
   

1كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم التجارة الدولية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

احمد اسماعيل ابوسريع جادهللامستجد1

احمد ربيع احمد حجاجمستجد2

احمد عبدالرحمن عبدالعزيز الشيخمستجد3

احمد فتحى محمد ابراهيممستجد4

احمد محمد حسين محجوبمستجد5

احمد محمد عبدالمجيد الغايشمستجد6

احمد يحيى السعيد حسن بلحهمستجد7

اسالم مجدى عبدالفتاح علىمستجد8

اسماعيل محمد حلمى الياسمستجد9

الزهراء فتحى محمد على شوكهمستجد10

ايه السيد محمد السباعى حسينمستجد11

ايه رمضان سعد رمضان الزياتمستجد12

جماالت فاروق ابراهيم عبدالكريممستجد13

حسن على حسن على خلفمستجد14

خلود رضا عباس محمد صقرمستجد15

داليا بسيونى محمد ابراهيممستجد16

دنيا حسن محمد مكىمستجد17

ديانا محمد عبدهللا احمد عبدالمتعالمستجد18

راندا محمد رياض امينمستجد19

ريم طارق حسن عبدالحميدمستجد20
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ريهام نبيل محمود غازى شلبىمستجد21

زينب محمد لطفى عبدالجليل االماممستجد22

سليمان ايهاب حسين سليمان عبدالعزيزمستجد23

سمر احمد محمود الجروانىمستجد24

سمير الشحات سمير نبيه ابراهيممستجد25

سميره فوزى احمد احمد سليممستجد26

سهير احمد محمد عويسمستجد27

شريف محمد حسن كمال احمد ابراهيممستجد28

شهاب الدين محمد يسرى عبدالسالم احمدمستجد29

عبداللطيف جمال عبداللطيف منتصرمستجد30

عبدهللا ابراهيم عبدالعليم محمد ابوعيسىمستجد31

عبدهللا محسن زايد على الدقلهمستجد32

عبدهللا محمد محمد محمد عيسىمستجد33

عمرو حسين محمد النجارمستجد34

فاطمه حامد محمد حامد ابوطالبمستجد35

محمد احمد محمد احمد عبدالكريممستجد36

محمد ايمن العربى الحديدى محمودمستجد37

محمد حسين عبدالعزيز محمدمستجد38

محمد حمدى السيد سعفانمستجد39

محمد سالمه عبدالجواد سالمه الشباسىمستجد40
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محمد صالح كامل صالحمستجد41

محمد فرج عبدالغنى جاب هللامستجد42

محمود بسيونى محمود الذكرىمستجد43

محمود حلمى محمود شحاته حبيبمستجد44

محمود فرج عبدالغنى جاب هللامستجد45

محمود فرج على عمر احمدمستجد46

محمود مصطفى محمد عبدهمستجد47

مرفت رجب محمد عمر محمدمستجد48

مروه على عبدالمطلب محمد زيدمستجد49

مريم شحته اسماعيل اسماعيل الشحات برىمستجد50

ميرفى عبدالناصر محمد مشالىمستجد51

ميرنا اسامه احمد حسينمستجد52

نهال عبدالسالم ابراهيم عامرمستجد53

نورهان حمدى انور عبدالعزيزمستجد54

هاجر احمد محمود عطا الجروانىمستجد55

هدير السيد ابراهيم المتولى احمد السنباطىمستجد56

وائل السيد حسن احمد الجمالمستجد57

ابراهيم السيد على سالمباقى58

ابراهيم عبدالعزيز منصور محمد البطرانباقى59

ابراهيم محمد محمد الششتاوى حجاجباقى60

                       الكنترول

 
 بالكليةMISقام بإعداد هذه الكشوف وحدة 

مالحظ
:  حضور 

:  غــيـاب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:   إجمالى 



   

4كشف     
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احمد المغازى محمود حامد خضرباقى61

