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أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم القانون الدولى

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
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ابراهيم محمد كيالنى عبدالقادرمستجد1

احمد حمدى صابر ابراهيم خليفةمستجد2

احمد رجب يوسف السيد عبدهللامستجد3

احمد سمير محمد جمال الدين العطارمستجد4

اسراء حسن احمد حسن ونسمستجد5

اسراء صبحى ابراهيم محمد ابراهيممستجد6

السيد شاكر السيد البدوىمستجد7

امجد محمود عبدالقوى احمد سليممستجد8

امنيه شوقى فهمى على رحيممستجد9

ايه اشرف غنيم الشاذلىمستجد10

ايه يونس جمال يونس عوضمستجد11

جالل اشرف عباس احمد حفنىمستجد12

حسام احمد ابراهيم احمدمستجد13

حسين محمد عبدالحميد محمدمستجد14

حياه جمال محمد محمود القشالنمستجد15

خالد يحيى عبدالرحيم الوكيلمستجد16

داليا جمال طه متولى مالكمستجد17

دعاء امين عبدالرحيم زكىمستجد18

رغده محمود عبدالمعتمد محمود جعفرمستجد19

زينب عبدالمعبود اسماعيل الدمرداشمستجد20
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سمر حمدى سند حسن عمرمستجد21

سوزان مصطفى محمد الشبراوى العشماوىمستجد22

عزت محمد محمد احمد حسام الدينمستجد23

على حمدى عبدالحفيظ البسيونىمستجد24

على عبدربه موسى علىمستجد25

عمر رمضان فهمى عبدالحليم ابوعجوهمستجد26

عمر عطيه عمر مشعلمستجد27

عمرو محمد يوسف عبدالستار عبدالرحيممستجد28

غريب عبدربه هالل عبدهللامستجد29

فاتن فؤاد محمد احمدمستجد30

فاطمه الزهراء شريف محمد عبدالرؤف ابوالعزمستجد31

كريم سعد محمد محمد ابوعجورمستجد32

مادلين ابراهيم يحى عبدالحافظ مقلدمستجد33

ماهر محمد حسن البيدقمستجد34

محمد حمزه عبدالخالق ابراهيممستجد35

محمد رمضان فضل هللا احمد سلطانمستجد36

محمد سعد حامد السيد درازمستجد37

محمد سمير محمد الجلبهمستجد38

محمد طلعت حسن سليمهمستجد39

محمد عبدالعزيز عبدالعزيز سليمانمستجد40
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محمد عبدالمعبود محمد سالممستجد41

محمد على محمود زايدمستجد42

محمد فكرى طه موسىمستجد43

محمود ابراهيم محمد خضرمستجد44

محمود حامد عبدالرحمن دويدارمستجد45

محمود حمدى احمد عبدربه جادمستجد46

محمود فتح عبدالوهاب شلبىمستجد47

محمود محمد محمود الدسوقى الهايشهمستجد48

مصطفى محسن عبدالسيد عبدالزينمستجد49

نجوى ابراهيم حسن خلف هللامستجد50

ندا اشرف رمضان الجبالىمستجد51

نيره مصطفى جمال مصطفى الشرقاوىمستجد52

هبه هللا احمد جمعه محمد الجندىمستجد53

ياسمين ابراهيم لولى ابراهيممستجد54

يمنى محمد محمد حسنمستجد55

يوسف محمود غريب محمد عمارمستجد56

57
باقى عذر عن دور 

2021يناير 
ابوزيد جميل احمد الجبيصى

احمد حازم عبدالحميد شلبىباقى58

احمد رضا عبدالعزيز عبدالعزيز عبدهللاباقى59

60
باقى عذر عن دور 

2021مايو 
احمد زغلول عبدالحميد العريان
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احمد عاطف محمود عبدالفتاح الطنبولىباقى61

