
   

1كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم الجنائية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

ابتسام ياسر درويش علىمستجد1

ابراهيم احمد توفيق العايدى دويدارمستجد2

ابراهيم اشرف ابراهيم على محمد القالعمستجد3

ابوبكر صالح حسين نوفلمستجد4

احمد ابراهيم رزق هللا عطيهمستجد5

احمد ابراهيم عبدالعزيز فرغلى اصيلمستجد6

احمد اشرف سامى خالد سعدمستجد7

احمد اشرف محمد طهمستجد8

احمد اشرف محمد يوسفمستجد9

احمد السيد احمد متولى الشرقاوىمستجد10

احمد السيد مبروك احمد على الشامىمستجد11

احمد السيد محمد عبدالمنعم احمدالصعيدىمستجد12

احمد امين السيد امين غربيهمستجد13

احمد ايمن احمد صبرى عبدالمحسنمستجد14

احمد بهجت عبدالقادر زيادهمستجد15

احمد جمال محمود احمد ابوسمرهمستجد16

احمد حسن عبدالسالم االشمونىمستجد17

احمد حمدى محمود الشاذلىمستجد18

احمد خالد محمود سالم احمدمستجد19

احمد راضى عبدهللا الجملمستجد20
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احمد رفعت عبداللطيف محمدمستجد21

احمد زغلول فرج مسلم عثمانمستجد22

احمد سامى محمد مصلح عامرمستجد23

احمد سمير احمد زيدان سيداحمدمستجد24

احمد سمير عبدالمنعم عبدالرحمن محمدمستجد25

احمد سيف النصر جادالحق جادالحقمستجد26

احمد عادل محمد احمد القطرىمستجد27

احمد عبدالعاطى عبدالعاطى ناصفمستجد28

احمد عبدالغنى احمد قنصوهمستجد29

احمد عبدالفتاح خليفه محمد هيبهمستجد30

احمد عثمان بدير على النجارمستجد31

احمد عرفه عوض عاشورمستجد32

احمد عصام احمد البشبيشىمستجد33

احمد عصام محمد محمد عتمانمستجد34

احمد عالء محمد احمد العيسوىمستجد35

احمد على محمد عودهمستجد36

احمد على محمد محمد الشيخمستجد37

احمد عمر ابراهيم عبدالمجيد حمروشمستجد38

احمد فخرالدين عزالعرب مرسىمستجد39

احمد فخرى محمد النخالوىمستجد40
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احمد فوزى احمد السيد عبدهللامستجد41

احمد مجدى ابراهيم حامد شلبىمستجد42

احمد مجدى عبدهللا السيد سالم العونىمستجد43

احمد محمد ابراهيم ابوعريضةمستجد44

احمد محمد احمد عبدالحفيظ محمد عمرمستجد45

احمد محمد امين المشدمستجد46

احمد محمد عبدالجليل محمد قطب النجارمستجد47

احمد محمد عبدالجواد عبدالعزيزمستجد48

احمد محمد عبدالحميد محمدمستجد49

احمد محمد على حمدون االحولمستجد50

احمد محمد محمد الجوهرىمستجد51

احمد مفرح محمد ابوالخيرمستجد52

احمد ممدوح على حسن مرادمستجد53

احمد منصور محفوظ فرج محمدمستجد54

احمد هشام ابراهيم رزق الكمشوشىمستجد55

ادم بسيونى ابراهيم احمد ابوعطامستجد56

ادهم فتحى حامد سرحانمستجد57

اسر خالد سيد ابراهيم عثمانمستجد58

اسراء خيرى ابوهاشم يونس ابوزيدمستجد59

اسراء عبدالكريم ابراهيم عوض صالحمستجد60
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اسراء فرج عبدالقادر حسن علىمستجد61

اسراء مسعود عبدهللا عبدالعال القاضىمستجد62

اسالم جميل محروس رمضانمستجد63

اسالم محسن مهران حسن موسىمستجد64

اسالم مسعد على عبدالمقصود الحناطىمستجد65

اسالم يوسف السيد عرفه محمدمستجد66

اسماء حامد رسمى قشقوشمستجد67

اسماء خالد فتحى محمد مصطفىمستجد68

اسماء رمضان موسى محمود الحريفمستجد69

اسماء عاطف عبدالكريم احمد السقامستجد70

اسماء عرفه عبدالفتاح الماضىمستجد71

اسماء محمد احمد محمد علىمستجد72

اسماعيل مجدى احمد العرابى الجملمستجد73

اسماعيل ممدوح اسماعيل عمرانمستجد74

اسيا يوسف عباس ابوالصفامستجد75

االء السعيد عبدالحافظ طهمستجد76

االء انور عيسى خليل فتح هللامستجد77

االء محمود صالح فؤاد عيادمستجد78

االء هانى محمد محمود صالحمستجد79

السيد حسن محمود محمد سيد احمدمستجد80
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السيد قطب السيد قطب عبدالعزيزمستجد81

