
   

1كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلقتصادية والمالية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
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ابراهيم عبدهللا زكريا المرادنىمستجد1

ابراهيم محمد حلمى عبدالوهاب القزازمستجد2

ابراهيم مصطفى ابوزيد سعدمستجد3

احسان عبدالهادى بركات النعناعىمستجد4

احسان فؤاد ابراهيم ابراهيم الهوارىمستجد5

احمد ابراهيم سيد عبدالرحمن سويفىمستجد6

احمد احمد محمد  يوسف  اسماعيلمستجد7

احمد اسامه نبوى العشرىمستجد8

احمد تامر على ابراهيم وهبىمستجد9

احمد حسنى مخلوف غانممستجد10

احمد رجب رشدى احمد عالممستجد11

احمد زغلول محمد الششتاوى ابراهيممستجد12

احمد شوقى جمعه محمد عبدالفتاحمستجد13

احمد صبرى عبدالجليل عبدالهادىمستجد14

احمد عبدالستار عبدالنبى محمد نوارمستجد15

احمد عبدالكريم عبدالمنعم عبدالكريممستجد16

احمد عزت على بيهمستجد17

احمد عالء عبدالمنعم ابراهيم اللبانمستجد18

احمد على على سعد مسعود الفقىمستجد19

احمد على يوسف حجازىمستجد20
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احمد فرج محمود السيد عبدالعالمستجد21

احمد فوزى السيد محمد نورالدينمستجد22

احمد محمد ابراهيم محمد الجناينىمستجد23

احمد محمد الكيالنى محمدمستجد24

احمد محمد حمزه حسين علىمستجد25

احمد محمد صالح حسن الروينىمستجد26

احمد محمد فؤاد قطب الغناممستجد27

احمد ممدوح محمد وجيه الرميسىمستجد28

احمد ياسر عبدالرحيم عبدالخالقمستجد29

ازهار فكرى عبدالرؤوف البدرىمستجد30

اسامه بركات هرون عبدالجليل عيسىمستجد31

اسامه محمد محمد سلطانمستجد32

اسراء احمد نصر حسن الكومىمستجد33

اسراء اشرف جاب هللا محمود حمادمستجد34

اسراء السيد السيد سليمانمستجد35

اسراء جمال قطب صوابى سالم غانممستجد36

اسراء شعبان السيد زيدانمستجد37

اسراء محمد عبدالعزيز ابوالمعاطى البياعمستجد38

اسراء مصطفى على عباس شاهينمستجد39

اسراء ياسر عبدالمنعم سيد اماممستجد40
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اسراء يسن طه ماضىمستجد41

اسالم احمد السيد حسين فرحاتمستجد42

اسماء احمد مصطفى جمال الدينمستجد43

اسماء رفعت سعيد حسين عمارهمستجد44

اسماء فوزى زكى عفيفى فرجمستجد45

اشجان محمد ابراهيم الشيخمستجد46

االء ابراهيم خليل ابراهيم البدوىمستجد47

االء عبدالمنعم سيداحمد سيداحمد الجندىمستجد48

الحسن شعبان اسماعيل على جرابيعمستجد49

السيد على حسن ابراهيم حربىمستجد50

السيد محمد السعيد البشبيشىمستجد51

امال محمود ابراهيم محمود علىمستجد52

امانى رضا صالح جرجسمستجد53

امنيه احمد صبرى احمد شلبىمستجد54

اميره محمد محمد الطعيمى اسماعيل الصيادمستجد55

اميره محمد محمد شاكر لطفىمستجد56

ايات السعيد السيد محمد االبحرمستجد57

اياد السيد الهادى دراجمستجد58

ايمان احمد محمد ابراهيم محمد عبدهللامستجد59

ايمان السيد وادى محمد عوفمستجد60
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ايمان فراج ابراهيم عبدهللا الناعممستجد61