احمد عبدالعزيز عبدالعزيز فرحاتباقى62

احمد عوض سعيد بلهباقى63

احمد فتحى السيد محمد حمادباقى64

احمد مجدى السيد احمد حطبباقى65

احمد محمد احمد جاب هللاباقى66

احمد محمد حسن عبدالقوى سالمباقى67

احمد ناصر مصباح الزهيرىباقى68

اسراء عبدالهادى راشد جبر النجارباقى69

اسراء محمد صالح مهدى الفيلباقى70

اشرف عبدالمجيد محمد رجبباقى71

االء محمد ابراهيم على عطيه سعودباقى72

السيد شعبان انور محمد متولى القبالوىباقى73

اميره محمد عبدالستار عبدالصمد رشوانباقى74

75
باقى عذر عن دور 

2021يناير 
ايمان على عبدالحميد عماره

76
باقى عذر عن دور 

2021يناير 
ايه احمد راضى مامون

ايه عالء الدين عبدالسالم على الملوانىباقى77

ايهاب محمد احمد ودنباقى78

بسنت فايز منصور علىباقى79

بطه السيد محمد الجاويشباقى80
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تغريد انور محمد عوضباقى81

تهانى محمد عبدالعزيز البشبيشىباقى82

جمال السيد محمد عبدالعزيز مرعىباقى83

جهاد محمد محمود شتيوىباقى84

خالد احمد المتولى عبادهباقى85

خليل على خليل عبدهللاباقى86

دينا محمد عبداللطيف مصرىباقى87

دينا محمد عطيه شمس سالمباقى88

رباب حسين بسيونى عطيه الزهيرىباقى89

90
باقى عذر عن دور 

2021مايو 
رحاب حنفى احمد اسماعيل

ريم ياسين السيد حامد احمد النجارباقى91

زياد ضياء يوسف رشوانباقى92

ساره عمر حسن محمدباقى93

94
باقى عذر عن دور 

2021يناير 
ساره نجاح وجيه احمد حاشى

سلمى عادل بكرى السيد راوىباقى95

سهير هشام على محمد السيدباقى96

97
باقى عذر عن دور 

2021يناير 
سيد عبدالنبى تمام عثمان

شرين محمد اسماعيل الدهشانباقى98

شعبان محمد محمد حربىباقى99

عادل محمد محمد الشهاوىباقى100
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عبدالحاكم محمد عبدالحاكم دنياباقى101

عبدالرحمن صبرى منصور محمد عبدالغنىباقى102

عبدالمنعم حامد عبدالفتاح حامد شلبىباقى103

عالء محمد كمال مرسى الهارونىباقى104

105
باقى عذر عن العام 

عالءالدين عبدالجليل زكى النجار2021الجامعى 

على محسن عبدالحميد اسماعيل سالمهباقى106

غاده ابراهيم حسانين محمد سليمباقى107

108
باقى عذر عن دور 

2021مايو 
كريم ابراهيم احمد الفقى

محمد ابراهيم ابوالعنين سليمان ابراهيمباقى109

محمد السيد محمد احمد مجاهدباقى110

محمد المحمدى على على جمعهباقى111

محمد حسن محمد سليمانباقى112

محمد سيد عباس حسنباقى113

محمد عبدهللا محمد سعد عوضباقى114

محمد محب الجالى سعد محمدباقى115

محمود سمير محمد السيد السداوىباقى116

117
باقى عذر عن مادة 

1اختيارية
محمود على اسماعيل حامد اسماعيل

محمود محمد رمضان سيداحمد البيبىباقى118

محمود محمد محجوب محمد المتولىباقى119

مروه مصطفى عبداللطيف البلتاجىباقى120
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121
باقى عذر عن دور 

2021مايو 
مريم حجاج طلبه عويضه

مصطفى امين مصطفى امين الناقورىباقى122

معتز عزمى عبدهللا ابراهيمباقى123

مياده عبدالاله حسن قمبرباقى124

125
باقى عذر عن دور 

2021مايو 
مياده مجدى نصرالدين عبدالمطلب

نهى محمد عطيه شمسباقى126

نورهان جميل رشدى على عيادباقى127

نيره كمال على عبدالحفيظباقى128

هبه اشرف محمد على القللىباقى129

هدير طه احمد عيسىباقى130

يوسف بكر محمد محمد غبورباقى131

132
باقى عذر عن مادة دولى 

ابرام سمير عبدالمسيح رزق هللا2021 + 2020خاص 

133
باقى عذر عن مواد 

+ منظمات + عقود 

2اختيارية
السيد عبدالسالم السيد الكنانى

134
باقى عذر عن مواد 

عبدالفتاح عادل عبدالفتاح فليفل2اختيارية+ عقود 
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