
   

1كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون المدنى

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

ابراهيم دياب مصطفى ديابمستجد1

ابراهيم ياسين حمزه ياسين الهمشرىمستجد2

احمد اسامه سعيد حسن ابوالعطامستجد3

احمد السيد عبدالحفيظ عزيزهمستجد4

احمد حسن محمد رجب سلطانمستجد5

احمد سعيد محمد احمدمستجد6

احمد شعير عبداللطيف شعيرمستجد7

احمد عادل جميل ابوخواتمستجد8

احمد عيد شعبان صقرمستجد9

احمد عيد عبدالبر عثمان عبدالحميدمستجد10

احمد فوزى فؤاد عبدالجوادمستجد11

احمد محمد ابراهيم زناتىمستجد12

احمد محمد احمد حسين الفحلمستجد13

احمد محمد حسنى العراقى حليمهمستجد14

احمد محمد عبدالعظيم السيد رفاعىمستجد15

احمد محمد عبدالمنعم محمد نمرمستجد16

احمد محمد عزيزالدين محمدمستجد17

احمد محمد لبيب االنصارىمستجد18

احمد نبيل لطفى عبدالرحمن داوودمستجد19

اخالص عبدالمجيد عبدالفتاح محمد القديممستجد20

                       الكنترول

 
 بالكليةMISقام بإعداد هذه الكشوف وحدة 

مالحظ
:  حضور 

:  غــيـاب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:   إجمالى 



   

2كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون المدنى

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

اروى مصطفى مصطفى حافظ الدرىمستجد21

اسامه عمر عبدالرازق محمد جميلمستجد22

اسراء محمد حسان محمدحسانمستجد23

اسراء محى الدين زكريا محمد العوانىمستجد24

اسراء يوسف يوسف ابراهيم محمدمستجد25

اسالم عدلى محمد حميدهمستجد26

اسماء فوزى محمد محمدمستجد27

اسماء محمد محمد السعيد سليمهمستجد28

االء جمعه السيد مبروكمستجد29

االء محمد احمد هاشممستجد30

الزهراء محمد ابوالنور عبدالفتاحمستجد31

السعيد ابراهيم السعيد عبدالباسطمستجد32

السيد عبدالفتاح محمد محمود علىمستجد33

السيد لطفى عدوى ابراهيممستجد34

الهادى الحسينى العزازى مصطفى شعبانمستجد35

امال عطا السيد السيد الشربينىمستجد36

اميره اشرف ابراهيم محمود طاحونمستجد37

اميره مجدى مرعى ابراهيم حسانمستجد38

ايناس احمد محمد الغريبمستجد39

بسمه محمد فتحى خليفه خليفهمستجد40
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تامر خضرى عبدالنور رضوانمستجد41

حسن رضا عبدالمنعم حسنمستجد42

حمدى ابراهيم غنيمى ابوعلىمستجد43

حنان محمد شحاته محمد الجرفمستجد44

داليا محمود محمد علىمستجد45

دعاء حاتم عبدالحليم عيسى محمدمستجد46

ديانا خليل عبدالمقصود غنيممستجد47

ذكى فوزى ذكى متولى حبيشىمستجد48

رباح ابوجبل جالل حسنمستجد49

رشا جمال صالح احمد الزعبالوىمستجد50

رشا محمد مبارك احمدمستجد51

رنا السعيد حسن شعبانمستجد52

ريوان اسامه كمال السيدمستجد53

زينب جمال محسن عزمستجد54

ساره لمعى حبيب عبدالمالكمستجد55

سوسن عزت بسيونى السخاوىمستجد56

شهاب محمد عبدالحميد عبدالرحيممستجد57

شيماء عبدالفتاح عبدالرحمن عبدالفتاح سالممستجد58

شيماء عبدالاله محمد عالممستجد59

صفاء السعيد عبدالرحمن ابوطالبمستجد60
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صالح حجازى محمد حجازىمستجد61

طارق حسن يوسف جعفرمستجد62

طه عبدالمولى ابوالخير عبدالفتاحمستجد63

عبدالحكيم عزت فوزى سليمانمستجد64

عبدالرحمن كامل سعد عبده حسنمستجد65

عبدالرحمن محمود سعيد عبدالمحسنمستجد66

عبدهللا محمد عبدهللا الكاشفمستجد67

عبير عاطف السيد التالوىمستجد68

عالء عبدالمحسن عبدهللا عبدربهمستجد69

على احمد على بهيجمستجد70

على صفوت ابراهيم الجداوىمستجد71

عمر على عبدالمقصود عبدالعزيزمستجد72

عمرو حسن احمد قاسممستجد73

عمرو عبدالنعيم السيد احمد عبدربه النجارمستجد74

عمرو مسعد ابراهيم ابوهاللمستجد75

عمرو منصور على احمد ابوزيدمستجد76

غالب تاج الدين محمد محفوظمستجد77

فادى مرقص عزيز رزق هللامستجد78

فاديه رمضان انور طلبه عيسىمستجد79

فارس رضا ابومندور حسين صالحمستجد80
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فاروق محمد السعودى محمد ابراهيممستجد81

