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أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم الشريعة اإلسالمية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
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ابراهيم جوده ابراهيم محمد مروانمستجد1

ابراهيم حمدى ابراهيم محمد بسيونى خطابمستجد2

ابراهيم سالمه سيد حسين رضوانمستجد3

ابراهيم عبدالمعبود ابراهيم عبدالنبىمستجد4

ابراهيم محمد السعيد ابراهيم عبدالعظيم السعيدمستجد5

ابراهيم محمود ابراهيم سليمان ناصرمستجد6

ابراهيم يحيى ابراهيم رضوانمستجد7

احمد السباعى محمد عمرومستجد8

احمد الشافعى حسن حسن صالحمستجد9

احمد تاج عبدالونيس عبدالغفار ابوشعيشعمستجد10

احمد جمال عبدالعال احمد عبدالعال ابوحجارهمستجد11

احمد جمال عبدالقادر هراسمستجد12

احمد سعيد غريب السيد باشامستجد13

احمد شكرى امين حسنمستجد14

احمد عبدهللا عبدهللا حسن السكرىمستجد15

احمد عالء عبدالونيس السيد العيسوىمستجد16

احمد عالءالدين ابراهيم السقامستجد17

احمد على احمد على بيومىمستجد18

احمد مجدى فتحى محمد خليلمستجد19

احمد محمد اسماعيل كشكمستجد20
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احمد محمد الرفاعى موسى شلبىمستجد21

احمد محمد حسن محمد فايدمستجد22

احمد محمد عبدهللا البطاوىمستجد23

احمد محمد على محمود خطابمستجد24

احمد محمد كمال طه محمد حسن امينمستجد25

احمد محمد محمد السيد البلقينىمستجد26

احمد يوسف محمد علىمستجد27

اسامه خالد عبدالرحمن التلبنتىمستجد28

اسامه سامح رجب احمد السقامستجد29

اسامه محمد محمود عبدالواحدمستجد30

اسراء محمد عادل عطيه محمد صقرمستجد31

اسالم سامى عطيه ابراهيم عويضهمستجد32

اسالم سمير عبدالدايم شكرمستجد33

اسالم محمد عبدالعزيز الهمشرىمستجد34

اسماء السيد فكرى عوضمستجد35

اسماء سعد السعيد صالح محمدمستجد36

اسماء فتح هللا محمد فتح هللا هندىمستجد37

اسماء محمد عبداللطيف السيد متولىمستجد38

اسماعيل عبدالحميد احمد العبدمستجد39

اسماعيل محمد مكى اسماعيل عفيفىمستجد40
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اشرف ابراهيم متولى قنصوهمستجد41

اشرف محمد فرج سالم الحمراوىمستجد42

اكرم اسماعيل عبدالمنعم السالمونىمستجد43

السعيد محمد محمد سيداحمد محمدمستجد44

السيد محمد جاد يوسف ابوالعزمستجد45

امانى شعبان جامع عطيه المالحمستجد46

امانى كمال كامل احمد خالفمستجد47

امل الهامى حسين سليمان العركىمستجد48

امل عبدالعال عمار عبدالعالمستجد49

امنيه جمال خميس عبدهللا العبدمستجد50

امير محمد عبدالحميد عتابىمستجد51

امير محمد فؤاد رشاد محمدمستجد52

اميره اسماعيل امين اسماعيل القرشاوىمستجد53

اميره عادل عباس ابراهيممستجد54

امين اسماعيل امين القرشاوىمستجد55

ايمان ابراهيم الشراكى مصطفىمستجد56

ايمان اشرف حسن محمد المنسىمستجد57

ايمان عبدالجيد معوض سلطانمستجد58

ايمان عزت السيد فتيانىمستجد59

ايمان فهمى الوصال عبدالعالمستجد60

                       الكنترول

 
 بالكليةMISقام بإعداد هذه الكشوف وحدة 

مالحظ
:  حضور 

:  غــيـاب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:   إجمالى 



   

4كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم الشريعة اإلسالمية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

ايمن حسن عبدالسميع مطاوعمستجد61

ايناس اشرف بسيونى موسىمستجد62

ايه محمد فريد عبدالفتاح الشيخمستجد63

ايهاب عبدالبديع محمود البدالىمستجد64

بسيونى محمد بسيونى خليلمستجد65

بهاء السيد عبدالعزيز ابويوسفمستجد66

تامر طه طه مصطفىمستجد67

ثابت عبدالستار ثابت محمودمستجد68

جابر سالم جابر الشرقاوىمستجد69

جمال عبدالمنعم محمد مرسى ابراهيممستجد70

جهاد موسى سليمان البديوىمستجد71

جيهان مسلم جاد الشاذلىمستجد72

حاتم توفيق محى الدين عونمستجد73

حازم شعبان مصطفى سالممستجد74

حسن احمد حسن احمدمستجد75

حمدى سعيد عبدالسالم عباس علىمستجد76

حنان عبدالنبى محمود عبدالحليممستجد77

حنان محمد فؤاد محمدمستجد78

خالد محمود عبدالوهاب احمد علىمستجد79

خالد هشام عبدالخالق ابراهيم البهلولمستجد80
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خلود خالد فتحى احمدمستجد81

