
   

1كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
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ابراهيم احمد ابراهيم احمد متولىمستجد1

ابراهيم احمد ابراهيم حنفىمستجد2

ابراهيم احمد عبدهللا الجناينىمستجد3

ابراهيم سامى اسماعيل ابراهيم محمدمستجد4

ابراهيم شوقى احمد معوضمستجد5

ابراهيم عبدالناصر ابراهيم عبدالحميدمستجد6

ابراهيم محمد ابراهيم الغناممستجد7

ابراهيم محمد فتحى ابراهيم السيدمستجد8

ابراهيم محمد مرشدى شحاته زناتهمستجد9

ابوالفتوح رضوان ابوالفتوح حميده محمدمستجد10

احالم عبدالعزيز حسن قنديل احمدمستجد11

احالم هارون ابوزيد هليلمستجد12

احمد ابراهيم احمد الصعيدىمستجد13

احمد ابراهيم احمد عوادمستجد14

احمد ابراهيم عامر عبدالرازقمستجد15

احمد ابراهيم عبداللطيف عبدالرازق الفرخمستجد16

احمد اشرف احمد رزق قنطوشمستجد17

احمد اشرف احمد صديق ابوطالبمستجد18

احمد اشرف عبدالعظيم مرسىمستجد19

احمد اشرف محمد محمد ابوزيدمستجد20
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احمد اشرف وجيه الشافعىمستجد21

احمد البدراوى عبدربه محمد ابوقصلهمستجد22

احمد الحفنى محمد غانممستجد23

احمد السعيد اسماعيل محمد فرج عطيهمستجد24

احمد السيد احمد عطامستجد25

احمد السيد السيد عبدالسالممستجد26

احمد السيد على على ابوجبهمستجد27

احمد السيد كمال عبدالحليم بهنسىمستجد28

احمد الشحات السيد محمد سعد امانمستجد29

احمد جابر فهيم احمد بدوى غرابمستجد30

احمد جمال محمد محمود العلوانىمستجد31

احمد جمال محمد محمود على محمودمستجد32

احمد جنيدى احمد جنيدىمستجد33

احمد حسانين سعد البوشىمستجد34

احمد حسن محمد مصطفى العبدمستجد35

احمد حسين فتوح غنيممستجد36

احمد حمدى الشاملى عبدالجواد مسلممستجد37

احمد حمدى عبدالنبى عوض هللامستجد38

احمد خالد احمد عبدالعزيز حسنمستجد39

احمد رجب احمد محمد الكعبارىمستجد40
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احمد رشدى السيد بركات عبدالجوادمستجد41

احمد رمزى محمد محمد ابوداودمستجد42

احمد زكريا احمد البنامستجد43

احمد سامى احمد الطيارمستجد44

احمد سامى عبدالمنعم فراج احمدمستجد45

احمد سعد عبدالعزيز اسماعيل المشدمستجد46

احمد سمير عبداللطيف محمود ربيعمستجد47

احمد صبرى ابراهيم ابوسعدهمستجد48

احمد صالح ذكى عبدالعزيز شلبىمستجد49

احمد عادل جالل محمود شهابمستجد50

احمد عبدالحميد محمد سعيد الصيادمستجد51

احمد عبدالحميد مصطفى ماريهمستجد52

احمد عبدالاله شحاته عبدالمطلب السيد الشلقانىمستجد53

احمد عبدهللا محمود احمدمستجد54

احمد عبدالمجيد اسماعيل ابوغطاسمستجد55

احمد عبدالمقصود توفيق سعيدمستجد56

احمد عسران محمد محمد عبدالرحمن هاشممستجد57

احمد عصام عبدالبارى عطيهمستجد58

احمد عصام لطفى علىمستجد59

احمد على اسماعيل حسين جاب هللامستجد60
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احمد على سعدهللا الطنوبىمستجد61

احمد على محمد موسى عيدمستجد62

احمد عمادالدين حمدى درويشمستجد63

احمد عماره رمضان محمدمستجد64

احمد عمر عبدالمنعم احمد الشرقاوىمستجد65

احمد عوض على محمد مرسىمستجد66

احمد فتوح المكى المعصرانىمستجد67

احمد فكيه محمد فتح هللا عبدالعاطىمستجد68

احمد فهمى محمد صالح عمارهمستجد69

احمد فوزى محمد على  مرسىمستجد70

احمد فؤاد محمود السيد ابوالعالمستجد71

احمد قطب عبداللطيف الجملمستجد72

احمد كامل يحى حسنمستجد73

احمد كرم احمد حموده غانممستجد74

احمد لطفى محمد عبدالحميد عمارةمستجد75

احمد مجدى احمد محمد ابوالمىمستجد76

احمد محمد ابوالمعاطى الجريدىمستجد77

احمد محمد ابوالمكارم احمد عمارهمستجد78

احمد محمد الحسينى االمام االماممستجد79

احمد محمد السيد النعناعىمستجد80
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احمد محمد جمعه عالم جمعهمستجد81

احمد محمد حمدى عبدالمعطىمستجد82

احمد محمد رشاد محمد عبدهمستجد83

احمد محمد شلبى عبدالعاطىمستجد84

احمد محمد عبدالرؤف ابراهيم درويشمستجد85

احمد محمد عبدالغفار محمد مرسىمستجد86

احمد محمد عبدهللا عبدالعزيز عزاممستجد87

احمد محمد على شحاتهمستجد88

احمد محمد نبيه ابوفدانمستجد89

احمد محمد نجيب عبدالمجيد سمكمستجد90

احمد محمود محمود السيدمستجد91

احمد ممدوح زهير سالم ابوبردهمستجد92

احمد نصر محمد حماسه محمود اسماعيلمستجد93

احمد هشام احمد السنباطىمستجد94

احمد هشام محمد فرجمستجد95

احمد ياسر بسيونى عبدالعزيز مرجانمستجد96

ادهم عبدالحى ادهم عطاهللا رزقمستجد97

اسامه احمد جاد السيد الشيمىمستجد98

اسامه احمد ماضى فرج زيدانمستجد99

اسامه رمضان نجاح محمد الخشابمستجد100
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اسامه محمد عبدالعزيز الشيمىمستجد101

اسراء احمد محمد اسماعيل عسكرمستجد102

اسراء عبدالحق توفيق عبدربهمستجد103

اسراء على محمد محمد سعدالدين الخطيبمستجد104

اسراء محمد حسن ابراهيم شلبىمستجد105

اسراء محمد عبدالمجيد عبدالنبى حمودهمستجد106

اسراء ياسين حسن خفاجىمستجد107

اسالم رمزى عبدالغنى ابوالسعودمستجد108

اسالم ماهر رجب البياعمستجد109

اسالم محمد عبدالعزيز خالفمستجد110

اسالم محمد منصور نصر بدرانمستجد111

اسالم هانى محمد عبدهللا عبدالفتاحمستجد112

اسماء ابراهيم احمد ابوفراخمستجد113

اسماء اسامه عبيده سعد ابويمنمستجد114

اسماء الشحات حمدى مقلدمستجد115

اسماء جمعه سليمان المعداوىمستجد116

اسماء حسن محمد الصعيدىمستجد117

اسماء حسين محمد احمدمستجد118

اسماء حموده معروف مرسى عبدالجوادمستجد119

اسماء دياب سعد عبدالحميد الحديدىمستجد120
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اسماء زيدان محمد السيد زيدانمستجد121

اسماء سالم عويس مرسىمستجد122

اسماء سعد حسن طهمستجد123

اسماء صالح عبدالرازق ولى هللامستجد124

اسماء صفوت فؤاد مصطفى سعدهممستجد125

اسماء طه طه قنديلمستجد126

اسماء عادل احمد يوسفمستجد127

اسماء عبدالجواد محمد محمد سرورمستجد128

اسماء عبدالمحسن عبدالحافظ محمد متولىمستجد129

اسماء محمد محمد محمد خلف هللامستجد130

اسماء مدحت محمد محمد الشيتانىمستجد131

اسماء هارون عرفه عبدالحفيظ بدوىمستجد132

اسماعيل محمد اسماعيل خليفه الدهنهمستجد133

اشجان عزمى محمود احمد الشناوىمستجد134

افكار طه طايع محمدمستجد135

اقبال محمد عباس محمد شاهينمستجد136

االء احمد عبدالجواد محمدمستجد137

االء السيد احمد يوسف مصطفىمستجد138

االء رمضان محمد احمد اماممستجد139

االء صبحى عبدالعزيز عبدالمجيد عطيهمستجد140
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االء طوسون عبدالستار طوسون محمدمستجد141

