
    

1  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

ابانوب يوسف صبحى يوسف عبدالملكمستجد1

ابتهال رمضان عبدالغنى الشناوىمستجد2

ابرار علي جمال علي سليممستجد مؤهالت عليا3

ابراهيم احمد ابراهيم عبدالعزيز قطبمستجد4

ابراهيم السيد علي محمد الصمادمستجد مفصول5

ابراهيم بالل محمد المغربىمستجد6

ابراهيم حسن يوسف سودانمستجد7

ابراهيم حسين محمد مصطفى ابو عيشهمستجد8

ابراهيم عاطف محمد هاشممستجد9

ابراهيم محمد عوض على سالممستجد10

ابراهيم محمد مصطفى سعفانمستجد مؤهالت عليا11

ابراهيم محمود خليفة زغبهمستجد مفصول12

ابراهيم محمود محمد الدمياطىمستجد13

احسان اسامه عبدالعاطي قريطممستجد14

احمد ابراهيم ابراهيم الشوريمستجد مفصول15

احمد ابراهيم عبدالعزيز سيد احمدمستجد مؤهالت عليا16

احمد ابراهيم مصطفى ابراهيم عطا هللامستجد17

احمد اسامه احمد احمد السنهراوىمستجد مفصول18

احمد اشرف العلوانى عبدالمقصودمستجد19

احمد اشرف عبدالسميع عبدالحميد جبريلمستجد20

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

2  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

احمد الدرديري خالد عبدالجليلمستجد مفصول21

احمد الزغبي حلمي الزغبي ابو عويضهمستجد مفصول22

احمد السيد محمد حمودةمستجد مفصول23

احمد امجد عبدالكريم المرشدى غالىمستجد24

احمد انور ابراهيم فراج ابوالعالمستجد25

احمد جابر عطيه ابوزينهمستجد مفصول26

احمد جبر على عالممستجد27

احمد جمال بسيونى محمود سالمه الهبابمستجد28

احمد جمال عبدالمحسن احمدمستجد مفصول29

احمد جمال محمد عبد الحميد برجلمستجد مفصول30

احمد جمعه محمد الصعيديمستجد مفصول31

احمد حامد احمد حسن الحدادمستجد32

احمد حسام محمد عبدالهادى سيد احمدمستجد33

احمد حلمى عبدالشكور عبدالمقصودمستجد34

احمد حمدى عبدالستار عارف خليفةمستجد مؤهالت عليا35

احمد حمدى عبدالمنعم عبدالمقصود بكرمستجد36

احمد حمدى فتحي فرغلي عليمستجد مفصول37

احمد حمدى محمد فهمى الداهشمستجد38

احمد خالد ابراهيم سالممستجد39

احمد خالد احمد ابراهيم جمال الدينمستجد40
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3  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  
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احمد خالد السيد سالم عليوهمستجد41

احمد خالد محمد احمد خليفهمستجد42

احمد ربيع محمد علي حسانينمستجد مفصول43

احمد رجب عطيه احمد ابراهيممستجد مفصول44

احمد رضا اسماعيل كامل الطنيحىمستجد45

احمد رضا صبحي احمدمستجد متطوع46

احمد رضا عبدالحليم محمود غازىمستجد47

احمد رضا محمود على وهيبمستجد48

احمد رمضان رجب محمد العبدمستجد49

احمد رمضان محمد على ابونعمهمستجد50

احمد رءوف عبدالحافظ السيدمستجد51

احمد زغلول سيد احمد عيسي مرعيمستجد مفصول52

احمد زكى محمد زكىمستجد مفصول53

احمد سامح مصطفي خليل امينمستجد مفصول54

احمد سامي سلطان عليمستجد مفصول55

احمد سامي محمد محمد العسالمستجد مفصول56

احمد سعيد عبدالظاهر ابراهيم صديقمستجد57

احمد سعيد عبدهللا عبدالكريم سالممستجد مفصول58

احمد سالمه احمد محمد ابوالجودمستجد59

احمد سالمه محمد الجروانيمستجد مفصول60
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4  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"
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شئون الطالب
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احمد سالمه محمد عبدالجوادمستجد61