خلود محمد ابراهيم سيداحمد ناجىمستجد82

داليا حلمى ابراهيم جادمستجد83

دعاء حسين محمد السيد عامرمستجد84

رانيا عبدالاله فرحات عطيهمستجد85

رحاب احمد عبدالفتاح محمدمستجد86

رزق مسعود رزق على االحولمستجد87

رشيده محمد سالم محمدمستجد88

رضا محمد على عشرىمستجد89

رنا السعيد على محمد ابوالحسنمستجد90

ساره رمضان طه عبداللطيف النجارمستجد91

سامى محمد عبدالحميد الصالحىمستجد92

سحر احمد عبدالرحيم عبدالعالمستجد93

سحر عبدالسالم سيد احمد الصنباوىمستجد94

سعد محمد عبدالمقصود سعد شومانمستجد95

سعد مصطفى سعد مصطفى نصرمستجد96

سعيد محمد بسيونى احمد الدقلهمستجد97

سعيده بسيونى السيد حمادمستجد98

سلمى رجب محمود محمد حسن عربمستجد99

سلوى السيد عبدالعاطى ابراهيممستجد100
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سلوى انور شهاب غطاسمستجد101

سليمان سيد محمد سيدمستجد102

سماح السيد محمد محمدمستجد103

سميه ابراهيم السباعى بيومىمستجد104

سهام عبدالرحمن عبدالكريم عبدالمولىمستجد105

سهام عزت محمد عمرومستجد106

سهير حاتم عبدالحافظ محمد عبدالحافظمستجد107

سهيله هشام سليمان سالمهمستجد108

سوسن على عبدالواحد ميرهمستجد109

شادى محمود عبدالسالم عشرهمستجد110

شاهر محمد عبدالجليل شهاوىمستجد111

شريف عطيه على بيومىمستجد112

شعبان محمد شعبان بسيونىمستجد113

شموع مجدى عبداللطيف ابراهيم الهبيانمستجد114

شيماء حامد خليل صديق طنطاوىمستجد115

شيماء سعد عبدالرؤف عركزمستجد116

شيماء عزت على احمد ابوحسنمستجد117

شيماء ناصر السعيد عبدالحافظ وهدانمستجد118

صابرين محمد صادق محمد حافظمستجد119

صفاء انور عبدالعزيز عيسىمستجد120
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طارق محمد فؤاد عيسوىمستجد121

طه محمد على حسنمستجد122

عبدالرحمن ثروت عبدالرحمن محمدمستجد123

عبدالرحمن صابر حسن الحناوىمستجد124

عبدالرحمن عبدالرحمن احمد ضبشمستجد125

عبدالرحمن مصطفى زكى عبدالمولى الزراعمستجد126

عبداللطيف فايز عبداللطيف صدقهمستجد127

عبدهللا ابوبكر صديق عبدالعزيزمستجد128

عبدهللا سعد خليل عبدالرازقمستجد129

عبدهللا محمد محمد سيد احمدمستجد130

عبدالمجيد حنفى سيد فرجمستجد131

عبير حيدر اليمانى احمدمستجد132

عزيزه ابراهيم السيد الدسوقى سعدمستجد133

عالء انور يوسف جادالربمستجد134

على سعد محمد عبدالحميد الغناممستجد135

على عماد خليل محمد خليلمستجد136

على مجدى محمد على يوسف ابوالخيرمستجد137

عماد حمدى ابوالفتوح ابراهيممستجد138

عمر اسماعيل طه زناطيرمستجد139

عمر الحسينى عبدالوهاب سيداحمد النجارمستجد140
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عمر عبدالفتاح ابراهيم خليل ابووردهمستجد141