ايمان محمد اسماعيل محمد الضهيرىمستجد62

ايمن محمد محمود احمدمستجد63

ايه السيد عبدالرازق سعد عبدالرازقمستجد64

ايه سعيد جوده عبدالتواب الذوبىمستجد65

ايه شوقى بدوى شحاته بدوىمستجد66

ايه عبدالعزيز حامد عبدالعزيزمستجد67

ايه على احمد محمدمستجد68

ايه محسن عبدالمقصود عبدالحميدمستجد69

ايه محمد احمد عبدالرحمن سالممستجد70

ايه محمد عبدالرحمن محمودمستجد71

ايه محمد عبده ليمونهمستجد72

ايه محمود محمود سيف نصرالدينمستجد73

ايه يسرى ابوالعباس على القنمستجد74

بدوى عبدالكريم بدوى عبدالكريممستجد75

بسنت محمد حسن على نصرمستجد76

بسيونى حسن بسيونى حسنمستجد77

تامر عبدالفتاح محمود شلبىمستجد78

تسنيم مجدى احمد طلبه ابوالمجدمستجد79

جهاد ابراهيم محمد ابراهيم شومانمستجد80
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حازم عبدالفتاح منير الشامىمستجد81

حبيبه محمد عبدالجواد على ابوالسيدمستجد82

حسام محمد شعبان عبدالمطلب موسىمستجد83

حسام محمد عبدالرحمن محمد كامل عزاممستجد84

حسن اسماعيل عامر اسماعيلمستجد85

حسن حمدى عبده رمضان محمد جريدهمستجد86

حسن عصام حسن عبده شوشهمستجد87

حسن محمد عبدالقوى محمد رحابمستجد88

حسناء حسنى محمد عينرمستجد89

حسناء زناتى خضر زناتى ابوزيدمستجد90

حسين محمد حسن حسين مصباحمستجد91

حسين محمد حسين محمد خضرمستجد92

حمدى السعيد محمد الدمرداش المرسىمستجد93

حنان رجب مصطفى جمال الدينمستجد94

حنان ياقوت عبدالرحمن مصطفىمستجد95

حنيين مصطفى اسماعيل محمد البيلىمستجد96

خالد طه محمد الشناوى العدوىمستجد97

خالد عبدالنبى محمد صبرهمستجد98

داليا عزالدين محمد طهمستجد99

داود محمد صالح عبدالرازق داودمستجد100
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دعاء سعد عبدالمعطى ابراهيم النويشىمستجد101

دينا ابراهيم كامل عدسمستجد102

دينا محمود عبدالغفار صالح محمدمستجد103

دينا محمود على سيداحمد ابوحطبمستجد104

رانيا ماهر ابراهيم محمد معجوزمستجد105

رانيا ناصف السعيد على موسىمستجد106

رحاب محمد محمد محمود عمرمستجد107

رضوى عبدالعظيم محمد مرزوقمستجد108

رغده محمد حلمى محمد محمد النحاسمستجد109

رفيده خليل عبدالمنعم ختعنمستجد110

رفيق السنوسى حلمى ابوالسبحمستجد111

رمزى محمد مسعود طلبهمستجد112

رمضان فوزى رمضان الديبمستجد113

رنا محمد احمد عبدالدايممستجد114

رنا مكرم فوزى عبدالعزيز حمادهمستجد115

رنيم محمد عبدالسالم عبدالمجيدمستجد116

رنين سعيد زكريا االشقرمستجد117

روان عادل محمد امين اغامستجد118

ريم جمال صابر جاد محمدمستجد119

ريهام كامل عبدالرحمن كامل فتح هللامستجد120
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زينب كامل فؤاد موسى البلحىمستجد121

ساره سعد عبدالبارى محمد ديابمستجد122

ساره عيسوى محمد عيسوى الهندوممستجد123

سالى محمد محمد على حمادهمستجد124

سجود جابر محمد رفاعى السيدمستجد125

سحر احمد بسيونى النجارمستجد126

سلمى ابراهيم جابر عباس حسينمستجد127

سلوى اسماعيل عبدالحليم اسماعيل حجازىمستجد128

سماح صبحى فتح هللا محمد دسوقىمستجد129

سماح مامون امين تميممستجد130

سمر سعد حسانين محمد حسانينمستجد131

سميه صبحى طلحه عبدالغنىمستجد132

سهير عبدالحليم عبدهللا على شعبانمستجد133

سهيله احمد زكى عبدالعليم اسماعيل ابوالعينينمستجد134

شروق رضا جمال نعيممستجد135

شروق ماهر محمد علىمستجد136

شروق محمد عبدالعزيز بيومى جبرمستجد137

شريف صالح عبدالعزيز عبدالهادىمستجد138

شعبان عبدالعزيز ذكى القاضىمستجد139

صابرين ابراهيم محمد ابراهيم سيداحمدمستجد140
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صبحى سعيد صبحى الوكيلمستجد141