احمد ايهاب انور الجندىباقى62

احمد ربيع رزق السيد الدخاخنىباقى63

64
باقى عذر عن مادتى مشكالت 

احمد رجب السعيد على سالمهتنازع قوانين+ 

احمد سعد حسن حامد بوادىباقى65

احمد صبرى احمد محمدباقى66

احمد صالح السيد ابراهيم فرج هللاباقى67

احمد عماد محمد عطيهباقى68

احمد فوزى سعيد على على السقاباقى69

احمد فوزى فرج عبدالصادقباقى70

احمد محمد جمعه اسماعيلباقى71

احمد محمد عبدالغنى ناصف محمدباقى72

اسراء اشرف فتحى حفنى جمعهباقى73

74
باقى عذر عن مادتى مشكالت 

اسالم احمد ابراهيم محمد الصاوىتنازع قوانين+ 

اسماء المغاورى المغاورى سالمهباقى75

اسماء محمد محمد توفيقباقى76

اشرقت على احمد حسين عبدهللاباقى77

السيد موسى احمد موسىباقى78

اميره فوزى عصمت شعبانباقى79

اندرو ميخائيل اسكندر حمايهباقى80
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ايمان ناجح يسرى محمد عوادباقى81

ايمان نبيه فتح هللا حسين الزياتباقى82

ايمان هنداوى محمد هنداوى ابوزورباقى83

باسم اسماعيل شمس الدين محمد بكرباقى84

باسم محمد كمال الحوفىباقى85

بسمه جمال عبدالنبى حسن احمدباقى86

تامر عبدالحليم ابوالنجاه عجمىباقى87

تامر عزت على شلبى القاضىباقى88

حسام جمال محمود محمد محمود موسىباقى89

حسام فوزى زكريا محمد زايدباقى90

حسام محمد محمد عبدالمجيدباقى91

حسانين محمد حلمى محمود حسانينباقى92

حسن ربيع حسن عبدالنعيمباقى93

حسن وليد حسن افندىباقى94

حسين السعيد رافت غانمباقى95

حنين اشرف عوض ابراهيم رضوانباقى96

خضره محمد سليم البدوىباقى97

خلود جمال محمود عبدالصادق اسعدباقى98

دينا سعيد محمد محمد عبدالفتاحباقى99

ربيع خلف هللا ربيع محمدباقى100
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رضا عبدالعال محمد فهيم عبدالعالباقى101

رنا محمد ضياءالدين عبدالسميع القديمباقى102

روضه محمد السيد حسنى عنتر احمدباقى103

ساره محمد مختار محمد شبانهباقى104

سالى انور زينهم ابراهيم الشالباقى105

ساهر سعيد شمس الدين محمودباقى106

سعاد السعيد السيد احمد مصطفىباقى107

سعدالدين حسن محمد حسن سرحانباقى108

سلمى سامر محمد محمود شريفباقى109

سماح محمود محمد الشورىباقى110

سمر محمود ابراهيم محمودباقى111

سهام اشرف لطفى عبدالحليمباقى112

شيماء محمد ابراهيم محمد سيدباقى113

صفاء محمد احمد عبدالحليم جادباقى114

طارق على حامد عبدهللاباقى115

طارق مصطفى احمد حسن عمارباقى116

طلعت محمد على الطايشباقى117

118
باقى عذر عن دور 

عاطف عبدالمعطى المغاورى النشاوى2021مايو 

عبدالحميد عادل فؤاد عبدالحميد كشكباقى119

120
باقى عذر عن العام 

عبدالرحمن امين حسن محمد رمضان2021الجامعى 
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عبدالرحمن على محمد محمد غريبباقى121

عبدالرحمن محمد هانى عزيز السيدباقى122

عبدالعزيز جبر عبدالعزيز عبدربهباقى123

124
باقى عذر عن دور 

عبدالعزيز حسن عبدالعزيز محمد2021يناير 

عبدهللا جمال فوزى الشاذلى ابراهيمباقى125

عبدهللا سمير محمد مصطفىباقى126

عبدالمنعم جمال محمود محمد قنبرباقى127

عبدالوهاب اشرف عبدالوهاب بدرهباقى128

عالء عواد على عوادباقى129

130
باقى عذر عن مادتى تجارة 

على السعيد عبدالغفار عبدالحافظ عمارهعالقات اقتصادية+ بحرية 

عمر طلعت خليفه حسن ابراهيمباقى131

عمر عاطف محمد عبدالوهاب نداباقى132

عمر عبدالراضى حامد محمدباقى133

عمرو جمال سيد محمد جمعهباقى134

فاطمه الزهراء حماده عبدالرحمن فرغلىباقى135

فاطمه حماده احمد احمد حامد السمنودىباقى136

فاطمه عبدالحليم محمد عبدالحليم عوضباقى137

فاطمه لبيب زكى موسى مصطفىباقى138

كريم محمد طه عبدالمالكباقى139

محمد احمد كمال الدين عبدالمحسنباقى140
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محمد احمد محمد حسنباقى141