احمد سميح صالح ابوطالبمستجد مفصول62

احمد سمير احمد عبدالسالم الزياتمستجد63

احمد سمير عبدالمنعم محمد محمود السيدمستجد64

احمد سمير عطيه حسنمستجد مفصول65

احمد شريف صالح محمد سالممستجد66

احمد شعبان عبدالمغنى احمدمستجد67

احمد صبحى السيد قاسممستجد68

احمد صبحى على سعد علىمستجد69

احمد صبحى محمد ربيع هجرسمستجد مفصول70

احمد صبرى عبدالعزيز يوسف االشقرمستجد71

احمد صالح الدين حسن عليمستجد مفصول72

احمد صالح السيد محمد الصعيديمستجد73

احمد طارق السيد محمد ابراهيممستجد مفصول74

احمد طاهر شوقى عبدالعليممستجد75

احمد طلبه حافظ البرىمستجد76

احمد عادل حسن حسن محيسنمستجد77

احمد عادل على احمد حسنينمستجد78

احمد عاشور احمد البوشيمستجد مفصول79

احمد عاطف محمد شريفمستجد مفصول80

      مالحظ                  كنترول
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5  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  
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احمد عبدالحكيم احمد جاد جاب هللامستجد81

احمد عبدالرؤف ابراهيم عيسىمستجد82

احمد عبدالعزيز احمد عليمستجد مفصول83

احمد عبدالعظيم محمد السعيد الردينيمستجد84

احمد عبدالفتاح فرج عثمان الديبمستجد85

احمد عبدالفتاح محمد عاشور الصعيدىمستجد86

احمد عبدالمغنى مسعد مندورمستجد87

احمد عبدالمنعم عبدالحليم قريبهمستجد مفصول88

احمد عزت عبدالعزيزعلى الشاذلىمستجد89

احمد عزت عبدالمعطي ابراهيم عساكرمستجد مفصول90

احمد عصام الدين سعد عبدالكريم النجارمستجد مفصول91

احمد عالءالدين محمد عبدالمنعممستجد92

احمد على احمد على الفارمستجد93

احمد على عبداللطيف علي رمضانمستجد94

احمد عمر مبارك بيومي عيسيمستجد مفصول95

احمد عمر محمد خضير(ش.أ)مستجد 96

احمد عيسى سالم ابوالريشمستجد مفصول97

احمد فتحى عبدالمجيد محمد عمرمستجد98

احمد فتحى عيد سعيدمستجد99

احمد فكري سعد ابراهيممستجد100

      مالحظ                  كنترول
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6  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"
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احمد فوزى محمد ابراهيم بكرمستجد101

احمد ماهر احمد اسماعيلمستجد مفصول102

احمد ماهر زكى محمد درغامع.مستجد م103

احمد ماهر عبدالعال زرزورةمستجد104

احمد مجدى احمد حماده شعيرمستجد105

احمد محمد احمد ابراهيم محمد القسطاوىمستجد مفصول106

احمد محمد احمد جعفرش.مستجد  ع107

احمد محمد احمد مظلوممستجد108

احمد محمد الحصافي عبدالحميدمستجد مفصول109

احمد محمد السباعى محمد احمد ابوزيدمستجد110

احمد محمد السعيد زنفلمستجد111

احمد محمد حامد سالمهمستجد112

احمد محمد سالمه محمد احمد العيسويمستجد113

احمد محمد صالح محمودمستجد مفصول114

احمد محمد عبدالعزيز ابراهيم الصباغمستجد مفصول115

احمد محمد عبدالعزيز محمد عمرمستجد116

احمد محمد عبدالكريم عبدالسالم تركيمستجد مفصول117

احمد محمد على رفاعى على حامدمستجد118

احمد محمد فتح هللا على عطيهمستجد119

احمد محمد فؤاد التطاوىمستجد120
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7  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
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احمد محمد محارب عبدالعليممستجد مفصول121

احمد محمد محمد ابراهيم شلتوتمستجد مفصول122

احمد محمد محمد السيد المسلمانىمستجد123

احمد محمد محمد شبل يونسمستجد124

احمد محمد محمد عبدالمطلب عيسيمستجد125

احمد محمد مسعد احمد الجملمستجد126

احمد محمد نجيب السيد اليماني كشكمستجد مفصول127

احمد محمد يوسف رفعتمستجد مفصول128

احمد محمود ابو المجد الشحات الفيوميمستجد مفصول129

احمد محمود اسماعيل محمود العيسوىمستجد130

احمد محمود حنفى عبد القادرمستجد131

احمد محمود رشوان سليمانمستجد132

احمد محمود عبدالقادر محمود عفيفيمستجد133

احمد محمود فهيم المصلحي مصطفيمستجد مفصول134

احمد مدحت عبدالعزيز مصطفىمستجد135

احمد مسعد ابراهيم بيومى عبدالدايممستجد136

احمد مسعد سيد عبدهللامستجد137

احمد مصطفى احمد الغنيمىمستجد138

احمد مصطفى عبدالرازق مرسى محمدمستجد139

احمد مصطفى مصطفى عبدالحميد جالجلمستجد140

      مالحظ                  كنترول
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احمد معوض ابوالعنين السعداوى حمودةمستجد141

