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أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم القضائية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا
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ابراهيم احمد شفيق ابراهيم رجبمستجد1

احمد ابراهيم الصيرفى محمد زغلول عبدالرحمنمستجد2

احمد جمال حسن عبدالمولىمستجد3

احمد حماده عيد عبداللطيف مرعىمستجد4

احمد سمير صبرى خبيرىمستجد5

احمد عبدالبارى احمد حنفىمستجد6

احمد عبدالحميد عبدالقوى رحيممستجد7

احمد عبده على حسن النملىمستجد8

احمد عزت يونس محمود ابوزيدمستجد9

احمد محمد ابراهيم شلبىمستجد10

احمد محمود على على حشيشمستجد11

اسالم احمد مكى عبدالعليممستجد12

اسماء حامد ابراهيم نجامستجد13

اشرف احمد السيد فودهمستجد14

اميره السيد على السيدمستجد15

ايه سعد سعد عبدالدايممستجد16

ايهاب عادل فايز عزبمستجد17

بسمه احمد متولى هيكلمستجد18

بالل محمد ماهر محمد محمود بسيونىمستجد19

حسن على محمد على حسنمستجد20
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حسين عبدالمجيد عاطف السيدمستجد21

خلود اسامه يوسف محمدمستجد22

دعاء مجدى احمد محمد جادمستجد23

رانيا السعيد محمد محمود عبداللطيفمستجد24

زينب محمد عبدالجيد نصير قنديلمستجد25

ساره احمد السيد فرغلىمستجد26

سعد محمد سعد محمد غريب شلبىمستجد27

سمر السباعى محمود السباعى شحاتهمستجد28

شوقى احمد شفيق محمد الجنادىمستجد29

طارق عبدالحميد محمد حامدمستجد30

طارق يحيى عبدالمنعم محمدمستجد31

عبدالحميد مجدى عبدالحميد محمد الخرادلىمستجد32

عبدالرحمن على خليفه ابوزيدمستجد33

عبدالرحمن كامل محمد ابوزيدمستجد34

عبده على عبدالرسول على المهدىمستجد35

عزيزه حسن زيدان خليفه محمدمستجد36

على اشرف على احمد حسينمستجد37

عمار عادل عنتر ابواليزيد كمونمستجد38

عمر سيد كمال سليمانمستجد39

عمرو فتحى فتوح المغربىمستجد40

                       الكنترول

 
 بالكليةMISقام بإعداد هذه الكشوف وحدة 

مالحظ
:  حضور 

:  غــيـاب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:   إجمالى 



   

3كشف     

أرقام جلوس الطالب المقيدين بدبلوم العلوم القضائية

2022/2021لدور يناير للعام الجامعى   
 كلية الحقوق

الدراسات العليا

رقــــم 

الــجـلـوس
تــوقـيـع الــطـالـــباســـــــــــم الــــطـــــالــــــبحـالـة الـقـيد

فاروق محمود عبدالعزيز مؤمنمستجد41

فؤاد محمود محمد يوسف يحىمستجد42

كريم خالد عثمان عبدالكريم عبدالرحمنمستجد43

محمد احمد زاخر عبدالحكيم احمدمستجد44

محمد جمال الدين محمد ابراهيم محمدمستجد45

محمد خالد عبدالسميع عبدالستار كسابمستجد46

محمد خميس محمد محمد طهمستجد47

محمد رضا محمد بدوىمستجد48

محمد شعبان صابر مصطفى قنديلمستجد49

محمد عادل  محمد سليمان رحابمستجد50

محمد عادل محمد صالح الجالىمستجد51

محمد عادل هالل الذقمستجد52

محمد عبدالمحسن على محمد شوغىمستجد53

محمود السيد محمود احمد العنانىمستجد54

محمود حمدى محمد سالممستجد55

محمود سمير محمود مصطفى الفقىمستجد56

محمود عبدالفتاح السيد الصاوىمستجد57

مروه نبيل محمد االلفىمستجد58

مريم اسماعيل عبدالعزيز غازى عيدمستجد59

مصطفى على السيد محمد علىمستجد60
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معاذ محمد احمد حواشمستجد61

مى السعيد محمد السعيد محمدمستجد62

ميرنا ايمن عباس على ريحانمستجد63

ناديه عبدالعزيز لطفى الحسينىمستجد64

ندا عزت الشحات مصطفىمستجد65

هانى صبرى شعيب الديبمستجد66

وليد عبدالحميد عبده محمدمستجد67

احمد ابراهيم السيد محمدباقى68

69
باقى عذر عن مادة 

احمد ابراهيم محمد ابراهيم عمارتنفيذ جبرى

احمد عبدالنبى عبدالرازق نعمه هللاباقى70

احمد ماهر حامد متولى علىباقى71

72
باقى عذر عن مادة 

احمد محمد على حسن عطواناختصاص قضائى

73
باقى عذر عن دور 

احمد محمدطلعت محمد الرومى2021مايو 

احمد مصطفى ابراهيم الزينىباقى74

احمد مصطفى محمد الشعراوىباقى75

اسراء خالد السيد محمد سعيد زيدانباقى76

اسراء على عبدالعليم على احمدباقى77

اسالم جمال خليل عمر الدبابىباقى78

اسماء احمد ابراهيم مصطفى حجازىباقى79

السيد صالح السيد احمد السعداوىباقى80
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امنيه حامد حسن احمد محمدباقى81