محمد السيد محمد نبيه احمد ابراهيمباقى142

143
باقى عذر عن دور 

محمد باهر عبدالفتاح محمد علم2021مايو 

144
باقى عذر عن مادتى مشكالت 

محمد حمدان محمد بديوىعمليات بنوك+ 

محمد حمدى كامل مصطفىباقى145

محمد داود داود غنيم اسماعيلباقى146

محمد زكريا احمد السيدباقى147

محمد سعيد عبده محمدباقى148

محمد سعيد محمد سامى سعيد عبدربهباقى149

150
باقى عذر عن مادة 

محمد طارق محمد البدرى احمد خلفعالقات اقتصادية

محمد طارق محمد على عسكرباقى151

محمد عادل شوقى عبدالمجيدباقى152

محمد عبدالمطلب ابراهيم عبدالمطلب2021باقى إيقاف قيد 153

محمد على احمد حسن الجارمباقى154

محمد كمال فهمى رضوانباقى155

محمد ناصر احمد على نصارباقى156

157
باقى عذر عن العام 

محمد وجيه نجاح الموافى ابراهيم2021الجامعى 

محمود خالد محمود ديب عثمان الشلودىباقى158

محمود زينهم محمد محمدباقى159

محمود سعيد احمد يوسف شطارهباقى160
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محمود عبدهللا عبدالعليم حسنباقى161

محمود عبدالمحسن قرنى عبدالمحسنباقى162

محمود عزت محمود حسنينباقى163

164
باقى عذر عن دور 

محمود فؤاد عبدالكريم المتولى على حماد2021مايو 

مرنا مجدى حسنى مرسى محمدباقى165

مريم كارم محمود سيدباقى166

مصطفى سعيد ابراهيم مبروكباقى167

مصطفى محمد مصطفى حامدباقى168

منه هللا مصطفى محمدى السيد ابوالعنينباقى169

منى عبدهللا عبدالعليم حسنباقى170

منى مصطفى سعد محمد مسعودباقى171

مهند محمد محمود محمد امين باشا مشعلباقى172

مى عبدالغفار احمد عبدالعالباقى173

نشوى محمد محمد السيد جبريلباقى174

175
باقى عذر عن دور 

نورهان محمود عبدالهادى محمد هيكل2021مايو 

هاجر رافت شوقى الشرقاوىباقى176

هاجر رجب محمد مندورباقى177

هبه سعد محمد حسنباقى178

هدير محمود على ابراهيم العجمىباقى179

هشام عزمى عبدالعزيز محمدباقى180

                       الكنترول
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10كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم التجارة الدولية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

وليد فاروق محمد احمد سالمهباقى181

ياسمين محمد ياقوت محمد الكاشفباقى182

ياسين احمد عبدالنبى عبدالعزيز داودباقى183

يوسف محمد محمد عبدهللاباقى184

185
 2باقى عذر عن مادة اختيارية

وليس له الحق في سبتمبر 

2022
احمد عالءالدين عادل احمد جادالحق

186
عقود + باقى عذر عن تنازع 

دولية وليس له الحق في يناير 

2022
ايه عوض فتحى عبدالحميد

187
باقى عذر عن مواد 

عمرو عبدالحميد محمد الديب2020الرسوب 

188
باقى عذر عن دور 

محمد اسماعيل محمد مرسى2020مايو 

189
باقى عذر عن مادة 

محمد عبدالرحمن محمد االفندى2اختيارية

190
باقى عذر عن دور 

محمود سامى ابواليزيد محمد رمضان2020مايو 
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