االء محمد احمد محمد صالحمستجد142

االء ياسر ابراهيم داود الطراوىمستجد143

الحسن مصباح حسن قطب غانممستجد144

الزهراء طه مصطفى الجندىمستجد145

السعيد زغلول السعيد حسن القصاصمستجد146

السعيد عبدالناصر العطوى السيدمستجد147

السيد البهى عبدالرحمن القفصمستجد148

الشيماء محمد سعد عبدهللامستجد149

العلوانى جمال محمد محمود العلوانىمستجد150

المتولى االباصيرى المتولى االباصيرىمستجد151

الهام خيرى محمد ابوالعطا بحيرىمستجد152

امال رمضان السيد رمضانمستجد153

امال محمد امين عبدالعظيم بركاتمستجد154

امانى سعد عبدالنبى عبدالحميد شدادمستجد155

امانى محمد عبدالرازق الجيارمستجد156

امل حمزه عبدالفتاح حمزه حسانمستجد157

امل محمود محمد شرف شعبانمستجد158

امنيه عادل محمود البسيونىمستجد159

امنيه محمد محمود احمد اللبودىمستجد160
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اميره ابراهيم جابر يحىمستجد161

اميره ابراهيم محمد الصفطىمستجد162

اميره احمد محمد دهدهمستجد163

اميره ايمن عبدالمولى عبدالصمد عونمستجد164

اميره بهاء عبدالرحيم عبدالحىمستجد165

اميره سعيد السيد عيسى هجرسمستجد166

اميره سمير ابوعطيه ابوعطيه هيكلمستجد167

اميره شريف محمود احمد مصطفى البنامستجد168

اميمه مصطفى حامد ابراهيممستجد169

انجى فايز محمد ابراهيم الروينىمستجد170

انس محمد شوقى عبدهللا عرفهمستجد171

انعام السيد جمعه نوفل داودمستجد172

انور خيرى محمد ابوعيانهمستجد173

اهداء عبدالفتاح محمد سعيد محمدمستجد174

ايات سعد عبدالحميد ابراهيم ضعنمستجد175

ايمان ابراهيم حسين ابراهيم دندوشمستجد176

ايمان سامى محمود عبدالغفار الحومستجد177

ايمان سليمان على الششتاوى المكاوىمستجد178

ايمان عاطف على موسى الشامىمستجد179

ايمان عبدالبارى مصطفى محمد ابوديابمستجد180
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ايمان عبدالشهيد عيد خليفهمستجد181

ايمان مبروك السيد محمد فايدمستجد182

ايمان محمد صالح الروينىمستجد183

ايمان محمود على محمود يوسفمستجد184

ايمن احمد نجيب احمد ابوالعيلهمستجد185

ايمن محمد على منصورمستجد186

ايه اشرف خليل ابراهيم عيسىمستجد187

ايه امير محمد على محمدمستجد188

ايه ايهاب احمد البيلىمستجد189

ايه جمال ابراهيم محمود قمحمستجد190

ايه رامى عبدالعليم محمد حبلصمستجد191

ايه سعد ابومندور سعد محمدمستجد192

ايه سعد يوسف الزنقلىمستجد193

ايه صابر راتب صالح هيوبمستجد194

ايه مصطفى عبدالرحمن محمد جويلىمستجد195

ايه نسيم محمد عبدالمجيد العشرىمستجد196

ايه وحيد صبحى الصعيدىمستجد197

ايه يونس محمد يونس مباركمستجد198

بانسيه ايمن محمد العبدمستجد199

بدير سالم فوزى محمد سالممستجد200
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بسمه محمد النادى على حسانمستجد201

بسيونى عوض بسيونى خليلمستجد202

بوسى ابراهيم على قنديلمستجد203

بيشوى سمير عبدالمسيح رزق هللامستجد204

تغريد محمد وديع الوكيلمستجد205

تقى عصام محمد الليثىمستجد206

جمعه سالمه منصور عطيهمستجد207

جهاد عبدالستار عطيه عطيه ابوشنيتهمستجد208

جهاد عماد على احمدمستجد209

حاتم محمد على شرف الدين حاتممستجد210

حازم الشحات سعد احمد الشامىمستجد211

حازم منصور عبدالقادر عرفهمستجد212

حامد محمد حامد السيد األطرونىمستجد213

حبيبه الحسينى ابراهيم على هجرسمستجد214

حسام ابراهيم خيرت عبدالمنعم قاسممستجد215

حسام فكرى مسعد السيد شهيبمستجد216

حسن ابراهيم على عبدالمجيدمستجد217

حسن حسن النادى على البحيرىمستجد218

حسن سعيد حسن السيد خليلمستجد219

حسن عبداللطيف حسن طلحه حسنمستجد220
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حسن عبدربه محمد عزب حجاجمستجد221

حسن محمد حسن على ابوغنيممستجد222

حسناء حسن االنور فتحى زغلولمستجد223

حسناء محمد احمد محمد بدرمستجد224

حسناء نبيل عبدالرحمن محمد الباجورىمستجد225

حسنه صقر عبدالفتاح صقر موسىمستجد226

حسين حازم جمال الدين محمدحلمى ابوليلهمستجد227

حسين كمال حامد جادهللامستجد228

حسين محمد محمد محمدمستجد229

حكمت محمد لبيب احمد سماحمستجد230

حلمى عبدالرؤف عبدالغفار الماحىمستجد231

حماده حنفى محمود احمدمستجد232

حماده سعيد السيد محمود مباركمستجد233

حمدى على فتحى على االسودمستجد234

حمدى محمد فتحى محمودمستجد235

حميده عطيه عبدالفتاح بهنسىمستجد236

حنان حسن محمود عبدهللا متولىمستجد237

حنان صالح حسن مكىمستجد238

حنان محمد عبدالتواب محمد حسن زغلولمستجد239

حنان محمد عبدالنبى جاب هللا الخولىمستجد240
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حنين حسين محمد حسين سرورمستجد241

خالد رمضان ابوالسعود احمد البربرىمستجد242

خالد سامى احمد عبدالحليممستجد243

خالد عبدالجواد محمد عبدالجواد ابراهيممستجد244

خلود احمد محمد احمد شهابمستجد245

خلود عبداللطيف يسرى عبداللطيف عبدالغنىمستجد246

خلود محمود يحيى عطيهمستجد247

داليا مدحت احمد فهمى سالمهمستجد248

داود الشحات عبدالمحسن داود الفقىمستجد249

دعاء سعد عطيه سليمان عبدالهادىمستجد250

دعاء منصور محمد عبدالنبى ابواليزيد عقابمستجد251

دنيا احمد ابراهيم عبدالغفار األشمونىمستجد252

دنيا عبدالرحمن عبدالباسط ابويوسفمستجد253

دينا خالد عبدهللا سعدمستجد254

دينا مصطفى عبدالعظيم ردادمستجد255

ذكرى عماد احمد عبدالرحمن الحبشىمستجد256

ذكى خالد ذكى محمد طهمستجد257

رامى السيد اسماعيل احمد الفارمستجد258

رانيا سمير مغازى محمد علىمستجد259

رانيا طارق محمد ابوعيدهمستجد260
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رانيا عبدالغفار احمد محمد الزهيرىمستجد261

رانيا مهدى عبدالحميد المحالوىمستجد262

رجب خليل ابوالمعاطى النبراوىمستجد263

رحاب عبدالمنعم محمد ابراهيم عبدالمجيدمستجد264

رحمه صالح بسيونى محمود عبدالسالممستجد265

رحمه محمود ابراهيم عبدالحميد الخولىمستجد266

رشاد رمضان غيث عبدالغنىمستجد267

رغده نصر مسعود موسى محمد فضلمستجد268

رقيه هانىء عبدالمجيد احمد الديبمستجد269

رنا احمد محمد ابراهيم هميسهمستجد270

رندا بدير يوسف محمدمستجد271

رواء محمد على رجب داودمستجد272

رودينا بهاء عبدالعال احمد حواسمستجد273

ريم محمد محمود محمد البستاوىمستجد274

ريم هشام صالح الشالمستجد275

ريهام حسن محمد زكى مراد مناعمستجد276

ريهام رفعت على محمود بهنسى خميسمستجد277

ريهام سمير فؤاد نبوىمستجد278

ريهام مجدى كمال يونسمستجد279

زاهر فؤاد هنداوى فرحاتمستجد280

                       الكنترول

 
 بالكليةMISقام بإعداد هذه الكشوف وحدة 

مالحظ
:  حضور 

:  غــيـاب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:   إجمالى 



   