احمد منصور محمود المرسى البهلولمستجد142

احمد منير حامد عبدالجواد قايدمستجد مفصول143

احمد مؤمن محمد ابوالعزم الحنفىمستجد144

احمد ناصر السيد احمدمستجد مفصول145

احمد ناصر السيد يوسف الشناويمستجد مفصول146

احمد نشات السعيد محمد رجبمستجد147

احمد هانى السعيد محمود عبدالمقصود سعيدمستجد148

احمد يحى عبدالحي ابراهيم عبدهمستجد مؤهالت عليا149

احمد يسرى علي طه طهمستجد150

احمد يونس سعد يونس قمبرمستجد151

ادهم اسامه محمد بسيونى الشالمستجد152

ادهم محمد عبدالمجيد زعفانمستجد مؤهالت عليا153

ادهم محمود بسيونى االحولمستجد154

اسامه المعداوى الزاهي عليمستجد مفصول155

اسامه صالح علي ابو العنينمستجد مفصول156

اسراء ابراهيم السباعى الزغبىمستجد157

اسراء ابراهيم عثمان عبدالحميدمستجد158

اسراء ابراهيم عوض خضر الشاذلىمستجد159

اسراء السعيد السيد السعيد زيدانمستجد160
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اسراء السيد كامل شمس الدينمستجد161

اسراء حسام الدين محمد الخطيبمستجد مفصول162

اسراء حسن محمد حسن الشافعىمستجد163

اسراء رجب محمد عبدالفتاح السحراوىمستجد164

اسراء رشاد عبدالعزيز الدريني المتوليمستجد مفصول165

اسراء رضا ابراهيم عبدالموجود ابوسليممستجد بعذر عن مادة مدنى166

اسراء عامر على بدر درهابمستجد167

اسراء عبدالمجيد سعد العربى عبدالمجيدمستجد168

اسراء عالء الدين خميس محمد خليلمستجد مفصول169

اسراء عيد صبحى محمد سليممستجد بعذر عن مادة مدنى170

اسراء لطفي محمد النجارمستجد مفصول171

اسراء محمد القطب الديماوىمستجد172

اسراء محمد رضا احمد عكازمستجد مفصول173

اسراء محمد عبدالعزيز حسن كحلهمستجد مؤهالت عليا174

اسراء محمد على زين العابدين الشيخ علىمستجد175

اسراء محمد محمود عوادمستجد176

اسراء نبيل فتحى حسين خلفمستجد177

اسعد سيد احمد عبدالحميد شامهمستجد178

اسالم ايمن عبدالحكيم صابر اليدمستجد مفصول179

اسالم جالل فتحى البربرىمستجد180

      مالحظ                  كنترول
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10  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

اسالم رضا رمضان احمد الحنفىمستجد181

اسالم عبدالرحمن عبدالعزيز محمد حمودهمستجد قوات مسلحة182

اسالم عبدالرحمن محمد محمد بركاتمستجد183

اسالم عبدالفتاح حسن سيد احمدمستجد مفصول184

اسالم عزب حسانين محمدمستجد185

اسالم عالء احمد بسيونى صالح الدينمستجد186

اسالم مجدى صابر عبدالسيد حمدمستجد187

اسالم محمد ماهر السيدمستجد مفصول188

اسماء ابراهيم عبدالكريم البندقليمستجد189

اسماء السيد طه عبدالمجيد معتوقمستجد190

اسماء جمعه عبدالونيس عبدالرازقمستجد191

اسماء شعبان محمد فرجمستجد مفصول192

اسماء عبدالعزيز احمد على الطنطاوىمستجد193

اسماء محمد سعيد عبدهللامستجد194

اسماء ناجح محمود عبداللطيف فتح البابمستجد195

اسماعيل اسامه اسماعيل محمدمستجد196

اسماعيل سعيد اسماعيل ابراهيم خليفمستجد197

اسمهان ابراهيم على ابراهيم كشكمستجد198

اشرف عمر طلبه عمر محرممستجد199

اشرف قاسم عطيه عبدالقادر هنداويمستجد200
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11  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