الشيماء محمد محمد خليفهمستجد82

امجد عاطف ابراهيم عبدالعزيزمستجد83

امل اشرف فريد ابوشعيشعمستجد84

امل عبدالمنعم اسماعيل ابوهرجمستجد85

امنيه محروس كامل حسنمستجد86

امير على على على سيف ودنمستجد87

اميره طاهر رسالن السيد زياتمستجد88

اميره عزيز ناجى محمود موسىمستجد89

اميره فريد قطب فراج فايدمستجد90

اميره محمد جمال الدين شاكر فرجمستجد91

اميره محمد عبدالتواب محمودمستجد92

اميمه ناشد السيد السكرىمستجد93

انجى سيف االسالم محمد الخضرىمستجد94

انس محمد حسن عبدالعزيز اسماعيل ابوالعالمستجد95

انور محمد محمد ابراهيم الفقىمستجد96

اهله محمد على ابوطالب الشيمىمستجد97

اية هللا عبدالسميع محمد حسنمستجد98

ايمان ابراهيم محمد عبدالغنى اسماعيلمستجد99

ايمان سعيد سيد عبدالحميد االبحرمستجد100
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ايمان عبدالناصر سعيد فرج زلطمستجد101

ايمان عرفه عبدالفتاح الماضىمستجد102

ايمان عزت مختار اسماعيل ابوخدمستجد103

ايمن عبدالباسط عبدالعزيز علىمستجد104

ايه ابراهيم زين العابدين الشفيعىمستجد105

ايه طارق محمد يوسفمستجد106

ايه محمد على السيد على الشيخمستجد107

ايهاب احمد عبدالعال بكرىمستجد108

باسم احمد شفيق الحومستجد109

بسمه عيد احمد ابراهيم عبدالجليلمستجد110

بسنت حامد ناصف عيساوى داودمستجد111

بسنت محمد محمد رشاد ابوالمجدمستجد112

بوسى صابر محمود يونس ابراهيممستجد113

تغريد الشحات محمد السيد شحاتهمستجد114

تقى عبده محمود عبدالعزيزمستجد115

تقى محمد احمد حامدمستجد116

حاتم مصطفى مصطفى عبدالحميد القمرىمستجد117

حازم معمر محمد يونس محمدمستجد118

حسام حمدى عبدالمجيد محمد عبدالمجيدمستجد119

حسام عمر محمد عمر عبدالحميدمستجد120

                       الكنترول

 
 بالكليةMISقام بإعداد هذه الكشوف وحدة 

مالحظ
:  حضور 

:  غــيـاب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:   إجمالى 



   

7كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم الجنائية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

حسن كمال على متولى منصورمستجد121

حسن محمد ابراهيم محمد عبيدمستجد122

حسن محمد عبدالعزيز مسعود كرازمستجد123

حمدى احمد طه احمد ابوالخيرمستجد124

حمدين محمود محمد مصباح علىمستجد125

خالد وجيه جوهرى االبشيطىمستجد126

خلود محمد محمد محمود عصفورمستجد127

خلود نصرالدين محمد سيدمستجد128

خيرت على خيرت على عالممستجد129

داليا ايمن محمد خضر البنامستجد130

دعاء عصام عبدالعزيز عبدالعزيز سعيدمستجد131

دينا محمد ابراهيم شحاته باللمستجد132

راويه السيد ابراهيم غازىمستجد133

رحمه رجب احمد السيد عطيهمستجد134

رضا احمد سعيد محمدمستجد135

رغدا بدوى محمد سيدمستجد136

رمزى اسامى رمزى االنصارىمستجد137

رنا احمد عبدالظاهر عبدهللا محمدمستجد138

رنا محمد عبدالمنعم بخيت عمرمستجد139

ريهام رضا رشاد تركمستجد140
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ريهام سعد بلتاجى ابوخواتمستجد141