15كشف     
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زياد احمد محمد احمد البهبيتىمستجد281

زياد حسنى سعد النجارمستجد282

زياد ذكى عبدالحميد ذكى سليممستجد283

زينب ابراهيم ابراهيم فودهمستجد284

زينب صبحى قطب محمد حمدمستجد285

زينب عبدالمنعم عبدالقادر محمودمستجد286

ساره احمد لطفى احمد عبدهللامستجد287

ساره السيد عادل المغازى الخواجهمستجد288

ساره سعيد رفعت قنديلمستجد289

ساره عبدالقادر على احمد يوسفمستجد290

ساره محسن عبدالفضيل عبدالمجيدابوزيدمستجد291

ساره محسن محمد عبدالسالم مكىمستجد292

ساره محمد صابر محمد عقلمستجد293

ساره محمد عبدالحكيم حسين موسىمستجد294

سالم محمد فواد ابراهيممستجد295

سالى صبحى رجب السعدنىمستجد296

سامح محمد مصطفى محمد قنديلمستجد297

ساميه جمال عبدالعزيز المرشدىمستجد298

سحر محمد رزق رزق شهابمستجد299

سعد نادر سعد محمد سيداحمدمستجد300
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2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

سعيد رجب السيد كريممستجد301

سعيد محمود السعيد ابوزهرهمستجد302

سلمى سامح محمد عبدالونيس العيسوىمستجد303

سلمى سعد السيد على بنهمستجد304

سلمى عطيه محمد محمد كميجهمستجد305

سلمى على محمد على حشادمستجد306

سماء عماد ابراهيم سيداحمدمستجد307

سماح فوزى بدران غنيممستجد308

سمر سمير احمد الشافعىمستجد309

سمر سمير مدنى صقرمستجد310

سمر صالح عبدالجواد الجارحمستجد311

سمر نبيل عبدالفتاح عكهمستجد312

سمير محمد سعد محمدمستجد313

سوزان رامى سعد الشناوىمستجد314

سيف االسالم احمد محمد احمد ابوطهمستجد315

شادى محمد شوقى خليل بدرمستجد316

شاكر كمال عبدالرحمن عزاممستجد317

شاهر احمد لبيب محمود المدبولىمستجد318

شروق احمد حسن السعدونىمستجد319

شروق السيد محمد السيد كراتمستجد320
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شروق سعيد والى محمدمستجد321

شروق عقل السعيد الشرقاوىمستجد322

شروق محمد عبدالعزيز عبدهللا السيد عطامستجد323

شيماء توفيق سعد عوضمستجد324

شيماء جمال رجب محمد جاب هللامستجد325

شيماء حسن بيومى عوض هللا عبدالفتاحمستجد326

شيماء خالد كامل الشينمستجد327

شيماء سعيد محمد حسنين الخولىمستجد328

شيماء سالمه نظيف سالمه مهرانمستجد329

شيماء عبدالعزيز عبدالسميع عبدالعزيزمستجد330

شيماء معوض حسن محمد عمرانمستجد331

شيماء ناصر محمد عبدالعزيز الشايبمستجد332

شيماء يسرى معوض البرعىمستجد333

صابر نصرالدين ابوالعال متولىمستجد334

صابرين ابراهيم محمد محمد العبدمستجد335

صابرين محمد حسن حسين صهوانمستجد336

صالح احمد محمد احمد القطرىمستجد337

صبرى محمد صبرى محمد حسنينمستجد338

صفاء عوض عبدالونيس عبدالرازقمستجد339

صفاء محمد عطاهللا محمد عطاهللامستجد340

                       الكنترول

 
 بالكليةMISقام بإعداد هذه الكشوف وحدة 

مالحظ
:  حضور 

:  غــيـاب 
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18كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

طارق رجب فتحى ابوشعيرمستجد341

طالل سعيد محمد عبدالعزيزمستجد342

طه صالح عبدالجواد الجارحمستجد343

طه كامل محمد احمد عمر عيسىمستجد344

طه محمد طه البندارىمستجد345

طه محمود معداوى العوضىمستجد346

عادل ابراهيم محمد قنديلمستجد347

عادل محمد عبده سعد الفقىمستجد348

عايده ابراهيم المغاورى النشارمستجد349

عبدالحميد جمال عبدالحميد البرىمستجد350

عبدالحميد محمد فتح هللا محمد الحالجمستجد351

عبدالحميد نبيل عبدالقادر عبدالحميدسالمانمستجد352

عبدالرحمن خالد احمد محمد القريطىمستجد353

عبدالرحمن صالح عبدالعاطى الشرشابىمستجد354

عبدالرحمن على حسن عبدالفتاح حسنمستجد355

عبدالرحمن محمد محب مسعود جادهللامستجد356

عبدالرحمن محمود احمد حمودهمستجد357

عبدالرحمن مصطفى صابر عبيدمستجد358

عبدالرحمن نبيل السيد احمد تركىمستجد359

عبدالرؤف عزت محمد عبدالرؤف شتامستجد360

                       الكنترول

 
 بالكليةMISقام بإعداد هذه الكشوف وحدة 
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19كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

عبدالفتاح سعيد شبل السباطىمستجد361

عبدالقادر عبدهللا عبدالقادر يوسف الهيهىمستجد362

عبدالكريم يوسف عبدالعليم المحيصمستجد363

عبدالاله صالح عبدهللا ابوريهمستجد364

عبدهللا احمد محمد يوسف حمادهمستجد365

عبدهللا رمضان عبدهللا ابوزهرهمستجد366

عبدهللا فتحى عبدهللا سيداحمدمستجد367

عبدهللا محمد ابراهيم رزق عمارهمستجد368

عبدهللا محمود احمد حسنمستجد369

عبدهللا يوسف بسيونى السيد يوسفمستجد370

عبدالملك السيد عبدالحميد فودهمستجد371

عبدالنبى محمد عبدالفتاح البنامستجد372

عبدالواحد نشات عبدالواحد عبدالسالم الطورمستجد373

عبير السيد عبدالعليم محمد على ابوعلىمستجد374

عرفات ماهر عبدالمجيد عبدالغفارمستجد375

عزه خميس حسانين شعبان زاهرمستجد376

عزه فرج عطيه الشيخمستجد377

عطيه محمد عطيه محمد المغازى الفقىمستجد378

عالء عبدالنبى شعبان سيف الدين ابوخدمستجد379

عالءالدين محمد عبدالمعطى احمد رمضانمستجد380
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20كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

على المرشدى على اسماعيلمستجد381

على جمال احمد محمد صقرمستجد382

على عبدالباعث على سعد مسعودمستجد383

على عبدالناصر على محمد السواقمستجد384

على عبده على جمعه حمودهمستجد385

على عنتر احمد على احمدمستجد386

على ماهر محمد عبدالرحمن حبكهمستجد387

على منظم عبدالستار محمد بساطمستجد388

علياء اسماعيل محمد عبدالمنعم اسماعيل عوادمستجد389

علياء عزالدين حسن عبدهللا جودهمستجد390

عمار ايمن على على موسىمستجد391

عمر ابراهيم عبداللطيف عبدالرازق الفرخمستجد392

عمر ابراهيم فتوح السيد رزقمستجد393

عمر حاتم السيد بدوى الشناوىمستجد394

عمر خيرى الحسينى محمد علىمستجد395

عمر عبدالرازق بسيونى الكومى رضوانمستجد396

عمر عبدالسالم على عبدالسالم ابوشهاوىمستجد397

عمرو حلمى على فودهمستجد398

عمرو سعيد محمد محمود حجاجمستجد399

عمرو عبدالاله صالح عبدربهمستجد400

                       الكنترول
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21كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