صفاء ادريس حسن سعدونهمستجد142

صفيه نعيم محمد على  السيد ابراهيممستجد143

عبدالجليل صالح عبدالجليل عبدالجوادمستجد144

عبدالحميد عصام عبدالحميد الخولىمستجد145

عبدالرحمن فتح هللا محمد فتح هللا عامرمستجد146

عبدالرحمن مصطفى حسن احمد الخشابمستجد147

عبدالرحيم عبدهللا محمد الدعلوبمستجد148

عبدالسالم ممدوح نفادى امين احمدمستجد149

عبدالعزيز محمود عبده حافظ رجبمستجد150

عبدهللا قطب محمد عبدالعاطى هاشممستجد151

عبير احمد حسن محمد سالممستجد152

عبير عبدالعال على شحاتهمستجد153

عبير محمد يوسف ابوعيانهمستجد154

عثمان احمد محمد الصاوىمستجد155

عزه سعد سعد سعد صالحمستجد156

عصام كمال حماد ابوالروسمستجد157

عال صالح فتوح محمد غانممستجد158

عالء سعيد فوزى رمضانمستجد159

عالء صابر محمد احمد عبدالكريممستجد160
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على حسن على حسن ابوالضرايرمستجد161

على محمد السيد محمد عبدالرحمنمستجد162

عمر يوسف احمد البردويلمستجد163

عمرو جبريل عبدالصادق محمد سيد احمدمستجد164

عمرو عاطف الشحات السيد علىمستجد165

عمرو محمود حسين ادممستجد166

عوض صبرى صبرى شبيبمستجد167

عونى الدسوقى ابراهيم الدسوقى عينرمستجد168

عيشه شهدى على محمد حسن االبحرمستجد169

فاطمة السعيد السيد محمد قنديلمستجد170

فرج بساط فرج عبد العزيزمستجد171

فيروز حسن رياض اسماعيلمستجد172

كريم حسن الجرايحى غريب محمد الردينىمستجد173

كريم سالم محمود محمدمستجد174

ماجد عبدالاله عبدالحميد بدرمستجد175

ماجده محمد عبدالرحيم مغربى عبدهللامستجد176

مجدى طايل عبدالفضيل عبدالعاطىمستجد177

محروس انور محروس طنطاوىمستجد178

محمد ابراهيم اسماعيل طبلهمستجد179

محمد احمد حسن محمد البنامستجد180
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أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلقتصادية والمالية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا
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محمد احمد نصر ابراهيم غالىمستجد181

محمد السيد ابراهيم حامدمستجد182

محمد السيد عبدالعزيز بدر حسنمستجد183

محمد السيد يوسف السيد يوسفمستجد184

محمد جمال عبداللطيف محمد حسينمستجد185

محمد راغب محمد راغب السعداوىمستجد186

محمد رافت عبدالعظيم احمد مرزوقمستجد187

محمد رجب محمد عبدالحافظ الطربلىمستجد188

محمد سمير ذكى مشعلمستجد189

محمد سيد محمد احمدمستجد190

محمد شلبى السيد احمد شلبىمستجد191

محمد عادل عبدالصادق محمدمستجد192

محمد عبدالمنعم محمد عبدالمنعممستجد193

محمد عثمان عبدالكريم فهمى عبدالعليممستجد194

محمد عالء عبدالمحسن سيداحمد المنياوىمستجد195

محمد علوانى حامد علوانى عيسىمستجد196

محمد على على حسين خطابمستجد197

محمد على على محمد صابرمستجد198

محمد على محمد على عمرمستجد199

محمد عماد محمد وجيه محمد بسيونىمستجد200
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أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلقتصادية والمالية
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محمد عوض محمود على محمودمستجد201