زياد محمد عبدالعزيز محمد عزبمستجد142

زينب جميل محروس شلبايهمستجد143

زينب عبدالحميد عبداللطيف عشماوىمستجد144

ساره عبداللطيف محمد حمزهمستجد145

ساره محمد على حسن خاطرمستجد146

سالم محمد سالم يوسف ابوالخيرمستجد147

سالى احمد احمد الروينىمستجد148

سامح محمود يوسف الديبمستجد149

سامح يسرى محمد حسينىمستجد150

سامى توفيق عبدالمعطى عبدالحميدمستجد151

سراج الدين ايمن سراج الدين مناعمستجد152

سعديه عبدالحميد عبدالهادى قشهمستجد153

سلمى عبدالمحسن محمد محمد السقامستجد154

سماح عرفان قطب محمد غالىمستجد155

سماح وحيد عزت بدران سالم عبدالملكمستجد156

سمر رياض سمحى ابوالعنينمستجد157

سوالفه محمد محمد عبدهللا الفوالمستجد158

سيف الدين محمد محمود محمد حسينمستجد159

سيمون ماجدى عبده جيش عوضمستجد160
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شروق بسام عوض حسن الطويلهمستجد161

شريف عبدالعزيز عبدالرحيم محمد حسنمستجد162

شيماء خيرى محمود محمد حشيشمستجد163

شيماء يوسف يوسف الحلومستجد164

صباح خطاب عبدالاله عبدالجواد القصاصمستجد165

صباح عبدالمنصف سعيد محمود ترابيسمستجد166

صبحى محمد على على المتولىمستجد167

صبحى مساعد صبحى حسينمستجد168

طارق زيدان محمد اسماعيل غباشىمستجد169

طاهر ابوزيد شتا العشرىمستجد170

طه السيد عوض ابراهيم هاللىمستجد171

عادل فتوح محمود عثمانمستجد172

عاصم عبدالرحيم على على مرسىمستجد173

عاطف محمد عاطف الشرنوبى المستكاوىمستجد174

عبدالحليم محمود عبدالحليم علىمستجد175

عبدالحميد بدران عبدالعزيز الشرقاوىمستجد176

عبدالحميد حماده فوزى حماده الحنفىمستجد177

عبدالرحمن احمد على محمد قريبهمستجد178

عبدالرحمن اصيل عيد السقامستجد179

عبدالرحمن جمال عبدالرحمن على الجرفمستجد180
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عبدالرحمن محمد عبدالمجيد عبدالرحمن حتاتهمستجد181

عبدالرحمن ياسر احمد جوهرمستجد182

عبدالعزيز محمد جمال الدين عبدالحميد قنديلمستجد183

عبدالغنى سعيد عبدالغنى احمد عمرومستجد184

عبدهللا بن احمد بن سعيد االنصارىمستجد وافد185

عبدهللا جبريل محمد عبدالفضيلمستجد186

عبدهللا حسن عبدالحميد السخينىمستجد187

عبدهللا محمد محمد خليفهمستجد188

عبدهللا محمد محمود عبدالمقصود ناصرمستجد189

عبدهللا محمدجمال الدين عبدالصبور حسنمستجد190

عبير ابوالعطا محمد عتمانمستجد191

عالء السعيد مغازى سليممستجد192

عالءالدين اسامه محمد محمود الجحشمستجد193

على عادل على سالممستجد194

على محمد مدحت مصطفى محمد شعتمستجد195

على مصباح على محمدمستجد196

علياء عبدالمنعم عباس محمد باشامستجد197

علياء عماد عبدالغفور جمال الدينمستجد198

عمر خالد محمد محمد عصرمستجد199

عمر رفاعى عبدالحليم يونسمستجد200
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عمر محمود احمد خليلمستجد201

عمرو احمد محمد عبدالعزيز عاشورمستجد202

عمرو محمد سليمان سليمان خليلمستجد203

غاده السيد محمد السيد خلفمستجد204

غاده يوسف الشرنوبى جاب هللامستجد205

فادى محمد عبدالحفيظ الشيخمستجد206

فارس خالد محمد محمد طلحهمستجد207

فاطمة الزهراء السيد عبدالمنعم زكى جمعهمستجد208

فاطمه الزهراء محمد عبدالعزيز محمد العجيمىمستجد209

فاطمه محمد مسعود اسماعيل ابوطالبمستجد210

فوزى عادل فوزى سمعان ابراهيممستجد211

فيبى فرج فؤاد ميخائيل حنامستجد212

فيرينا امجد عبدالسيد سالمه صالحمستجد213

كاريمان ايمن محمد محمود خورشيدمستجد214

كريم احمد عبدالفتاح محمد الفقىمستجد215

كريم احمد فؤاد حامد ابوعمومستجد216

كريم عصام احمد ابراهيم مصطفىمستجد217

كريم محمد توفيق محمد مرزوقمستجد218

لبيب محمد لبيب حامد العمروسىمستجد219

لميس جمعه خالد محمود رزقمستجد220
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مارك موسى البشير عياد موسىمستجد221