عمر ياسر عمر غازى خليفهمستجد142

عمرو ابراهيم واصف عبدالحميد يوسفمستجد143

عمرو الصافى ابراهيم سالممستجد144

عمرو عصام محمد الفاتح يوسف محمدمستجد145

عمرو محمد موسى بخيتمستجد146

عوض محمد عوض محمد البحيرىمستجد147

غاده حامد ابراهيم ابوشليبمستجد148

غاده صبحى محمد عبدالسالم عبدهللامستجد149

غاده هشام فرج مبروكمستجد150

فاطمه شريف عبدالفتاح قطب عطيهمستجد151

فريده محمد عبدالمنعم حسن العربىمستجد152

كريم عبدالرحمن عثمان عزوزمستجد153

محمد احمد فتحى محمد مصلحمستجد154

محمد احمد محمد حسن صبرىمستجد155

محمد السيد محمود احمد برلمستجد156

محمد بهجات عبداللطيف بهجات داودمستجد157

محمد جالل عبدالرحمن محمدمستجد158

محمد جمال مصطفى العريانمستجد159

محمد جمال هاشم مهرانمستجد160
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محمد حامد عبدالستار ابراهيم محمدمستجد161

محمد حسين محمد حسين ابوتجارمستجد162

محمد خالد محمد مصطفىمستجد163

محمد رجب محمد العرسىمستجد164

محمد رضا فؤاد الدمنهورىمستجد165

محمد رمضان عبدالباقى الهوارىمستجد166

محمد سعد السعيد البطاطمستجد167

محمد سعيد حسن عبدالحميدمستجد168

محمد عباس محمد الغزيرىمستجد169

محمد عبدالخالق عبدالحميد العيسوىمستجد170

محمد عبدالرؤوف الليثى الخزرجىمستجد171

محمد عبدالمنصف صالح احمد الديبمستجد172

محمد على حسن محمدالشافعىمستجد173

محمد على سعد احمد عمارهمستجد174

محمد على عبدالعظيم ابراهيممستجد175

محمد فخرى حسن خميسمستجد176

محمد فكرى مرسى شنيشنمستجد177

محمد مبروك سالمه عبداللطيف الشيتانىمستجد178

محمد محمد المتولى على كحيلمستجد179

محمد محمد سالم سالممستجد180
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أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم الشريعة اإلسالمية
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محمد مصطفى محمد الخولىمستجد181

محمد ممدوح مصطفى ابوعلىمستجد182

محمد مؤمن محمود محمد حسينمستجد183

محمد نظمى فرج محمدمستجد184

محمد يوسف عبدالخالق يوسفمستجد185

محمود الشوادفى على الحرقانىمستجد186

محمود حمدى توفيق محمدمستجد187

محمود سعد منصور نصرمستجد188

محمود عبدالسالم محمد توفيقمستجد189

محمود عبدالغفار عبدالغفار راشدمستجد190

محمود ماهر عبدهللا حسنمستجد191

محمود مجدى ابواليزيد جمعهمستجد192

محمود ناصر السيد ابوالفتوحمستجد193

مروه محمد احمد محمد الصعيدىمستجد194

مروه محمد مصطفى عبدالحافظمستجد195

مريم عاطف على ابراهيم منصورمستجد196

مريم نبيل عبدالوهاب منصور الشافعىمستجد197

مصطفى احمد السيد نصارمستجد198

مصطفى حسام عبدالسالم رضوان حتاتهمستجد199

مصطفى عبداللطيف عبدالعاطى عبداللطيفمستجد200
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مصطفى عبدالمولى محمد عبدالمولىمستجد201

معتز محمود محمد عبدالالهمستجد202

منار شعيب الهوارى محمد الزفتاوىمستجد203

منار عبدالرافع محمود عفرمستجد204

منار معوض محمد محمدمستجد205

منال منصور عبدالحميد السيدمستجد206

منة هللا محمد ابراهيم عوض يونسمستجد207

مهدى عبدالحافظ ابراهيم عبدالعزيزمستجد208

مهران مصطفى على مصطفىمستجد209

مؤمن سامى غانم محمد غانممستجد210

مى خميس احمد ادريسمستجد211

ناديه مصباح محمد صدقى الشافعىمستجد212

نجالء احمد محمد ابراهيم فودهمستجد213

نجالء فتحى هاشم الصيادمستجد214

ندا عبدالقادر فريج عونمستجد215

نرمين ناصر عمرو سليمان عامرمستجد216

نصر محمد نصر عطيه السايحمستجد217

نعيم محمد حامد العوادلىمستجد218

نهى على عبدالستار رفاعىمستجد219

نهى على عبدالسالم على القربهمستجد220
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الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