محمد عيد يوسف احمد عبدهللامستجد202

محمد فتحى عبدالشافى هيكلمستجد203

محمد فرج الشاذلى محمد الشامىمستجد204

محمد محسن مصطفى السيد احمد جاويشمستجد205

محمد محمود ابراهيم محمد العراقىمستجد206

محمد محمود محمد شهاوىمستجد207

محمد مصطفى عبدهللا ابوقمرمستجد208

محمد مصطفى محمد ابراهيم علوانمستجد209

محمود ابوبكر عطا عثمانمستجد210

محمود السيد محمود بدرالدينمستجد211

محمود رمضان احمد عثمانمستجد212

محمود سعد فوزى زايدمستجد213

محمود سعد محمد الخولىمستجد214

محمود شحاته عبدالرحمن عجيزهمستجد215

محمود صالح الدين سعود ابوريهمستجد216

محمود عمر يسن احمدمستجد217

محمود فريد احمد عبداللطيفمستجد218

محمود فوزى عبدهللا عبدالوهاب بيبرسمستجد219

محمود ماهر محمود عبدالمجيد ندامستجد220
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أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلقتصادية والمالية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا
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محمود محمد طه محمد مسلممستجد221

محمود محمد فتحى عيدمستجد222

مروه فؤاد متولى عبدهللامستجد223

مريم شريف محمد فتحى هيكلمستجد224

مريم فاروق عبدالفتاح الشريفمستجد225

مريم وليد سيداحمد ابراهيم عامرمستجد226

مشرقى مرقس ابوسخرون مغاريوسمستجد227

معاذ ابراهيم عباس الحشاشمستجد228

منار زهران عبداللطيف السقامستجد229

منار سعد محمد الصاوىمستجد230

منال صبحى فتح هللا محمد دسوقىمستجد231

منتصر مكرم عبدالجواد عبدهللامستجد232

منه هللا احمد امام احمد القطرىمستجد233

منه سامح ممدوح حامدمستجد234

منه طارق محمود مصطفى حبيبمستجد235

منى حماده محمد فودهمستجد236

منى عادل عبدالرازق ابراهيم عيسىمستجد237

منى كمال انور عبدهللامستجد238

موسى موسى حسن موسىمستجد239

مى احمد اسماعيل محمد شتامستجد240
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أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلقتصادية والمالية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
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ميرفت عاشور محمود سالمهمستجد241

ناجى خالد رمضان محمد الحفناوىمستجد242

ناديه جابر السيد شعبانمستجد243

ندى السيد ابوالفتوح اسماعيلمستجد244

ندى عالء عبدالفتاح عبدالعالمستجد245

ندى نادر حمدى محمد عبدالفتاحمستجد246

ندى نبيل الشحات شاهينمستجد247

نسمه عصام محمود محمود الكرجانىمستجد248

نصر رجب فتوح علىمستجد249

نورا يحى السيد عبدالمتعالمستجد250

نورهان عبدالسالم محمود عبدالجواد ابوالحسينمستجد251

نورهان محمد محمد علىمستجد252

نورهان محمود احمد عثمانمستجد253

نورهان مرسى السيد مرسى ابوالعالمستجد254

نيرمين ابراهيم حامد عبدالمقصودمستجد255

نيرمين محمود جاد راشد البراوىمستجد256

نيره السيد اسماعيل امين العزبمستجد257

نيره شريف عبدالرحمن امين عمارهمستجد258

نيره مصطفى محمد ابوهاشممستجد259

نيفين ابراهيم حلمى حمادمستجد260

                       الكنترول

 
 بالكليةMISقام بإعداد هذه الكشوف وحدة 

مالحظ
:  حضور 

:  غــيـاب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:   إجمالى 



   

14كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلقتصادية والمالية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 
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هاجر السيد غنيم سالم موسىمستجد261

هاجر زكريا الديسطى عبدالوهاب الحديدىمستجد262

هدى فتحى كمال حسن حمودهمستجد263

هدير صبرى السعداوى احمد عمرمستجد264

وعد وجيه عبدالحميد عبدالكريممستجد265

والء نضال رمضان الطحاوىمستجد266

وليد عبدالمنعم مرزوق كليبمستجد267

يارا خيرى احمد السيد علوفهمستجد268

ياسر السيد عباس احمدمستجد269

ياسمين محمد حسينى احمد على منصورمستجد270

يوسف مصطفى يوسف عطامستجد271

احمد ابراهيم احمد حسين خليلباقى272

احمد جمال محمد بكيرباقى273

احمد رمضان محمد فرج صالحباقى274

احمد سالم عبدالمنعم حشيشباقى275

احمد شريف محمد عبده الشريفباقى276

احمد عابد عبدالغفار محمد الشامىباقى277

احمد عبدالمنعم عبدالفتاح البسطويسىباقى278

احمد فاروق لبيب حماد احمدباقى279

280
باقى عذر عن مواد قانون 

- مالية عامة - اقتصادى 

تاريخ فكر
احمد مصطفى محمد شوقى محمد
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281
باقى عذر عن مادة 