مجدى الطاهر محمد شلشمستجد222

محمد ابوالنجاه عطيه حنيشمستجد223

محمد احمد خليل هراسمستجد224

محمد احمد محمد السمدونىمستجد225

محمد احمد محمد الفقىمستجد226

محمد احمد محمود جاد الماوىمستجد227

محمد ادهم عبدالمنعم ابوريهمستجد228

محمد اشرف توفيق محمد العبدمستجد229

محمد اشرف على محمد مخاريطهمستجد230

محمد السيد السيد ابراهيم حسونمستجد231

محمد الشحات حمدى مقلدمستجد232

محمد الصابر عبدالقوى الدجوىمستجد233

محمد النميرى يوسف ابراهيم البحيرىمستجد234

محمد بهاء على عطيه عيدمستجد235

محمد جميل محمد محمد مصطفىمستجد236

محمد حازم المهندس سيد محمدمستجد237

محمد حامد السيد عبده الزنقلىمستجد238

محمد حامد زكى جاويشمستجد239

محمد حامد عبدالحكيم عيسىمستجد240
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محمد حامد محمد حامد عوفمستجد241

محمد حسن جاد حسن شرف الدينمستجد242

محمد حمدى منصور قطب محمدمستجد243

محمد خالد هاللى سليممستجد244

محمد خيرى محمد ابوزيادهمستجد245

محمد راجح عبدالعزيز النجارمستجد246

محمد رشدى محمد دسوقى مبروكمستجد247

محمد رضا عباس خليفه ابراهيم حامدمستجد248

محمد رضا محمد عبدالبرمستجد249

محمد رمضان قطب االقرعمستجد250

محمد رمضان مصطفى بلتاجىمستجد251

محمد شاكر على عوض سالممستجد252

محمد صبحى عبدالفتاح ابوشعيشعمستجد253

محمد صالح حمزه غنيم القصاصمستجد254

محمد صالح محمد الشريفمستجد255

محمد ضاحى محمد على حسينمستجد256

محمد طلعت محروس مرسىمستجد257

محمد عادل عبدالجواد السيد الديبمستجد258

محمد عبدالبارى عبدالصادق الشامخ عبدالغنىمستجد259

محمد عبدالعظيم على عبدالعاطى عبدالرحمنمستجد260
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محمد عبدالناصر ابراهيم محمود قنديلمستجد261

محمد عبدالهادى محمد على الجارحىمستجد262

محمد عدلى حماده محمودمستجد263

محمد عزت محمد ابوالعنين العريانمستجد264

محمد عصام عبدالعزيز عبدالعزيز سعيدمستجد265

محمد عصام عبدالعزيز عبدالفتاح حسينمستجد266

محمد على رجب عبدالجوادمستجد267

محمد على وحيدالدين جعفر علىمستجد268

محمد عمر السيد محمدمستجد269

محمد عمر محمد عمر عبدالحميد عمرمستجد270

محمد فتحى جوده حسن السيدمستجد271

محمد محمد رشاد عبدهللامستجد272

محمد محمود عبدالحفيظ عبدالجليل النجارمستجد273

محمد محمود فؤاد بدوى زيدانمستجد274

محمد محمود محمد الخياطمستجد275

محمد مدحت احمد ابراهيم بسيونىمستجد276

محمد مدحت سعد محمد حافظ العسكرىمستجد277

محمد مدحت صديق محمود مصطفىمستجد278

محمد مصطفى عبدالمقصود نصارمستجد279

محمد مصطفى محمد الشرقاوىمستجد280
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محمد مصطفى محمد عبدالوهاب ابوعيدهمستجد281

محمود ابراهيم السيد عبدالهادىمستجد282

محمود احمد عبدهللا احمدمستجد283

محمود خالد محمود غباشىمستجد284

محمود سيداحمد احمد ابوهرجمستجد285

محمود عبدالعاطى محمود راضوانمستجد286

محمود عبدالعزيز عبداللطيف سليمان مرادمستجد287

محمود على السيد احمد علىمستجد288

محمود عوض محمد زايدمستجد289

محمود فريد محمود حسينمستجد290

محمود محمد محمود عبدالمنعم حبيبمستجد291

محمود هشام مصطفى الجندىمستجد292

محمود وائل محمد السعيد بعيصمستجد293

محمود وائل محمود عبدالحليم الصيرفىمستجد294

محمود يحيى محمود القرشىمستجد295

مرضى سعيد محمود ادريسمستجد296

مروان احمد عبدالفتاح اسماعيل تركىمستجد297

مروه فايز السيد محمد ابوسكينهمستجد298

مريم ايمن محمد بكرمستجد299

مريم مراد جرجس دميان بشاىمستجد300
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مريم ناجى محمد السعيد مصطفى غنيممستجد301