اميره صالح عبدالفتاح متولىباقى82

امين سيد امين جوده ديابباقى83

انس القطب محمد القطب البنبىباقى84

ايمان عبدالعظيم محمد عباسباقى85

86
باقى عذر عن دور 

ايمان محمد السيد النجولى2021مايو 

ايه عبدالمنعم عبدالسالم شريفباقى87

باهر محمد عبدالواحد سليمان عفيفىباقى88

بسام اسامه عبدالودود عبدالمقصود اسماعيلباقى89

تسنيم طارق عبدالغفار فرج الكنانىباقى90

جمال شريف احمد ابومصطفىباقى91

جورج عماد ميشيل موسىباقى92

حربى سعد محمد مصرىباقى93

حسام ياسر رسالن ابراهيم رسالنباقى94

95
باقى عذر عن دور 

حسن محمد حسن شريف2021يناير 

حسين محمد محمد ابراهيم محمدباقى96

خالد جمال محمد غباشىباقى97

خالد محمد احمد محمودباقى98

خالد محمد ناجى بلبولباقى99

100
باقى عذر عن دور 

رماح محمد ابراهيم الدخميسى يخفض2021يناير 
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رويدا منتصر عبدالحكيم ابوالمعاطىباقى101

ساره محمود محمد محمد علىباقى102

103
باقى عذر عن دور 

شاهر محمد مصطفى الشندويلى2021مايو 

شيماء ربيع راشد محمدباقى104

صالح محمود عويضة العقارىباقى105

106
باقى عذر عن دور 

عاصم ممدوح محمود البربرى2021مايو 

107
باقى عذر عن دور 

عبدالرازق محمود جمال عبدالرازق على عجرمة2021مايو 

عبدالرحمن احمد محمد حواشباقى108

عبدالرحيم محمد على نورالدينباقى109

عبدهللا على رفاعى على السيدباقى110

عبدهللا مصطفى السعيد مصطفى خضرباقى111

عبير عارف عبدالسميع عبدالهادى عوض هللاباقى112

عالء حمدى سرور الشرقاوىباقى113

عالء محمد ابوالوفا محمد سالمانباقى114

عالءالدين احمد عبدالجيد منصورباقى115

على احمد السيد على الششتاوىباقى116

عمر صالح الدين محمد محمود العنانىباقى117

عمر عصام مصطفى حسن عامرباقى118

عمرو رمضان كامل عبداللطيفباقى119

عمرو عبدهللا عبدهللا الجزارباقى120
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عمرو عطيه جابر حسن نداباقى121
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باقى عذر عن دور 

فاروق شعبان فاروق الباز2021يناير 

فتوح محمد رفعت محمد فهمىباقى123

لقاء مصليحى عبدالحميد فرج علىباقى124

محمد ايهاب ابوبكر عبدالفتاحباقى125

محمد جنيدى محمد جنيدىباقى126

محمد حسام عبدالوكيل عبدالعزيز مصطفى الشربينىباقى127

محمد خالد امام حسن يوسفباقى128

محمد خميس اسماعيل اسماعيلباقى129

130
باقى عذر عن العام 

محمد رجب محمد حسن تركى2021الجامعى 

محمد رضا محمد على البدراوىباقى131

محمد سعيد يحيى غنيمباقى132

محمد صابر عبدالحميد الصيفىباقى133

محمد صالح السيد احمد السقاباقى134

محمد عباس السيد فتح هللا الشورىباقى135

محمد عبدالحميد مصطفى عبدالرحيمباقى136

محمد ماجد عزالرجال ابواالسعادباقى137

138
باقى عذر عن دور 

محمد محمد السيد رمضان الرفه2021يناير 

محمود اشرف ابوزيد محمد سليمباقى139

محمود السيد محمد محمود األلفىباقى140
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محمود جمال عبدالحميد مرسى ناجى2021يناير 

محمود حسان رمضان حسان عبدالرحمنباقى142

محمود حموده مصباح محمدباقى143

محمود خالد على محمدعلى حسن رمضانباقى144

محمود عبدالعليم سيد محمدباقى145

محمود مصطفى محمد بخاتىباقى146

محمود نصرهللا ابراهيم عبدالمجيد عيسىباقى147

مصطفى احمد مصطفى محمد النقراشىباقى148

مياده عبدالعزيز حسن عبدالعالباقى149

نادر محمود محمد محجوبباقى150

نجوى دومين سالم دومين محمدباقى151

نرمين ابراهيم صالح الدين محمود حجازىباقى152

نعمه السيد احمد الشريفباقى153

نهى الحسينى محمد خلف عيسىباقى154

نور على نورالدين محمد مصطفى حمودهباقى155

هاجر عبدالرازق مأمون الخياطباقى156

هدير محمد محمد عبدالرحمن سليمباقى157

وليد صالح نورالدين عالمباقى158

159
باقى عذر عن مادة 

ياسر عبدهللا عبدالقادر سالمانقاعة بحث

ياسمين جمال محمد اسماعيل عاشورباقى160
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يسرا مسعد ابواليزيد حافظ العسكرىباقى161

يمنى احمد عبدالمطلب احمد البازباقى162

163
باقى عذر عن مواد 

عنايات عبدالحليم عثمان عبدالحليم2020الرسوب 

164
باقى عذر عن دور سبتمبر 

 وليس له حق في 2021

2022مايو 
محمد احمد فهمى عبدالمقصود

165
باقى إيقاف قيد 

محمد جمعه حسن على2019-2020

                       الكنترول

 
 بالكليةMISقام بإعداد هذه الكشوف وحدة 

مالحظ
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:  غــيـاب 
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:   إجمالى 