عمرو مصطفى طه ابوالحسنمستجد401

عهود محمد حسنى محمد خيرهللامستجد402

عيشه كرم طه محمد صبرهمستجد403

غاده احمد السعيد عيسى عبدهمستجد404

غاده جمال ابوالسعود محمد خفاجىمستجد405

غاده ناصر محمد عبدالموجودمستجد406

فاتن صالح عبدالجليل حميدهمستجد407

فاطمة سمير عبدالرحيم عبدالرحيم عيسىمستجد408

فاطمه حلمى صالح الشامىمستجد409

فاطمه عادل محيى عبدالحميد النجارمستجد410

فاطمه على احمد العريانمستجد411

فايز محمود عبدالرحمن فوازمستجد412

فرح شريف عبدالستار محمد ابوزيدمستجد413

فريد عزت محمد كامل احمد عمرمستجد414

فكريه ياسر سعد سليمان ابوزيدمستجد415

فوقيه سعد عبدالسالم محمد فليفلمستجد416

فؤاد السعيد شحاته ابوزيدمستجد417

فيروز محمود اسماعيل الجيزاوىمستجد418

فيصل عزت عمر مبروك درويشمستجد419

قدرى عبدالمعطى السيد عبدالغنىمستجد420

                       الكنترول
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22كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

كرم سامى المحمدى البربرىمستجد421

كريم اشرف حليم روفائيل مرقصمستجد422

كريم بسيونى عيد األزرقمستجد423

لبنى مصطفى ابراهيم العبدمستجد424

لطفيه حسنى عبدالبارى عبدالجواد رزقمستجد425

ماجد عبدالفتاح السيد ابراهيممستجد426

مادلين بسيونى بركات عبدالعال بركاتمستجد427

مارك فادى حلمى نجيب واصفمستجد428

مارينا هانى لطفى جورجىمستجد429

مجدى محمد محمود بسيونى الجوخىمستجد430

محمد ابراهيم احمد ابراهيم العوضىمستجد431

محمد ابراهيم عبدالسالم محمد متولىمستجد432

محمد ابراهيم يوسف ابراهيم عصرمستجد433

محمد احمد صالح الطباخمستجد434

محمد احمد عبدالرؤف ابراهيم الحارتىمستجد435

محمد احمد عبدالعظيم محمد ابوالوفامستجد436

محمد احمد عبدالوهاب عطيه غنيممستجد437

محمد احمد عونى عبدالفتاح االغامستجد438

محمد احمد كمال ابوحشيشمستجد439

محمد احمد محمد يوسف حمادهمستجد440
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23كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

محمد اشرف خليل محمد ابراهيممستجد441

محمد اشرف عبدالرازق ابراهيم ويحمستجد442

محمد اشرف محمد ابراهيم عبيدمستجد443

محمد السيد السيد السيد واصلمستجد444

محمد السيد جمعه احمد الحدادمستجد445

محمد السيد محمد على حميدمستجد446

محمد الشحات احمد على عبدهمستجد447

محمد ايهاب عبدالحميد حمدى محمود الصيادمستجد448

محمد بسيونى ابراهيم محمد عبدالباقى الصفتىمستجد449

محمد بسيونى الجندى بسيونى دومهمستجد450

محمد بكر حسين صالحمستجد451

محمد جمال محمود محمد زيدانمستجد452

محمد حسين السيد مغربىمستجد453

محمد خالد ابراهيم راغب النجولىمستجد454

محمد خالد محمد محمد احمد الحمامصىمستجد455

محمد خليفه انور خليفهمستجد456

محمد خميس عطا احمدمستجد457

محمد خيرى عبدالستار عيسوى رضوانمستجد458

محمد دياب عبدالبارى محمد ابوديابمستجد459

محمد رجب محمد حسين رزقمستجد460
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24كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

محمد رمضان احمد مصطفى جاويشمستجد461

محمد رمضان محمد عثمان دحروجمستجد462

محمد رمضان محمد يوسف محمد خفاجىمستجد463

محمد سالم سالم محمد مطرمستجد464

محمد سامى شهاب الدين القرضاوىمستجد465

محمد سعد ابومندور سعد محمدمستجد466

محمد سعد عطيه عطيه ابوشتيهمستجد467

محمد سعيد عبدالفتاح فتح هللامستجد468

محمد سعيد قطب الحسينى رزقمستجد469

محمد سمير نزيه عبدالعاطى السيدمستجد470

محمد سيد عباس محمودمستجد471

محمد صبحى فؤاد السيد سلطانمستجد472

محمد صبحى محمد سعدمستجد473

محمد صبرى السعيد الصندفاوىمستجد474

محمد صالح محمود احمد محمدينمستجد475

محمد طارق محمد محمد العريانمستجد476

محمد عاشور غيط راغب حجازىمستجد477

محمد عاطف على محمد على عبدهمستجد478

محمد عبدالجواد سعد عبدالدايممستجد479

محمد عبدالحكيم مبروك حماد كفافىمستجد480

                       الكنترول
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25كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

محمد عبدالعزيز على محمد خطابمستجد481

محمد عبدالغنى عبدالمعطى محمدمستجد482

محمد عبدالفتاح احمد الطويلمستجد483

محمد عبدالفتاح عبدالغفار جنيدىمستجد484

محمد عبداللطيف محمد عبداللطيف عبدهللامستجد485

محمد عبدالهادى عبدالرازق محمد ابوشعيشعمستجد486

محمد عبده عبداللطيف عبدالفتاحمستجد487

محمد عتريس رزق عبدالونيسمستجد488

محمد عصام محمد عبدالرؤف ابوالعزمستجد489

محمد على رضا بدير السرجانىمستجد490

محمد على على امين عمارمستجد491

محمد على يوسف حسينمستجد492

محمد عماد فوزى غنيممستجد493

محمد عمر عمر فايدمستجد494

محمد عمرو عبدالناصر عيسىمستجد495

محمد عيسوى سعد احمد العيسوىمستجد496

محمد غريب على الشيخمستجد497

محمد فتح هللا السيد محمد علىمستجد498

محمد فرحات عبدالوهاب احمد على شمس الدينمستجد499

محمد فريد عبدالحكيم محمد مروانمستجد500
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26كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 
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محمد فهمى احمد سالممستجد501

محمد فهمى عبدالمنصف محمد نوفلمستجد502

محمد فوزى ابراهيم قاعودمستجد503

محمد فوزى فتح هللا احمد الشرقاوىمستجد504

محمد فؤاد محمود محمد خليفه ابوالمجدمستجد505

محمد قاسم عبدالستار شندى بدوىمستجد506

محمد كمال شوقى محمدمستجد507

محمد لبيب السيد الشورىمستجد508

محمد ماهر السيد راغب عطيهمستجد509

محمد ماهر مهدى سالمه غنيممستجد510

محمد مجدى توفيق غلوشمستجد511

محمد مجدى محمد عبدالعزيزمستجد512

محمد محفوظ عبدالشافى الحلفاوىمستجد513

محمد محمد عبدالعاطى محمد سليممستجد514

محمد محمد منسى ابوحليمهمستجد515

محمد محمود سعد عيسىمستجد516

محمد محمود فهيم محمود بركاتمستجد517

محمد محمود محمد سليممستجد518

محمد مصطفى عبده محمد اسماعيلمستجد519

محمد مغازى الحصافى مصباحمستجد520
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27كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام
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محمد هاشم على النجارمستجد521

محمد هشام محمد محمد العويلمستجد522

محمد وائل فاروق مصطفى عبدالوهابمستجد523

محمد ياقوت امام طلبهمستجد524

محمود ابراهيم عبدربه سويلممستجد525

محمود احمد عبدالرحمن احمدمستجد526

محمود جمعه مصطفى محمد فرجمستجد527

محمود حامد فتوح ابوالرايهمستجد528

محمود حمدى جوده عبدالمنعم ابوالحسنمستجد529

محمود خالد يوسف السعيدمستجد530

محمود رزق السعيد تركىمستجد531

محمود رمزى فهمى هارون الطراوىمستجد532

محمود سعيد اسماعيل ابوسالممستجد533

محمود سيداحمد محمد ابوالسعودمستجد534

محمود صادق ياسين ابراهيم ابوطهمستجد535

محمود عادل عبدالقادر اسماعيل سالمهمستجد536

محمود عبدالحكيم فتحى ابوزيدمستجد537

محمود عبدالظاهر سيداحمد الماحىمستجد538

محمود عدالن امين عبدهللامستجد539

محمود محسن محمد عبيدمستجد540
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أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام
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محمود محمد احمد خليلمستجد541