مصطفى ابراهيم عثمان محمودمستجد302

مصطفى اسامه عبدالمنعم محمد نمرمستجد303

مصطفى سعد احمد محمد عبدالحميدمستجد304

مصطفى عبدالمنعم الدسوقى عبدالفتاحمستجد305

مصطفى محمد حسين قنديلمستجد306

مصطفى نصر مصطفى احمد شتامستجد307

ممدوح حسين ممدوح امينمستجد308

منه هللا صبرى عبدالحليم عبدالعزيز عمارهمستجد309

منه هللا عبداللطيف كمال عبدالجليل السيوىمستجد310

منى محمود رجب محمد حميدهمستجد311

منير احمد محمد ابوجاعورمستجد312

مها عبدالفتاح رمضان عبدالفتاح كسابمستجد313

مؤمن احمد محمد السيد مرادمستجد314

مؤمن عبدالغنى احمد جمال الدينمستجد315

مى احمد خليل حسن هراسمستجد316

مى عاطف ابراهيم محمد شرشيرهمستجد317

مى على احمد على بليكعمستجد318

مى محمود محمود بيومىمستجد319

نانسى تيمور ابراهيم عبدالغنى محمدمستجد320
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نجوى ابراهيم محمد ابوطاجنمستجد321

نجوى عادل محمد صبيحمستجد322

ندا منير محمد ابوقورهمستجد323

ندا نبيل محمد زيدان ابراهيممستجد324

ندى احمد فؤاد محمد الشافعىمستجد325

ندى عبدالسالم ابراهيم ليمونهمستجد326

نسرين عصام على كامل زيدمستجد327

نصر نبيل نصر عبدالمنعممستجد328

نصره عبدالستار محمود عالممستجد329

نفيسه رمضان محمد حسنمستجد330

نها حسن حسن خضيرمستجد331

نورا السيد ابواليزيد الكومىمستجد332

نورا سامى محمد احمدمستجد333

نورالدين سعد هنداوى الشافعىمستجد334

نوران محمد احمد محمد احمدمستجد335

نورهان انور سالمه محمدمستجد336

نورهان عبداللطيف فريد فريد الفرخمستجد337

نورهان محمد نجيب ربيعمستجد338

نورهان نصر عبدالدايم عبدالدايممستجد339

نيره احمد عاشور عطيهمستجد340

                       الكنترول

 
 بالكليةMISقام بإعداد هذه الكشوف وحدة 

مالحظ
:  حضور 

:  غــيـاب 
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:   إجمالى 



   

18كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم الجنائية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

نيره حسن حسن عبده المصرىمستجد341

نيره عالءالدين حامد صقرمستجد342

نيفين رمضان ابراهيم عبدالقوى غازىمستجد343

هاجر عالءالدين محمد احمد عبداللطيفمستجد344

هانم عادل محمد حسن داودمستجد345

هانم محمد فريد السيد زهرهمستجد346

هانم نبيل السيداحمد سالم سنجافمستجد347

هند ابراهيم محمد الروينىمستجد348

وفاء محمود محمود ابوابراهيممستجد349

وليد خالد عبدالنبى محمد مصطفىمستجد350

يارا رضا عبدالمقصود عبدالمجيد كريممستجد351

يارا محمد السيد بدير ابوشعبانمستجد352

ياسر هاشم عبدالسالم عبده البدوىمستجد353

يوسف خالد مصطفى محمدمستجد354

ابراهيم احمد محمد ابراهيم غباشىباقى355

ابراهيم خيرى ابراهيم محمد رمضانباقى356

ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم العبسىباقى357

احمد ابراهيم احمد ابراهيم امينباقى358

359
باقى عذر عن مادة 

احمد ابراهيم على ابراهيمإجراءات جنائية

احمد السعيد توفيق حجاجباقى360

                       الكنترول
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19كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم الجنائية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