فؤاد عبدالمعبود المندوه حاتممستجد82

كريم محمد فتحى عبدالمنعم العبسىمستجد83

الما محمد السعيد عبدهللا شريفمستجد84

محروس شهدى عبدالفتاح احمد محى الدينمستجد85

محمد احمد الصباحى محمد جبرمستجد86

محمد اسماعيل سعد ابراهيم منصورمستجد87

محمد البدرى محمد عبدالمقصود غيثمستجد88

محمد السيد ابراهيم حمادهمستجد89

محمد السيد محمد المتولى عوضمستجد90

محمد السيد موسى محمدمستجد91

محمد جمال عبدالجليل الحسينى المعداوىمستجد92

محمد راضى معتمد محمود محمدمستجد93

محمد ربيع خاطر محمدمستجد94

محمد رجب مسعود حسين مرعىمستجد95

محمد سليمان ابراهيم محمد عوض هللامستجد96

محمد سمير محمد جبريلمستجد97

محمد شرف الدين محمود غازىمستجد98

محمد شوقى على بسيونى عبيدومستجد99

محمد صابر عبدالحكيم صديقمستجد100
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محمد صبرى احمد احمد عطيه عبدالعاطىمستجد101

محمد عبدالغنى عبدالهادى علىمستجد102

محمد محسوب محمدعلى اللبودمستجد103

محمد محمد خاطر خميس عبدالجليلمستجد104

محمد محمد عبدالواحد رمضان ابوسيداحمدمستجد105

محمد محمود فرج ابوعيسىمستجد106

محمد يحيى زكريا عبدالحليم القونىمستجد107

محمود عصام السعيد عيسى عبده عيسىمستجد108

محمود كريم احمد الحبالمستجد109

محمود محمد احمد السيد مفتاحمستجد110

مسعود اباصيرى محمد احمد الفطاطرىمستجد111

مصطفى احمد بدوى ابوالنصرمستجد112

مصطفى السيد مصطفى السيد عمرمستجد113

معتز محمد ابراهيم عبدالحميد صالحمستجد114

منى احمد مرسى فايدمستجد115

مها اسامه يوسف مصطفىمستجد116

مى طارق خاطر السعيد محمد خاطرمستجد117

ندا حلمى ابواليزيد ابراهيم الخضرىمستجد118

ندى عطار عبدالرحمن سويلم عبدهللامستجد119

نرمين عامر احمد عبدالبرمستجد120
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نرمين محمد عبدالحميد شباطمستجد121

نورهان السيد ابراهيم محمد عطيهمستجد122

نورهان على بدر حسين بركاتمستجد123

نورهان نور رمضان معوض ابراهيممستجد124

هايدى محيى الدين السيد على البرلمستجد125

هبه هللا عادل محمد زكى على عبدالفتاحمستجد126

هبه هانى محمد عبدالعاطى ابراهيم الشناوىمستجد127

هند محمد بدوى عبدالغنى الشافعىمستجد128

هويدا اسماعيل جالل ابوالفتوح بهنسىمستجد129

هيثم محمد متولى البطاوىمستجد130

يوسف عبدهللا محمود ابوالعطامستجد131

ابراهيم محمود احمد محمد النميسباقى132

ابراهيم مصطفى ابراهيم على حجاجباقى133

ابوزيد عبدالعاطى احمد ابوزيدباقى134

احمد ابراهيم عباس الحشاشباقى135

احمد اشرف احمد عبدالحميدباقى136

احمد اشرف سعيد عطيهباقى137

احمد السيد االحمدى ديدحباقى138

احمد خالد على محمود هريدىباقى139

احمد رضا احمد النجارباقى140
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احمد رضا المغاورى سعد السنانباقى141

احمد صبرى مسعد الشباسىباقى142

احمد عادل توفيق خليلباقى143

احمد عبدالحكيم احمد مصطفىباقى144

145
باقى عذر عن دور 

احمد على خليل السباعى الجمل2021يناير 

احمد مصطفى عبدالمعطى احمدباقى146

اسامه محمد رمضان السيد محمدباقى147

اسراء شريف حسين محمودباقى148

اسالم عصام على عبدالقادرباقى149

اسالم كامل سعيد خالد عوضباقى150

اسالم مصطفى ابراهيم السيد المغربىباقى151

اسماء سيد محمد عثمانباقى152

امانى هشام احمد احمد عامرباقى153

امل محسن احمد ابوالنصرباقى154

اميره خالد احمد عبدالمعطى السيد سالمهباقى155

اميره محمد عوض محمد السيدباقى156

اميره محمد محمد عبدالغنى عيسىباقى157

ايه محمد صديق عبداللطيفباقى158

ايهاب قطب احمد قطبباقى159

باسم ابراهيم الدسوقى متولى الجوهرى حسونهباقى160
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باسم سعيد مصطفى سالم نوفلباقى161