محمود محمد احمد محمد عسكر المهرمستجد542

محمود محمد عبدالعزيز عبدالعزيز القاضىمستجد543

محمود محمد عبدالمجيد محمد خليلمستجد544

محمود محمد هانى رياض شعبان عامرمستجد545

محمود يحيى محمود صيام الطباخمستجد546

مدحت حسنى فؤاد السيد حمدمستجد547

مدحت محمد احمد ابواليزيد العطرهمستجد548

مدحت موسى محمد عميرهمستجد549

مرفت احمد حسن محمد علىمستجد550

مروه حسام الدين على محمد سيداحمد محسنمستجد551

مروه مجدى عبدالحميد ابوالمجدمستجد552

مروه محمد السيد النعناعىمستجد553

مروه مروان فهمى عبدالفتاح بدوىمستجد554

مريم ابراهيم جرجس ابراهيممستجد555

مريم اشرف عبدالجواد محمد زكى البدرىمستجد556

مريم سامح سعد رياضمستجد557

مريم طاهر حامد عبدالسالم الديبمستجد558

مريم عادل محمد ابراهيم الشريفمستجد559

مشيره نجيب عبدالفتاح النادى البحيرىمستجد560

                       الكنترول

 
 بالكليةMISقام بإعداد هذه الكشوف وحدة 

مالحظ
:  حضور 

:  غــيـاب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:   إجمالى 



   

29كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام
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مصباح ابراهيم عبدهللا عيدمستجد561

مصطفى ابراهيم جمعه على سالممستجد562

مصطفى اشرف المحمدى الحويرىمستجد563

مصطفى بسيونى يوسف كوهيهمستجد564

مصطفى رضا مصطفى حامد سعيدمستجد565

مصطفى عبدالحميد حسان حسنمستجد566

مصطفى عبدالخالق محمد حسانمستجد567

مصطفى على احمد عبدالرحيممستجد568

مصطفى على السيد على غالىمستجد569

مصطفى محمد محمد ابوعلىمستجد570

معتز احمد على هدهدمستجد571

معتز خالد سعد محمدمستجد572

معتز محمد عبدالسالم سعد محمودمستجد573

ملك مجدى عبدالكريم محمد البرقمانىمستجد574

ممدوح منصور عطيه اللواتىمستجد575

منار ابراهيم عبدالعزيز اسماعيل النجارمستجد576

منار محمد مصطفى محمد قنديلمستجد577

منار مصطفى امام حسين هيبهمستجد578

منصور زغلول محمد ابراهيم عبدهمستجد579

منه هللا حاتم السعودى عبدالحميد ابراهيممستجد580
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أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
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منه هللا عربى احمد السباعى سيداحمد حمودةمستجد581

منه هللا مبروك السيد محمد فايدمستجد582

منه هللا محمد عبدالرحيم حواسمستجد583

منى حامد احمد القسطاوىمستجد584

منى محمد محمد جالل الدين سيد درويشمستجد585

مها عمادالدين فؤاد عبدالمجيد عطيهمستجد586

مؤمن جابر محمد محمد الخولىمستجد587

مؤمن صالح محمد ابراهيم مصطفىمستجد588

مى خليل رجب خليلمستجد589

مى طه السيد محمد ابوالعنينمستجد590

مى عبدالمعطى عبدالقادر المغربىمستجد591

مى عصام الدين على عطيه جودهمستجد592

ميار شعبان ابراهيم خضرمستجد593

ميار مدحت محمد عبدالعزيز ابراهيممستجد594

ميرا السيد السيد احمد اسماعيلمستجد595

ميرنا ابراهيم الشحات السيد سمرهمستجد596

ميرنا خالد احمد السباعىمستجد597

ميرنا رضا اسماعيل عبدالرحيممستجد598

ميرنا عماد فوزى غنيممستجد599

نادين احمد فتحى البرقوقىمستجد600
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أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام
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ناديه احمد طلبه ابوشامهمستجد601

ناديه عبدالفتاح على محمودمستجد602

ناريمان مصطفى بكر حسينمستجد603

نجالء على سالم محمد مطرمستجد604

ندا ابراهيم جابر ابراهيم يحىمستجد605

ندا احمد على محمد حسنمستجد606

ندا ربيع حلمى احمد سمورمستجد607

ندا عبدالحميد عبدالمجيد خليلمستجد608

ندى خالد حسن منصور ابراهيممستجد609

ندى ياسر على الموافىمستجد610

نرمين نبيل عوض علوانى ابراهيممستجد611

نزيه فتحى محمد الشناوىمستجد612

نسمه فريد عبدهللا عبدالرحيم ابوكيلهمستجد613

نسمه محمد طه محمد علىمستجد614

نصر السيد نصر على السيد الديبمستجد615

نعمه فتحى اسماعيل حسن سالمهمستجد616

نغم محمد زيد داودمستجد617

نهال السيد عبدالحميد على على فودهمستجد618

نهله شعبان احمد هنداوىمستجد619

نهى محمد ابراهيم عبدهللامستجد620
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32كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا
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نورا عبدالمنعم امين شعيرمستجد621

نورالدين على عبدالعزيز السيد بدوىمستجد622

نوران ضياءالدين عبدالعال احمد حواسمستجد623

نوره رجب محمود الفحلمستجد624

نورهان السعيد احمد العيسوىمستجد625

نورهان صفوت عبدالحميد احمد الجوهرىمستجد626

نورهان عادل عيسى ابراهيم جعفرمستجد627

نورهان عبدالباسط محمد محمد متولىمستجد628

نورهان محمد عادل محمد كمال داودمستجد629

نورهان محمد عبدالظاهر المنوفىمستجد630

نورهان محمد قدرى عوض القلماوىمستجد631

نورهان مصطفى بكر حسين ابراهيممستجد632

هاجر محمد محمد على الشبينىمستجد633

هادى ايمن السعيد راضىمستجد634

هانى حمدان ابوالسعود مسعودمستجد635

هايدى عصام ابراهيم عبدالسالم الخولىمستجد636

هبه هللا مسعد احمد الفارمستجد637

هبه نبيل محمد محمد مسعودمستجد638

هدايه رافت محمد المعداوىمستجد639

هدى سمير عبدالفتاح قاسممستجد640
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33كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 
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هدير السيد حسن محمد نايلمستجد641

هدير حسام فتحى الرشيدىمستجد642

هدير هشام محمد عبدهللا السمدونىمستجد643

هشام احمد صالح سعد اسماعيلمستجد644

هند بليغ حمدى محمود الخياطمستجد645

هيام محمد ابراهيم ابراهيم الخولىمستجد646

هيثم محمد صديق محمدينمستجد647

وسام هشام ممدوح يوسف سعدمستجد648

وسام وجيه حلمى الدناصورىمستجد649

وفاء فرحات بسيونى خيرهللامستجد650

والء اسامه كمال شلبىمستجد651

والء مراد عبدالسالم سعد عبدالفتاحمستجد652

والء ناصر حاتم مبروك سالممستجد653

يارا نبيل محمد معروفمستجد654

يارا هريدى عبدالحميد هريدىمستجد655

ياسمين عالء سعد البربرىمستجد656

ياسين محمد ياسين ابراهيم علىمستجد657

يسرى السيد محمود الدقاقمستجد658

يوسف جميل يوسف رزقمستجد659

ابراهيم عبدالقادر ابراهيم عبدالشافىباقى660
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34كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا
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ابراهيم عبدالموجود ابراهيم عبدالعزيزباقى661

ابراهيم محمد محمود حسن مسودهباقى662

ابوالعال احمد محمد ابوالعالباقى663

664
باقى عذر عن دور 

احمد ابراهيم على ابراهيم شاهين2021مايو 

احمد ابراهيم كامل ابراهيم محمد شادىباقى665

احمد العيسوى المرسى العيسوى ابوعاليهباقى666

احمد اليمانى مصطفى مصطفى حواقهباقى667

احمد بنيامين احمد محرزباقى668

احمد جمال ابراهيم شلبىباقى669

670
باقى عذر عن مادة 

احمد جمال يوسف سيف النصردولى انسانى

احمد حلمى محمود احمد زهرهباقى671

672
باقى عذر عن العام 

احمد حمدان احمد الفخرانى2021الجامعى 

احمد حمدان مختار احمد ابوركبهباقى673

احمد رضا محمد عبدالفتاح مازنباقى674

احمد رمضان سيد محمد حسنباقى675

احمد رياض عبدالغنى مجاهدباقى676

احمد سامى عبدالتواب الديهىباقى677

احمد سرور الشحات احمد فرارهباقى678

احمد سعد محمد حسن علىباقى679

احمد صالح عبود ابراهيمباقى680
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35كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