361
باقى عذر عن دور 

احمد امين خليل ابراهيم يوسف2021مايو 

احمد بهاء على عطيه عيدباقى362

احمد حسين محمد حسين الخولىباقى363

احمد سعيد ابراهيم نجمباقى364

365
باقى عذر عن كل المواد 

احمد سمير عطيه ابراهيم جاد2021ماعدا علم إجرام 

احمد شاكر احمد عبده شعوطباقى366

احمد شريف محمود على المجيرىباقى367

احمد شعبان محمد عبدالعال عبدالعالباقى368

احمد صبرى محمد عبدالمقصود شواطهباقى369

370
باقى عذر عن مادة 

احمد صالح محمد ابوالروسعقوبات تعمق

371
باقى عذر عن دور 

احمد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز الرفاعى2021مايو 

احمد عبدهللا محمود محمدباقى372

373
باقى عذر عن العام 

احمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد غازى2021الجامعى 

احمد عصام على على بطهباقى374

احمد على جادالرب احمدباقى375

احمد فؤاد عبدالشفيع طلبه داودباقى376

احمد محارب محمد عفيفىباقى377

378
باقى عذر عن مادة 

احمد محمد حسن الشيخإجراءات جنائية

احمد محمد شعبان شحمهباقى379

احمد محمد محمد محمد المرسىباقى380
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20كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم الجنائية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

احمد مصطفى عبدالمنعم صالحباقى381

382
باقى عذر عن دور 

احمد مهدى محمد عبده زنباع2021يناير 

383
باقى عذر عن العام 

احمد نزار محمد السيد عيسى2021الجامعى 

ادهم السيد احمد عمرانباقى384

385
باقى عذر عن العام 

اسامه عبدالعاطى عبدالعليم قطب مقلد2021الجامعى 

اسراء السيد فوزى السيد سالمباقى386

اسالم طارق محمد احمد شتيوىباقى387

اسالم محمد محمد محمود شعبانباقى388

اسماء ابراهيم عزت عبدالغفار احمدباقى389

اسماء محمد اسماعيل البلتاجىباقى390

اشرف عبدهللا عبدالحميد مجاهدباقى391

اكرم نبيل احمد محمد بكرباقى392

االمير عبدالفتاح عبدالسالم عبدالجوادباقى393

الحارث هشام محمد على منيسىباقى394

السعيد هشام السيد الكنانىباقى395

السيد احمد السيد الشناوى عبدهباقى396

السيد محمد السيد محمد احمد البدوىباقى397

امنيه بالل السيد الجندىباقى398

امير احمد محمد احمد خليفهباقى399

ايمان ابراهيم السيد عبدالقادرباقى400
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21كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم الجنائية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

ايمان رمضان فاروق احمد عبدالرحمنباقى401

ايناس فتحى بسيونى بسيونى البرماوىباقى402

ايناس مرضى محمد ابراهيم حجازىباقى403

ايه ابراهيم ابراهيم موسىباقى404

ايه جمال محمد ابراهيم ابوخضرهباقى405

406
باقى عذر عن دور 

باهى ايمن على الحمزاوى2021مايو 

توفيق جمال محمد توفيق صالحباقى407

جمال عبدالناصر عبدالمطلب السيد شلبىباقى408

حازم عادل عبدالغفار منسىباقى409

حازم محمد جمال عبدالفتاح الدسوقىباقى410

411
باقى عذر عن مادتى 

علم + عقوبات تكميلى 

إجرام
حسام حسنى عبدالاله عبدالرازق الزهيرى

حسام رافت محمد جعفرباقى412

413
باقى عذر عن دور 

حسام عبدهللا على حسن عامر2021مايو 

414
باقى عذر عن عقوبات 

+ علم إجرام + تكميلى 

1اختيارية
حسن محمد على حسن كفافى

415
باقى عذر عن دور 

حسنى عالءالدين حسنى عبدالحميد قنديل2021مايو 

دينا اشرف الشحات متولىباقى416

رانده حمدى عبدالمجيد الصالحىباقى417

رنيم محمد عبدالسالم عبدالمجيدباقى418

ريم عادل محمد سيد احمد عيدباقى419

زين العابدين ايمن حسن عبدهللا الجيارباقى420

                       الكنترول
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22كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم الجنائية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

ساره خالد حموده السيدباقى421

ساره سعد عبدالبارى محمد ديابباقى422

423
باقى عذر عن مادة 

سامح على سيد على محمدعلم إجرام

سامى ابراهيم ابراهيم نصارباقى424

سميره محمد عبدالحفيظ محمد محمدباقى425

426
باقى عذر عن دور 

سها محمد محمد سيداحمد عبدربه2021مايو 

427
باقى عذر عن دور 

شادى احمد حلمى عبدالمنعم ضيف هللا2021يناير 

شريف حسين رمضان الرفاعىباقى428

شريف محمود بيومى عبدالسالم سرحانباقى429

شيماء محمد فؤاد زهرانباقى430

طارق مصطفى محمد محمد الشريفباقى431

طه حسن عنتر عبدالرازق بدرباقى432

طه فؤاد خليل احمد ابوليلهباقى433

عادل جميل محمد عطيه ابراهيمباقى434

عادل عبدالعظيم ابراهيم بدوىباقى435

عبدالحليم رمضان قمرالدوله الصامولىباقى436

عبدالحميد مدحت عبدالوهاب عبدالحميد هاشمباقى437

438
باقى عذر عن دور 

عبدالحى عبدالحى محمد عبدالونيس القط2021مايو 

عبدالحى عبدالصمد محمد بسيونى شرف الدينباقى439

عبدالرحمن فتحى ابراهيم محمد االبحرباقى440
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23كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم الجنائية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