بيشوى عزمى غبلاير يوسفباقى162

تقى محمد مصطفى شريفباقى163

جمال صالح حافظ عبدالسالمباقى164

حازم احمد ياقوت احمد الشرقاوىباقى165

حازم سمير عبدالفتاح عثمانباقى166

حسام مجدى خميس يوسفباقى167

دعاء صالح مدنى خضرباقى168

دعاء عبدالقادر عبدالقادر احمدباقى169

رزق جمعه زرق محمد بكرباقى170

رؤوف احمد عبدالنبى مصطفىباقى171

سارة محسن محمد احمد العرابىباقى172

سعد فتحى سعد محمد ابوخطابباقى173

شروق عاطف عنتر عبدهللاباقى174

شروق محمد عبدالحميد على البربرىباقى175

صبرى عبدالكريم عوض احمد الجارمباقى176

177
باقى عذر عن دور 

صفوت سعد عبدالغفار رمضان2021مايو 

عبله كامل محمد محمد بيومىباقى178

عزه عبدالفضيل حسن عبدالعزيزباقى179

عصام عالء عزالرجال سليمباقى180
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10كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون المدنى

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

عال شفيق احمد سليمانباقى181

عالء رمضان رمضان ابراهيمباقى182

183
باقى عذر عن دور 

على عبدالفتاح على حارس البنا2021مايو 

على محمود على محمود زاهرباقى184

عمر فرحات عمر حسانين خطابباقى185

عمرالفاروق محمد فاروق مصطفىباقى186

عمرو حمدى حسن محمد البديوىباقى187

فاطمه السيد حسن البسطويسىباقى188

189
باقى عذر عن العام 

مايكل اشرف يوسف زكى ابراهيم2021الجامعى 

محمد ابراهيم محمد احمدباقى190

محمد احمد ابراهيم محمدباقى191

محمد احمد عبدالوهاب محمد عبدالكريمباقى192

محمد احمد محمد محمد ناصرباقى193

محمد السيد عبدالعظيم السيد الفقىباقى194

محمد السيد محمد السيد محمد نايلباقى195

محمد جالل سعد محمود سعيدباقى196

محمد جمال عبدالصمد عبدالبارىباقى197

محمد حماده محمود محمد حسنباقى198

محمد خالد محمد السيدباقى199

محمد سامح مختار احمد عبدالمنعمباقى200
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11كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون المدنى

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

محمد سالمه عبدالسالم محمد زعفانباقى201

202
باقى عذر عن دور 

محمد سليمان محمد زعير2021يناير 

محمد طارق ابراهيم محمدباقى203

محمد طه محمد الشاذلىباقى204

محمد عادل محمد فتوحباقى205

محمد عبدالسميع العزب العزب الخشنباقى206

محمد عبدالعزيز محمد نجاح سليمباقى207

محمد عبده محمد عبدالمجيد زعلوكباقى208

محمد عفت عفيفى مصطفى شعيبباقى209

محمد فايز مفتاح السيدباقى210

محمد مختار محمد عوض هللا ابوالعنينباقى211

محمد مكرم محمد على صالحباقى212

محمد وجيه امام احمدباقى213

محمود السيد محمد عطوه يوسفباقى214

محمود جمال محمد على ابودنياباقى215

محمود جمال مصيلحى السيدباقى216

محمود حسن محمد عبدالفتاحباقى217

محمود فاروق شوقى محمدباقى218

محمود نجاح محمد احمد حمادباقى219

مروان العربى على محمد تعيلبباقى220

                       الكنترول
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12كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون المدنى

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

مصطفى عبداللطيف عبدالمنعم عبداللطيفباقى221

222
باقى عذر عن دور 

مصطفى عبدالواسع عبدالفتاح موسى2021مايو 

مصطفى محمود شعبان عيد احمدباقى223

منار جمال عبدالباسط حسينباقى224

منار محمد محمود يوسف مرعىباقى225

نرمين عبدالقوى عبدالعزيز عبدالرحمن سويف2021باقى إيقاف قيد 226

هاجر خالد عليوه السيد طنانىباقى227

هدير هشام محمد ماهر السيد درويشباقى228

229
باقى عذر عن مادة 

هشام اسامه محمد راضىمسئولية مدنية

هشام سمير محمد عبدالستارباقى230

هيثم صالح محمد قطبباقى231

هيثم محمد ثروت االزهرىباقى232

وائل رمضان مصطفى حجازىباقى233

وليد مجدى احمد احمد ناصفباقى234

احمد عمادالدين عبداللطيف محمد الشنوانى2020باقى إيقاف قيد 235

236
باقى عذر عن دور 

فواز نزال ابن زيد ابن خلف الجبلى المطيرى2020مايو 

237
باقى عذر عن دور 

وائل ابومندور ابوشعيشع المنياوى2021 + 2020مايو 

238
 2020باقى عذر مايو 

ريم نزال ابن زيد ابن خلف الجبلى المطيرىاعتباًرا من الفصل الثانى
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