احمد صبحى عبدالغفار محمد جبرباقى681

احمد صالح محمد هنداوىباقى682

احمد عبدالعزيز فتحى االنصارىباقى683

احمد عبدالعظيم سيداحمد الصاوىباقى684

685
باقى عذر عن مادتى 

احمد عبدالفتاح مصطفى درويشادارى+ دولى عام 

احمد عبدهللا عبدالحليم محمد سليمانباقى686

احمد عبدالمجيد ابوالفتوح ابراهيمباقى687

688
باقى عذر عن العام 

احمد على البرنس حسن على مخلوف2021الجامعى 

احمد على بسيونى احمد الخلفاوىباقى689

احمد على فوزى محمد اسماعيلباقى690

691
باقى عذر عن دولى عام 

احمد فتح هللا حسن الهيتمى1اختيارية+ جنائى + 

احمد ماهر عبدالحميد على ربيعباقى692

693
باقى عذر عن دور 

احمد محمد عبدالرازق جمعه2021مايو 

احمد محمد كمال بركات يوسفباقى694

احمد محمد محمد احمد البدوىباقى695

696
باقى عذر عن دور 

احمد محمد محمد عبدالقادر2021مايو 

احمد محمد نورالدين محمد على منصورباقى697

احمد نجيب احمد محمود زهرانباقى698

699
باقى عذر عن دور 

احمد نصر سالمه عتيبه2021يناير 

احمد نصرالدين عبدالمنعم ابراهيم حمدباقى700

                       الكنترول

 
 بالكليةMISقام بإعداد هذه الكشوف وحدة 

مالحظ
:  حضور 

:  غــيـاب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:   إجمالى 



   

36كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

احمد يونس رمضان محمد يونسباقى701

اروى صالح على محمود الشربينىباقى702

اروى عبدالموجود ابراهيم عبدالعزيز حسينباقى703

اسامه فتح هللا محمد فتح هللا بدرباقى704

اسامه محمد عبدالمولى عثمانباقى705

اسامه محمد محمد محمد السقاباقى706

اسامه نبيه احمد صيامباقى707

اسراء الوردانى السيد عباس السيدباقى708

اسراء صبحى سعد ابوالنجا حسب هللاباقى709

710
باقى عذر عن دور 

اسراء صبحى عبدالقادر حميده يادم2021مايو 

اسراء على حسن على ابوغنيمباقى711

اسراء على محمد عبدالدايم احمدباقى712

اسراء عمر جابر ابراهيم عبدهللاباقى713

اسالم ابراهيم السيد رمضان داودباقى714

اسالم احمد عبدالرحمن محمدباقى715

اسالم محمد عبدالمجيد السيدباقى716

اسالم مصطفى احمد مصطفى المسيرىباقى717

اسماء ابراهيم على على مدكورباقى718

719
باقى عذر عن دور 

اسماء عبدالغنى محمد عبدالعاطى صالح2021مايو 

اسماء محمد بسيونى رزق الفارباقى720
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37كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

اسماعيل يوسف اسماعيل عبدالسالم خضرباقى721

اشرف اسماعيل احمد محمد2021باقى إيقاف قيد 722

افنان عبدالناصر محمد شوقىباقى723

اكرام احمد احمد محمد ديابباقى724

اكرامى عبدالفتاح محمد شحاته جامعباقى725

726
باقى عذر عن مادة 

اكرم ابوالمكارم عبدالغنى عطيهقانون دستورى

االء طلعت محمود احمد عزامباقى727

االء مبروك محمد ابوطبيخباقى728

االء محمد احمد محمد الصاوىباقى729

730
باقى عذر عن العام 

االء ناجى على مبروك درويش2021الجامعى 

الرفاعى عبدالرحمن يوسف جوادباقى731

السعيد ماهر عيسوى مرزوقباقى732

السيد خالد السيد عبدالدايمباقى733

السيد محمد السيد ابراهيمباقى734

735
باقى عذر عن العام 

الشاذلى حماده محمود حسانين2021الجامعى 

736
باقى عذر عن مواد دولى 

المعتصم باهلل احمد محمد ابوضيف فراججنائى+ مالية + عام 

امال رجب البرعى عبدالمقصود عيسىباقى737

امجد عبدالعزيز سيد احمد شاشهباقى738

امل فاروق وفا احمد السرساوىباقى739

امنية ماهر عبدهللا محمد عمارباقى740
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38كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

امنيه عبدالواحد محمود عبدالواحد ابوسالمباقى741

امير خميس محمد حسين بدرانباقى742

امير محمد عبدالكريم حلمى عبدالكريمباقى743

اميره السيد على محمد فايدباقى744

اميره جمعه عبدالعزيز سليمان غرابباقى745

اميره سمير محمد احمد جبرباقى746

اميره صبحى شعبان عبدالقادر شعبانباقى747

اميره محمد السيد صقرباقى748

اميره مصطفى عبدالرازق مصطفى العشماوى عابدباقى749

امينه جمال عبدالحى بسيونى راشدباقى750

ايمان السيد محمد السيد خلفباقى751

ايمان صبرى عطيه اللقانىباقى752

753
باقى عذر عن العام 

ايمان عبدالغفار محمد محمد المحالوى2021الجامعى 

ايمان محمد عبدالجليل امين المستكاوىباقى754

ايمان محمد على السيد المجدوبىباقى755

ايمان محمود حسن رشاد عيسىباقى756

757
باقى عذر عن دور 

ايمن ابراهيم بدوى ابراهيم البرماوى2021يناير 

ايمن على محمود حجاجباقى758

759
باقى عذر عن العام 

ايمن محمد عبدالحكيم رزق علوان2021الجامعى 

ايمن محمد عبدالفتاح خليلباقى760
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39كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

ايه عبدهللا طلعت محروس االنصارىباقى761

762
باقى عذر عن دور 

ايه محمد كريم على كريم2021مايو 

ايه مصطفى عبدالخالق على القصيفباقى763

ايهاب ممدوح السيد خليلباقى764

بسمه احمد محمد داودباقى765

بسمه حسين عبدالعزيز المرباقى766

بالل السيد حسن السيد الشافعىباقى767

بهاء طه عبدالحكيم عبدالرحمن جمعهباقى768

بيومى متولى عبدالعزيز داودباقى769

تامر شكرى ابراهيم الطبالباقى770

تامر محمد سعد عبدالعزيز ابويوسفباقى771

تسنيم مجدى عبدالمجيد الصافورىباقى772

جمال عويس محمد عويسباقى773

حسام حسن عبدالعاطى حسين حسنباقى774

775
باقى عذر عن دور يناير 

حسام محمد معوض محمد بدرعقوبات تكميلى + 2021

حسام محمود مختار حسنباقى776

حسن محمد حسن حسن الفارباقى777

حسين عبدالناصر حسن احمد دنقلباقى778

حكمت محمد شلبى حسانينباقى779

780
باقى عذر عن دور 

حمدى سعد محمد حماده2021يناير 
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40كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

حموده سعيد بهجات حسنباقى781

حميده عاطف عطيه ابراهيم المرسىباقى782

783
باقى عذر عن دور 

حنان رحومه على عبدالواحد2021مايو 

حياة عبدالمنعم محمد حسن ابوعلىباقى784

خالد احمد احمد محمد النجارباقى785

خالد مسعد يوسف محمد عبدالعالباقى786

خالد منير عبدالغنى الدابولىباقى787

خلود محمد محمود عبدالمنعم حبيبباقى788

داليا احمد محمد حسنباقى789

داليا على عبدالمنعم الجزارباقى790

دعاء السيد مصطفى نداباقى791

دنيا يسرى عبده الفقىباقى792

دينا عبدالباسط عبدهللا ابوخشبهباقى793

دينا محمد عبداللطيف محمد ناصفباقى794

دينا هارون ابوزيد هليلباقى795

796
باقى عذر عن مادة 

رافت خميس احمد فتح هللاإدارى تعمق

رانيا حسن ابراهيم اسماعيل حمدانباقى797

رانيا محمد سالمه عبدالفتاح القصاصباقى798

رباب مجدى محمود احمدباقى799

رجب صبرى محمد حسن الوكيلباقى800
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41كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