احمد يسرى ابوالفضل البيومى البرعىمالية عامة

اسالم جالل احمد الحسينى مطاوعباقى282

اسالم صالح محمد سليمانباقى283

اسماء اشرف احمد محمد ابراهيمباقى284

285
باقى عذر عن العام 

اشرف منصور قاسم البيومى2021الجامعى

السيد زيدان السيد درويشباقى286

المعتزباهلل محمد اسماعيل ابراهيم صقرباقى287

امال ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم عسكرباقى288

امانى محمود عبدالرازق يوسف سعيدباقى289

امل مختار السيد محمد عبدالغنىباقى290

اميره البسيونى محمد قطب العريانباقى291

اميره كمال حسنى عبدالواحدباقى292

اميره محمود محمد احمد عمرانباقى293

ايمان سلطان حسين على الفحلباقى294

ايمان فتحى يحيى جبر خاطرباقى295

ايمن ابراهيم محمد مبروكباقى296

ايه السيد حسين سليمان عبدالرحيمباقى297

ايه محمد السيد عبدالعزيز العقدهباقى298

ايه محمد خضر محمودباقى299

بسمه صالح مرسى محمد حامدباقى300
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بسيمه عادل احمد الشنوانىباقى301

حامد محمد عبدالرحمن الحوتىباقى302

حسام محمد شوقى احمد عطيهباقى303

حسناء حمدى كامل عبدالفتاح المطاهرباقى304

حنان حسين عبدالمنعم علىباقى305

خالد ابراهيم خلف عبدالحميدباقى306

خالد على الحبشى على بهلولباقى307

خالد محمد القطب رماحباقى308

خليل محمد احمد محمد الرطبباقى309

داليا احمد عبدالحميد حسن ابوالنعاسباقى310

دعاء مجدى عبدالفتاح ابوزيدباقى311

رحاب عبدالحميد المتولى المتولى سليمانباقى312

رضوى على جمعه علىباقى313

زينب ابراهيم على محمد البدراوىباقى314

زينب مسعد احمد على عسكرباقى315

ساره سعد عبدالغنى حافظباقى316

ساره عثمان حامد حسينباقى317

ساره محمد شوقى محمد احمد ابوعلىباقى318

319
باقى عذر عن دور 

سالى على عزت الدناصورى2021مايو 

ساميه محمد محمد محمد الجندىباقى320
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شروق محمد عبدربه محمد السيدباقى321

شيماء عادل عبدالحميد عبدالمعطى البوابباقى322

طاهر سيد حسان خفاجىباقى323

طه محمد صفوت طه السيد نوارباقى324

325
باقى عذر عن دور 

عبدالحميد محمد عبدالحميد حسن حموده2021مايو 

عبدهللا فوزى محمد يوسف قمحباقى326

عبير سعيد سعد محمدباقى327

328
باقى عذر عن العام 

عالء هاشم مصطفى قاسم2021الجامعى 

عالءالدين محمد فهمى البحيرىباقى329

على صالح منصور النجريدىباقى330

331
باقى عذر عن دور 

عماد فرج هللا مامون عطيه ابراهيم2021مايو 

عمر محمد رمضان احمدباقى332

عمرو خالد حسنى القطانباقى333

فاطمه عادل كامل السيدباقى334

فتح هللا محمد مجدى فتح هللا صديق ناشىباقى335

336
باقى عذر عن العام 

كريم حسين نافع عبدالرسول سليمان2021الجامعى 

كريم عبدالرحمن السيد عبدالقادرباقى337

كريم محمد مخيمر الشحات خضرباقى338

مازن عزالدين احمد الغرازباقى339

محمد احمد السيد الننىباقى340
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18كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلقتصادية والمالية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

