى + 

إدارية
ممدوح ضياء محمود ابوالسعود الفقى

منه هللا ايمن ابراهيم قاسمباقى476

منه هللا فريد صالح حمودهباقى477

منير عبدالعظيم حفنى حمزهباقى478

موسى احمد لطفى محمد احمد الشواربىباقى479

480
باقى عذر عن دور 

نادر محمد احمد عبدالفتاح اسماعيل2021مايو 

                       الكنترول
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25كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلدارية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

نصر خالد نصر المليجىباقى481

هادى محمود عبدالقادر خضيرباقى482

483
باقى عذر عن دور 

هبه حسين عبدالغنى سرور2021مايو 

هدير محمد محمد اسماعيل الروينىباقى484

هشام عمادالدين على ابراهيم الدبابىباقى485

هشام ناصر مخلوف محمد خليل حمادهباقى486

487
باقى إيقاف قيد 

2021
وسام عبدالعزيز محمد جاب هللا محمود

ياسر سعد حسن موسى الدالشباقى488

ياسين عبدهللا زيدان على سياجباقى489

490
باقى عذر عن دور 

احمد محمد ابوالفتوح ابوشقه2020يناير 

491
باقى عذر عن دور 

رضا السيد فرج ابراهيم الجارحى2021مايو 

492
باقى عذر عن جميع مواد 

طه عبدالصادق عبدالفضيل محمد على2020الرسوب 

493
باقى عذر عن دور 

عمر محمد عبدالفتاح عمار2020مايو 

494
باقى عذر عن دور 

محمد عيد محمد عبدالحميد جنيدى2020مايو 

495
باقى عذر عن دور 

محمد مختار محمد على2020مايو 

496
باقى عذر عن دور 

محمود محمد محمد على عامر2020مايو 

497
باقى عذر عن دور 

نورهان عالء خلف محمد2021مايو 

                       الكنترول

 
 بالكليةMISقام بإعداد هذه الكشوف وحدة 

مالحظ
:  حضور 

:  غــيـاب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:   إجمالى 