رجب عبدالباسط مسعود على مسعودباقى801

رحمه محمد انور قنديلباقى802

رفيده شاكر انور عبدالغنى مصرىباقى803

رمضان عبدالمعبود عطا محمد الشيخ يوسفباقى804

رندا عصام الدين عبدالجليل السيد ابوصمادهباقى805

روضه صبحى كمال يونسباقى806

رؤى عادل جابر احمد عطيهباقى807

ريناد السيد عبدالرحمن القفصباقى808

ريهام بكر محمد خضر حسينباقى809

ريهام عصام عبدالفتاح مرسى السيدباقى810

ريهام محمد محمد حسن عتاقىباقى811

زينب محمد فرج ابراهيمباقى812

ساره احمد عبدالوارث الصاوىباقى813

ساره احمد محمود علىباقى814

ساره مشحوت مصطفى عبدالرازق الشيخباقى815

سالم ايمن سالم شعبان خليفهباقى816

سعد محمد لطيف ابراهيم بكرباقى817

سلمى توفيق محمود ابراهيمباقى818

سلمى عبدالعزيز محمد عبدالعزيز صالحباقى819

سماء احمد موسى سيد موسىباقى820
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42كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

سمر جمال رشيد الحناوىباقى821

سميه شعبان محمد البيومى دومهباقى822

شاكر ابوزيد ابراهيم عبدهللاباقى823

شروق شعبان ابراهيم عمر البيسىباقى824

شروق شوقى زكى حسن حسنباقى825

شروق كمال متولى متولى عيادباقى826

شفيقه محمد حسين الغزيرىباقى827

شيماء احمد محمد رزق مرشدىباقى828

شيماء حمزه حامد عبدهللا محمدباقى829

شيماء راشد محمد على ابوالعينينباقى830

شيماء صالح سعد سعدباقى831

شيماء محمد سميح يوسفباقى832

شيماء محمد عبدالمنعم على المالحباقى833

صالح حسن على عمر حسنباقى834

طارق شعبان فتحى يوسف السعدنىباقى835

طارق عون عبدالعزيز محمد عمرباقى836

طاهر عبدالمنعم احمد جاويشباقى837

838
باقى عذر عن دور 

عادل عبدالعاطى اسماعيل مرسى الشرقاوى2021يناير 

عاصم ابوالوفا عبدالحكيم ابوالوفاباقى839

عاطف حمدى مسعود عبدالحميدباقى840
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43كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

841
باقى عذر عن دور 

عبدالحليم محمد عبدالحليم اسماعيل2021يناير 

عبدالحليم مهدى عبدالحليم المهدىباقى842

عبدالرحمن احمد عبده على الشريفباقى843

عبدالرحمن سامى زكى ابراهيم يعقوبباقى844

عبدالرحمن سمير ابراهيم ابراهيم عبدالمجيدباقى845

عبدالرحمن طارق عبدالحميد قينوباقى846

847
باقى عذر عن دولى عام 

عبدالرحمن عبدالحميد السعيد ناصف2021مايو + جنائى + 

848
باقى عذر عن دولى عام 

عبدالرحمن عماد عبدالرحمن محمد موسى1اختيارية+ جنائى + 

عبدالرحمن محمدصبرى السيداسماعيل عبدالسالمباقى849

عبدالسالم حسن محمد حسن غلوشباقى850

عبدالعزيز حمدى عبدالعزيز القسطاوىباقى851

عبدالعزيز عمر محمد المسلمىباقى852

853
باقى عذر عن مادة 

عبدهللا عاطف عبدالحميد محمد مهرانقانون إدارى

عبدهللا عبدالستار عوض عبدالقوى الزناتىباقى854

عبدهللا محمد فتوح عبدهباقى855

عصام السعيد احمد محمد جوهرباقى856

عال عزالدين على محمد حمدباقى857

858
باقى عذر عن دور 

عالء السادات ابراهيم محمد ابراهيم بطين2021مايو 

859
باقى عذر عن مادتى دولى 

عالء طه احمد احمد سالمدولى انسانى+ عام 

عالء عزت على على حالوهباقى860
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44كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

861
باقى عذر عن العام 

على ايمن رجب المنشاوى2021الجامعى 

على رضا عباس خليفه ابراهيم حامدباقى862

على صبرى على احمد القمرىباقى863

على صبرى محمد حسبو خضرباقى864

على محمد شحاته محمد رسالنباقى865

على محمود فرحات احمد شرفباقى866

عمار محمد فياض محمد عبدالمنعمباقى867

عمر محمد يوسف عجمىباقى868

عمرو رجب شلبى حسان مهدىباقى869

عواطف كمال محمد سيدباقى870

عوض عبدالعزيز بركات محمدباقى871

غاده ابراهيم السيد امين حرازباقى872

فادى فكرى سمعان زكىباقى873

فاديه حلمى على بليحباقى874

فاروق عبدهللا عاطف مصطفى مرعىباقى875

فاطمة احمد شبل السيد مصطفىباقى876

فاطمة احمد محمد عبدالجوادباقى877

فاطمه كمال عبدالنبى حمد الزغارىباقى878

فاطمه محمد فرج جاب هللاباقى879

فوزى محمد الجوهرى محمد حواسباقى880
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45كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

قطب يوسف عبدالقادر ابوشعيشع عمارهباقى881

كاريمان صالح كامل محمد فرحاتباقى882

كريم شحاته محمد سليمان المغربىباقى883

884
باقى عذر عن مادة 

كريم شريف متولى عبدالباقى احمدمالية

ماهر مسعود محمد سيداحمدباقى885

مجدى ابراهيم محمد عبدالحميد االدوشباقى886

محاسن مجدى فتحى السودانىباقى887

محسن الهجرسى محمد حامد سعيدباقى888

محمد ابراهيم عطيه السيد مصطفىباقى889

محمد ابوالعنين عبدالسالم محمد عبدالهادىباقى890

محمد احمد ابراهيم حنفىباقى891

محمد احمد ابراهيم محمد صالحباقى892

محمد احمد حمدى الجنبيهىباقى893

894
باقى عذر عن دور 

محمد احمد عبدالحميد ابراهيم الصباغ2021يناير 

محمد احمد عبدالرحمن السيد القفصباقى895

محمد احمد عبدالعزيز احمد ابوالعمايمباقى896

محمد احمد محمد فرحانباقى897

محمد اسماعيل عبدالمعطى احمد النحراوىباقى898

محمد اكرم عبدالعاطى ابراهيم سعدباقى899

محمد السيد محمد عبدالعزيز المسلوتباقى900
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46كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

محمد ايهاب محمد طاهر عمارهباقى901

محمد باسم ابوالفتوح محمد الشربينىباقى902

محمد جمال احمد احمد موسىباقى903

904
باقى عذر عن دور 

محمد حسن محمد حلمى سالمه2021مايو 

محمد خضرى محمد عبدالعزيز مخيمرباقى905

محمد رضا حسن محمد محسنباقى906

محمد سامى عوض محمد بدر2021باقى إيقاف قيد 907

محمد سمير على متولى حجازىباقى908

محمد شحاته عيد عبدالغنىباقى909

محمد شفيق حسن ورورباقى910

محمد صبحى محمد سليمانباقى911

محمد صالح محمد فريدباقى912

محمد طاهر محمد عبدالرازق درويشباقى913

محمد عادل على محمد المالباقى914

محمد عبدالجليل عبدالناصر عبدالجليل هللباقى915

محمد عبدالسالم الشافعى ابوعفصهباقى916

محمد عبدالغنى عبدالغنى عبدالغنى الشبينىباقى917

محمد عبدالفتاح عبدالعال خميسباقى918

919
باقى عذر عن العام 

محمد عبدالقوى محمد عبدالقوى2021الجامعى 

محمد عبدهللا احمد على حمدانباقى920
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47كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

محمد عبدهللا يوسف السيداحمدباقى921

محمد عبدالوهاب عبدالمنعم محمد البابلىباقى922

محمد عرفه رزق درويشباقى923

محمد عزت كمال ابوالعينينباقى924

محمد عالء السيد عبدالهادى شبانهباقى925

محمد على على عبدربهباقى926

927
باقى عذر عن دور 

محمد عنتر عبيد عيسى حرب2021مايو 

محمد فتحى ابراهيم مصرىباقى928

محمد فوزى محمد عوض عطيهباقى929

محمد فؤاد حسين السنبختىباقى930

محمد محمد السيد عثمان شتاباقى931

محمد محمد عبدهللا عبدهللا عامرباقى932

933
باقى عذر عن دور 

محمد محمود حامد المتولى الجوهرى2021يناير 

محمد محمود محمد ابوالعال غازىباقى934

محمد مسعد محمد بدرباقى935

محمد مصطفى عبدالحميد الناقهباقى936

محمد مصطفى عبدالسالم يونس المغنىباقى937

محمد مصطفى عبداللطيف بكر مسلمباقى938

محمد مصطفى عبدالمجيد مصطفى العسالباقى939

محمد منصور صالح الدين خيرهللاباقى940
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48كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