عبدالرحمن محمد زكريا شتاباقى441

عبدالرحمن محمد سعيد مصطفى مصطفىباقى442

عبدالسالم احمد شوقى عبدالسالم فايدباقى443

عبدالشافى السيد عبدالشافى السيد ابوفدانباقى444

عبدالعزيز اكرم محمود عبدالعظيم رضوانباقى445

عبدالعظيم سامى عبدالعظيم محمد سالمهباقى446

عبداللطيف فاروق عبداللطيف عبدالونيس الدقيقىباقى447

عبدهللا عزت فوزى احمد عبيدباقى448

عبدالمنعم فتحى عبدالحميد النجارباقى449

450
باقى عذر عن دور 

عبير فتحى حسن فرفور2021يناير 

عصام كمال ابراهيم احمد والىباقى451

عالء على احمد الشامىباقى452

علياء محمد محمود عبدهللا الصعيدىباقى453

454
باقى عذر عن دور 

عمر محمد عبدالرحمن المستكاوى2021يناير 

عمر محمود العشماوى ابراهيم سليمباقى455

عمرو ايمن حمزه البرادعىباقى456

عمرو عبدالعزيز محمد الجملباقى457

عمرو عزت سعد عسرباقى458

غاده على كمال نوارباقى459

فاتن احمد احمد ابراهيم السيد الحطابباقى460
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24كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم الجنائية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

فاطمة عبدالقوى عبدالعاطى شمرزهباقى461

462
باقى إيقاف قيد 

2021
فاطمة علوان محمد عبدالعزيز

فاطمه محمد احمد محمد سالمباقى463

فؤاد عبدالعزيز ابراهيم حسب هللاباقى464

كريم ابراهيم على ابوزيدباقى465

كريم حمدى ابراهيم ابوزيدباقى466

كريم عاطف السيد عثمان عينرباقى467

468
باقى عذر عن دور 

كريم محمد عيد حريره2021مايو 

469
باقى عذر عن دور 

كريم مصطفى فتوح احمد شراره2021مايو 

ماجد ابراهيم السيد اسماعيل شلبىباقى470

ماهر ابراهيم ابراهيم المزينباقى471

472
باقى عذر عن دور 

متولى محمد متولى سويلم2021يناير 

محمد احمد على ابويوسفباقى473

محمد اسامه محمد السيد نافعباقى474

محمد اسماعيل حسن على مدكورباقى475

محمد الدسوقى السيد حامد علىباقى476

محمد الرفاعى احمد الشناوىباقى477

478
باقى إيقاف قيد 

2021
محمد السيد الشحات السيد عمر

محمد السيد رجب حسب النبىباقى479

محمد السيد يوسف احمد يوسفباقى480
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25كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم الجنائية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

محمد ايمن على عزبباقى481

محمد ايمن محمود عبداللطيف دويرباقى482

محمد جمال خفاجى حسينباقى483

محمد جمال مجلى ابوسيفباقى484

محمد جمال محمد الشيخباقى485

محمد حسين محمد محمد عبدهللا عيسىباقى486

محمد رضا محمد مرجانباقى487

محمد سامى حسن عبدالعال حسنباقى488

محمد صبحى رجب حسن الشقانىباقى489

محمد طارق عطاهللا مصباحباقى490

محمد عادل عيسى مرسى فرجباقى491

محمد عبدالستار عبدالعزيز حمادهباقى492

493
باقى عذر عن دور 

محمد عبدالعزيز ابراهيم غيث2021مايو 

محمد عبدالمنعم عبدالمهيمن عبدالمهيمن شعبانباقى494

محمد عبدالوهاب عبدالحميد احمدباقى495

محمد عالء الدين محمد عبادهباقى496

محمد عالءالدين محمد جنيدىباقى497

498
باقى عذر عن دور 

محمد فايز محمد عبدالرحمن عبدالخالق2021يناير 

محمد مجدى محمد معروفباقى499

500
باقى عذر عن مادة 

محمد محسن عبدالمنصف بيومى عطيهعلم إجرام

                       الكنترول
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26كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم الجنائية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