محمد السيد على محمودباقى341

محمد ايمن فتحى حماده ابراهيمباقى342

محمد حسن السيد حسن الفتىباقى343

محمد حسينى الشافعى حسينى عبدالعزيز عليانباقى344

محمد رأفت محمد المصرىباقى345

محمد رضا بدير عرفاتباقى346

محمد زينهم ابوبكر عبدالجوادباقى347

محمد شندى ابراهيم شعبانباقى348

محمد صبرى محمد عبدالقوى عيسىباقى349

محمد صبرى مختار شعالنباقى350

محمد طلعت خليفه حسن ابراهيمباقى351

352
باقى عذر عن دور 

محمد عبدالقادر عبدالرحيم ابراهيم ابوالنجا2021مايو 

محمد عزت محمد شهبهباقى353

354
باقى عذر عن مادة 

محمد فتحى محمد السيد محمدتشريع

محمد محمود ابراهيم عبدالعليمباقى355

محمد محمود عطاهلل محمدباقى356

محمد منتصر محمد عبدالقادر عباسباقى357

358
باقى عذر عن العام 

محمد هشام محمد ابراهيم الشرقاوى2021الجامعى 

محمد ياسر موسى اسماعيلباقى359

محمود ابراهيم محمود الشيخباقى360
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19كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلقتصادية والمالية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

محمود احمد عبدالمنعم محمودباقى361

محمود الشحات السيد ابراهيمباقى362

محمود جوده محمد سالم محمود رجبباقى363

محمود خالد محمد على عرفاتباقى364

محمود سامى عبدالكريم عبدالحميد ابوالنصرباقى365

366
باقى عذر عن مادة 

محمود محمد محمود احمد فودهمشكالت اقتصاد

مصطفى حسين انور الحوباقى367

مصطفى ياسر رمضان تهامى االريمونىباقى368

معاذ احمد عطيه عبدالخالقباقى369

ممدوح رافت سالمه محمد متولىباقى370

مها اسماعيل عبدالرازق ابوموتهباقى371

372
باقى عذر عن دور 

مها عبده قرنى رياض2021مايو 

مهاب حسين محمد غزالىباقى373

ندى خالد محمد خيرى محمد درويشباقى374

375
باقى عذر عن 

ندى كريم والى عبدهللا خضرمشكالت اقتصادية

ندى محمد ابراهيم حامد االتربىباقى376

ندى محمد ياسين عيسىباقى377

378
باقى عذر عن دور 

نرمين رافت عبدالمنعم عبدالفتاح ابراهيم2021مايو 

نرمين رزق الشربينى محمد حسنباقى379

نسمه ابراهيم سعيد الغريبباقى380
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20كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلقتصادية والمالية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

نور ابوالمعاطى حمزه محمدباقى381

نورالهدى سيد صابر محمودباقى382

383
باقى عذر عن دور 

نورهان ضياءالدين ابراهيم محمد الغندور2021مايو 

نورهان محمد على الطوابباقى384

نورهان يسرى ابراهيم على عبدالفتاحباقى385

هاجر رزق بدر ابراهيم باللباقى386

هاجر عبدهللا عبداللطيف السيد ابوالعنينباقى387

هانى عادل صبحى بديرباقى388

هبه هللا احمد االمام االمام ابوالنورباقى389

هبه محمد سمير احمد فتحى الزياتباقى390

هند محمد محمد علىباقى391

وائل شوقى عبدالحميد بدرباقى392

وليد خيرى حسين عبدالمعطىباقى393

وليد مجدى عبدالسالم علم الدينباقى394

يارا رمضان اسماعيل خليل محمدباقى395

يارا صالح الدين محمد محمد ابراهيمباقى396

ياسمينا عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالحليمباقى397

يوستينا سمير فصيح شلبىباقى398

399
باقى عذر عن دور سبتمبر 

ايناس اسماعيل عبدالعال محمد الباهى2021مواد الغياب 

400
 1باقى عذر عن اختيارية

ايه محمد فريد عبدالفتاح الشيخ2021دور مايو + 
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21كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم اإلقتصادية والمالية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

401
باقى عذر عن دور 

رائد محسن عبدالمنصف عطيه2021سبتمبر 

402
باقى عذر عن عالقات 

نورهان احمد عبدالحليم احمد سالم2اختيارية+ اقتصادية 

403
باقى عذر عن العام 

ياسر سعد السيد عمار2021الجامعى 

404
باقى عذر عن دور 

جمال متولى السيد على2021سبتمبر 
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