محمد نبيل احمد عمر السنبختىباقى941

محمد نبيه احمد عمارباقى942

محمد هشام عبدالسالم عارفينباقى943

محمد ياسر محمد صالح الدين الصيرفىباقى944

محمد يسرى عبدالمنصف احمد ابوحسينباقى945

محمود ابراهيم محمود محمود مصطفى ابوالنيلباقى946

947
باقى عذر عن دور 

محمود حسن محمد على صالح2021مايو 

948
باقى عذر عن دور 

محمود حسن محمد محمد الشلبى2021مايو 

محمود خالد مجاهد احمد عامرباقى949

950
باقى عذر عن دور 

محمود سعيد محمود محمد زيتون2021مايو 

محمود فخرى محمود مغارىباقى951

952
باقى عذر عن مادتى 

قانون + عقوبات تكميلى 

دستورى
محمود قاسم ذكى مسعود

محمود مجدى محمد ابراهيم نصرباقى953

محمود محمد اسماعيل بيلى غنامباقى954

محمود محمد قطب عبدهباقى955

محمود وهبى محمود الشورىباقى956

مخلوف احمد مخلوف العبدباقى957

مروه خالد عبدالموجود بشيرباقى958

959
باقى عذر عن دور 

مريم محمد زكريا صالح2021مايو 

مصطفى ابراهيم محمد عوضباقى960
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49كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

مصطفى احمد مصطفى نصارباقى961

مصطفى حسن منصور حسن شاهينباقى962

مصطفى صبحى مصطفى رجبباقى963

مصطفى عزت عبدالمجيد عيسىباقى964

مصطفى عطيه انور ابراهيمباقى965

966
باقى عذر عن العام 

مصطفى على حمد الخراط2021الجامعى 

مصطفى متولى مصطفى البربرىباقى967

مصطفى محمد عبدالحكيم محمد حجازىباقى968

معتز احمد حسين محمد الوكيلباقى969

منةهللا خالد محمد حسن راضىباقى970

منةهللا عطاهللا عبدالونيس عطاهللا منسىباقى971

منةهللا محسن محمد ابراهيم الجوهرىباقى972

973
باقى عذر عن دور 

منى صالح عبدربه شاعول2021مايو 

مى عبدالفتاح محمود ابرهيم عطيه البربرىباقى974

مياده محمود رجب السيد جادهللاباقى975

ميرا اشرف شحاته محمد سالمباقى976

ميرنا ايمن كامل جرجس عوضباقى977

ميرنا مصطفى محمد محى حبيبباقى978

ميسره محمد محمد على يوسفباقى979

مينا سامى يوسف منصور يوسفباقى980

                       الكنترول
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50كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

ناجى دانيال طانيوس حزقيالباقى981

نادر ابراهيم محمود شمسباقى982

نبيل عزت فريد مسيحهباقى983

ندا طه محمد موسىباقى984

نرمين طارق عبدالسميع الجملباقى985

نعمت هللا رجب سيد احمد االميرىباقى986

نعمه محمد عطيه الحافى محمد شحاتهباقى987

نورالهدى عبدالعال محمد ابراهيمباقى988

نورهان محمد فؤاد سعدالدين نعيمباقى989

هاجر عالء سعيد محمد العجمىباقى990

هاله محمد عبدالعاطى يوسفباقى991

هانى حمدى عمر ابراهيم الشامىباقى992

هانى عبده احمد عطيهباقى993

هايدى محمد السيد القرشاوىباقى994

هايدى هيثم كمال خفاجهباقى995

هبه جمال عبدالجليل غازىباقى996

هبه عبدالمجيد عبدالمجيد سليمباقى997

هدى السعيد سعد السعيد عوضباقى998

هشام على محمد خضرباقى999

هلول احمد هلول محمودباقى1000
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51كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

همسه السيد عبدالحميد السيد زايدباقى1001

وسام على محمد الزياتباقى1002

وليد محمد محمد على يوسفباقى1003

وهبى محمد وهبى محمد عبدالعزيزباقى1004

يارا محمد عبدالحميد الفقىباقى1005

ياسمين سامى محمد عبدالوهاب نداباقى1006

ياسمين عادل الكيالنى ابراهيم عريبىباقى1007

ياسمين هالل محمد فتوح على الطويلباقى1008

يوسف مكرم جمعه بسيونى محمدباقى1009

1010
باقى عذر عن مادة 

احمد حسن السيد حرحشدولى انسانى

1011
باقى عذر عن العام 

احمد رضا راضى عبدالجليل حموده2020الجامعى 

1012
باقى عذر عن العام 

احمد عبدالسالم سعد الشربينى2020الجامعى 

1013
باقى عذر عن دولى 

احمد فاروق ابواليزيد احمد ابوعيطه2020عام 

1014
باقى عذر عن دولى 

احمد كمال نصير نصير2020عام 

1015
باقى عذر عن دور سبتمبر 

 وليس له الحق في 2021

2022يناير ومايو 
اسراء ايمن عبدالباسط ابراهيم

1016
باقى عذر عن دولى 

امانى محمد احمد دربالهانسانى

1017
 2021باقى عذر عن دور سبتمبر 

وليس لها الحق في يناير ومايو 

2022
اميره محمد ابوزيد على الحناوى

1018
باقى عذر عن دور 

خلود ابراهيم عبدالحميد على هويدى2021مايو 

1019
 2021باقى عذر عن دور سبتمبر 

ريهام احمد حسن بيومى البنا2022وليس لها الحق في مايو 

1020
باقى عذر عن العام 

سعيد الحصافى فرج فرج ابوزيد2021الجامعى 
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52كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

1021
 2021باقى عذر عن دور سبتمبر 

وليس لها الحق في يناير ومايو 

2022
سلوى احمد احمد محمد على خليل

1022
+ باقى عذر عن قانون دستورى 

صفاء سعد محمد سلطان زعيترقضاء دستورى+ دولى انسانى 

1023
 2021باقى عذر عن دور سبتمبر 

وليس له الحق في يناير ومايو 

2022
عبدهللا مصباح عبدالعظيم احمد الكرمانى

1024
باقى عذر عن دور 

عبدالوهاب عبدالفتاح جوده السيددولى انسانى

1025
باقى عذر عن دور 

كريم شوكت محمد خلف2020يناير 

1026
باقى عذر عن دور 

كمال احمد حسين محمد الطويل2020مايو 

1027
 2021باقى عذر عن دور سبتمبر 

وليس لها الحق في يناير ومايو 

2022
ليلى ابراهيم جاد بدر ابوزيد

1028
باقى عذر عن العام 

محمد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الخياط2021الجامعى 

1029
باقى عذر عن دولى 

محمد فهيم احمد الشرنوبى يخفض2021عام 

1030
+ باقى عذر عن دولى عام 

دستورى + تشريع  + 1اختيارية

دولى انسانى+ 
محمد محمود محمد العباسى

1031
باقى عذر عن دولى 

محمود اشرف محمود محارب ادريس كاشيك يخفض2021عام 

1032
باقى عذر عن مادتى 

محمود عبدالجواد احمد محمددولى انسانى+ تشريع 

1033
باقى عذر عن دور 

محمود فيصل محمد محمود خليل2020مايو 

1034
 2021باقى عذر عن دور سبتمبر 

وليس له الحق في يناير ومايو 

2022
محمود نجيب محمود دبوس

1035
 2021باقى عذر عن دور سبتمبر 

وليس له الحق في يناير ومايو 

2022
مصطفى اسماعيل محمد عبدالخالق

1036
باقى عذر عن دور 

هبه محمد شعبان متولى الدقاق2021مايو 

1037
باقى عذر عن دور 

وسام محمد الشبراوى سالمه2020مايو 

1038
باقى عذر عن دور 

يمنى هشام محمود ابوعوف المرشدى2020مايو 

1039
 2021باقى عذر عن دور سبتمبر 

وليس له الحق في يناير ومايو 

2022
خالد طارق احمد صالح الدين عبدالرحمن شاهين

1040
+ باقى عذر عن مادتى دستورى 

كريم يسرى عبدالقادر المتولى سكردولى انسانى
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53كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون العام

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

1041
+ باقى عذر عن مادتى دستورى 

محمد مصطفى قاسم سيددولى انسانى
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