نهى فوزى ابراهيم ابوالسعودمستجد221

نورا اسامه محمد حسن نورمستجد222

نوران فيصل ابراهيم سليمان عفيفىمستجد223

نوره منتصر احمد يونسمستجد224

هاجر رأفت محمد محمد عطاهللامستجد225

هاجر محمد كمال محمد خاطرمستجد226

هانم طلب ابواليزيد عبدالمطلب عبدالواحدمستجد227

هانم محمد عبدهللا يسن ابوطاحونمستجد228

هانى احمد محروس ابراهيممستجد229

هانى عبدالهادى فرج علوانىمستجد230

هبه عبدالحى السيد احمد فرجمستجد231

هدى محمد الشبراوى ابراهيممستجد232

هدى مهدى مهدى داودمستجد233

هيثم اسماعيل عبدالرحيم محمد موسىمستجد234

وسام محمد عبدالعزيز الحفنىمستجد235

وفاء السيد محمد احمد عبدالقادرمستجد236

والء محمد مؤمن يوسف نعنانهمستجد237

وليد السنوسى عبدالصادق عبدالمنعم الصعيدىمستجد238

وليد عزت سليمان قطبمستجد239

ياسر النجولى محمد عبدالوهابمستجد240
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ياسر فتحى القطب شرباشمستجد241

ياسمين حسام احمد محمد محمد صبحمستجد242

يوسف ابراهيم الشحات محمد الشهاوىمستجد243

يوسف طارق طه توفيقمستجد244

يوسف محمود محمد عبدالسالم خليفمستجد245

ابوبكر صالح حسين بيومى خليلباقى246

247
باقى عذر عن دور 

احمد خالد احمد ابراهيم عمر2021مايو 

248
باقى عذر عن 

احمد عبدالفتاح موسى عبدالفتاحأحوال شخصية

احمد محمد ابراهيم محمودباقى249

احمد مروان السيد الجنكباقى250

احمد مصطفى احمد عبدالقادر دويدارباقى251

اسالم طارق ليثى فهمىباقى252

السيد عاطف محمد يسن مباركباقى253

امل عبدالدايم عبدالحارس ابراهيمباقى254

اميره يحى ابراهيم محمدباقى255

ايمان مصطفى مسعد المحضباقى256

257
باقى عذر عن دور 

بسيونى جبريل عوض جبريل2021مايو 

بالل محمد محمود محمود شتيوىباقى258

بنيامين انطونيوس مينا اسكندرباقى259

260
باقى عذر عن دور 

حسناء حلمى جوده عبدالحكيم حريره2021مايو 
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دينا عيد ابواليزيد حدوهباقى261

رانيا عطيه محمد حسنباقى262

263
باقى عذر عن دور 

ريهام رفعت عبدالحفيظ محمد2021مايو 

سليم محمود عبدالحميد مخيمرباقى264

سمير محمد عبدالحميد سالمباقى265

شادى رضا محمد محمود ابوشوشهباقى266

صالح الدين محمود صالح الدين محمود زايدباقى267

268
باقى عذر عن دور 

ضياءالدين سالم السيد السيد النجار2021مايو 

طارق خليل محمد سالمباقى269

عبدالعاطى على عبدالرؤف عالمباقى270

عبدالوهاب محمد عبدالوهاب علم الدينباقى271

عال عصام محمود عثمان عامرباقى272

على محمد على وهبه السعدنىباقى273

عمر ايهاب عبدالفتاح عبدالونيسباقى274

فتحى ابوالمعاطى محمد محمد الجزايرلىباقى275

276
باقى عذر عن دور 

لمياء محمد احمد عالم2021يناير 

محمد اسماعيل حامد اسماعيلباقى277

محمد السيد عبدالمنعم عطيه الهاجينىباقى278

279
باقى عذر عن العام 

محمد جابر اسماعيل عبدالجواد احمد سعد2021الجامعى 

محمد خليفه مبارك علىباقى280
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محمد رياض عبدالعزيز عاشورباقى281

282
باقى عذر عن دور مايو  

محمد طارق مأمون السعيد العاصىأحوال + 2021

محمد محمد اسماعيل ابوالعطاباقى283

محمود حجازى ابراهيم محمود الشاذلىباقى284

محمود عبدهللا ابوسريع عبدهللاباقى285

286
باقى عذر عن دور 

مصطفى عبدالغنى مصطفى عياد2021يناير 

مصطفى عبدالفتاح السعدى محمودباقى287

مى سمير على عبدالصادق خليلباقى288

289
باقى عذر عن العام 

نادر احمد يوسف السيد فرج2021الجامعى 

ندا محمد جوده دسوقى حسينباقى290

نعمه محمد اسماعيل عتريسباقى291

هاجر محمد فؤاد محمودباقى292

هانى عبدالرحمن ابوبكر محمودباقى293

294
باقى عذر عن دور 

وائل لبيب ابراهيم حسن الشاعر2021يناير 

295
باقى عذر عن دور 

احمد صابر عبده فرج2021مايو 

296
باقى عذر عن دور 

احمد فوزى مرعى زغبه2021مايو 

297
باقى عذر عن دور يناير 

- معامالت  + 2021

قاعة بحث
محمد سعد السيد احمد العريان

298
باقى عذر عن دور 

محمد سعد عبدالنبى غنيم الشيخى2021مايو 
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