محمد محمد اسماعيل خليفه الدهنهباقى501

محمد محمود ابوالفتح محمد الطنيخىباقى502

محمد محمود محمد حمزه سعدباقى503

محمد مرشدى محمد البراوىباقى504

محمد مصطفى الحسينى محمدباقى505

محمد ناصر بسيونى محمد ابوالروسباقى506

محمد نجيب محمد احمد عالمباقى507

508
باقى عذر عن مادتى 

علم + عقوبات تكميلى 

إجرام
محمد هاشم عبداللطيف محى الدين

محمد هشام عبدالغنى الطوخىباقى509

محمد يسرى اسماعيل محمد االخطابىباقى510

محمد يوسف محمد يوسف غالبباقى511

محمود احمد رضوان محمد منسىباقى512

محمود احمد محمد المدبولىباقى513

514
باقى عذر عن العام 

محمود السيد ابوالمعاطى احمد عكاشه2021الجامعى 

محمود جابر محمود فضيلباقى515

محمود خالد عبدالسميع حبلصباقى516

محمود خالد محمود عيسىباقى517

محمود عاطف عبدالمقصود عامرباقى518

محمود محمد احمد احمد السمحاوىباقى519

520
باقى عذر عن دور 

محمود محمد زين العابدين رزق2021يناير 
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27كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم الجنائية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

محمود نبيل مختار جمدهباقى521

مدحت حسين فتوح عبدالقادر غنيمباقى522

523
باقى عذر عن دور 

مصطفى جمال فتحى محمد عياد2021مايو 

مصطفى على مصطفى يوسف غازىباقى524

مصطفى محروس احمد هاللىباقى525

مصطفى محمود احمد محمود زهرانباقى526

527
باقى عذر عن دور 

منير كمال فهمى ختعن2021يناير 

مينا عادل عبدالمسيح حسنى باسيلىباقى528

نانسى محمد احمد ممتاز محمد غرابهباقى529

ناهد محمد عبدالسالم النعناعىباقى530

ندى محمد محمد احمد عنترباقى531

نشوى عبدهللا على العيسوىباقى532

نهال محمد حسينى عبدالمطلبباقى533

نورالدين رفيق عبده فريجباقى534

نورهان عيد ابراهيم بيومى محمدباقى535

نيفين ماهر عبدهللا مهدىباقى536

هدى ابوزيد ذكى ابراهيمباقى537

هدير ابراهيم ندا ابراهيم اسماعيلباقى538

هشام محمود عبدالحميد عبدالقوى صالحباقى539

هيثم محمد محمد ابراهيم بكارباقى540
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28كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم الجنائية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

وليد جاد احمد جادباقى541

يارا وائل عبدالصبور يوسف محمودخليفهباقى542

يسرى محمود محمد احمد خضرباقى543

يمنى سمير احمد احمد ابوشهبهباقى544

يوسف عالء محمد صبحى محمدباقى545

546
باقى إيقاف قيد 

2020
احمد حمدى فتح الباب عبدالرازق

547
باقى عذر عن مادتى علم 

إجراءات جنائية + إجرام 

2020
احمد سليمان عبدالفتاح عبدالدايم

548
باقى عذر عن دور 

احمد عاطف السيد محمد2020مايو 

549
باقى عذر عن دور 

احمد فوزى عبدالمعطى السعدنى2021مايو 

550
باقى إيقاف قيد 

2021
احمد نادر احمد يونس رشوان

551
باقى عذر عن دور 

احمد وحيد عيد الشناوى حالوه2020مايو 

552
باقى عذر عن دور 

عبدالحميد طارق عبدالحميد على االروش2020مايو 

553
باقى عذر عن مواد عقوبات تعمق 

+ سياسة عقابية + علم عقاب + 

2021قاعة بحث 
عبدالعزيز محمد حسن الهيتمى

554
باقى عذر عن دور 

عالء طارق محمد نبيه عباده2020مايو 

555
باقى عذر عن دور سبتمبر 

 وليس له الحق في 2021

2022يناير 
محمد احمد احمد ابوزيد

556
باقى عذر عن دور سبتمبر 

 وليس له الحق في 2021

2022يناير 
محمد سيد حسين مجاهد محمد

557
باقى عذر عن دور سبتمبر 

 وليس له الحق في 2021

2022يناير 
هاشم الدسوقى ابراهيم الدسوقى

558
باقى عذر عن دور سبتمبر 

 وليس له الحق في 2021

2022مايو 
يسرا على مرسى على حسن ابودشيش
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