اشواق خليل محمد خليل السيدمستجد201

االء احمد احمد عيادمستجد202

االء احمد على النجارمستجد203

االء سمير سعد عبدالحليم الشاذلىمستجد204

االء عبدالرحمن عبدالعزيزمحمد زعقوقمستجد205

االء عبدالعزيز عقيبى عبدالعزيز ابوعربمستجد206

االء على الوصال عبدالستار عيادمستجد207

االء على محمد عبدالفتاحمستجد208

االء محمد مصطفى البسيونيمستجد209

االءهللا عبدالمنعم محمد سالمهمستجد210

الباشا محمد مسعد احمدمستجد211

الحسن حمدي عبدالسالم شعيشعمستجد مفصول212

الحسين ابراهيم عبدالرشيد التراسمستجد213

الحسين صابر عطيه صابرمستجد214

الحسينى عبدالحميد الحسينى عبدالحميد قنصوهمستجد215

السعيد عاطف السعيد عبدالعزيز عليمستجد مفصول216

السيد ابراهيم السيد ابراهيم الماحىمستجد217

السيد جالل محمد حمودهمستجد218

السيد شعبان محمد الغندقليمستجد قوات مسلحة219

السيد عبد العاطى محمد محمد خاطرمستجد220
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12  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

السيد عبدالغنى السيد عبدالغنى التحفهمستجد221

السيد على على على العزبيمستجد222

امال عادل محمود ابوالعنين معوضمستجد223

امانى ابراهيم محمد الجزارمستجد224

امانى احمد شحاته الغرباوىمستجد225

امانى اسماعيل مصطفي حسين شليلمستجد مفصول226

امجد احمد عبدهللا بدرمستجد227

امجد محمد عبدالرزاق محمدمستجد228

امل ايمن ابراهيم سيد احمد ابوالنجامستجد229

امل مبروك محمد حسن الشريفمستجد230

امل محمد احمد القديممستجد231

امنيه السيد لبيب محمد مرسى عطوانمستجد232

امنيه حلمى ابراهيم احمد السماحىمستجد233

امنيه سعيد محمد السيد مخيمرمستجد234

امنيه عبده ابراهيم بدوى البستاوىمستجد235

امنيه محمد خالد احمد القبانىمستجد236

امنيه ممدوح شعبان محمد طلحهمستجد237

امير ابراهيم عبدالمنعم محمد السجاعىمستجد238

امير مصطفى سيد احمد مصطفى صديقمستجد239

اميره احمد احمد البشكارمستجد240
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13  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

اميره اشرف حلمى عبدالحميد على العمستجد241

اميره السعيد حمدان السعيد عامرمستجد242

اميره الصاوى محمود الصاوى عبدالالمستجد243

اميره انور طه سعد عبدالعزيزمستجد244

اميره خالد سعيد النجارمستجد245

اميره سالم عبدالعزيز ابوالفتوح ابراهيممستجد246

اميره صفوت عبدالمجيد الجبالىمستجد247

اميره عبدالحميد محمد الجيشيمستجد248

اميره فخرى ابراهيم محمد اسماعيلمستجد249

اميره كارم نصر عبدالعزيز عبدالناصفمستجد250

امين كامل خليل امين العومستجد251

امين منير امين ابراهيم يوسفمستجد252

انجي السعيد السيد هاللمستجد مؤهالت عليا253

انجى اوسامه عبدالفتاح محمد عبدالسالممستجد254

انجي ايمن محمد عجورمستجد255

اهداء على محمد سالم طلبه حربىمستجد256

ايمان احمد اسماعيل ابراهيم على طهمستجد257

ايمان حمدى غازى محمد غازى الشرقاوىمستجد258

ايمان راضى عبدالعاطى محمد راضىمستجد259

ايمان صبحي محمد علي خليلمستجد مفصول260
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14  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

ايمان محمد عبدالفتاح شاهينمستجد261

ايمان مسعد عوض محمد المهديمستجد262

ايمان معوض على على الشاعرمستجد263

ايمن محمد عبدهللا حالوهمستجد264

ايمن نور الدين جمال بيومى طهمستجد265

ايمن وحيد حسن السباعى الشالمستجد266

ايناس جمال على شحاته سليمانمستجد267

ايه اسامه ابوالعنين دهمانمستجد268

ايه امير فرحات حميدهمستجد مفصول269

ايه جمعه السيد عجمىمستجد270

ايه صبحى محمد صقرمستجد271

ايه عادل عبدالحليم عبدالحميد ابوسنهمستجد272

ايه عبدالحميد رجب احمد الفرسمستجد273

ايه عماد فتحي الدخميسمستجد مفصول274

ايه مجدى ابراهيم محمد سالممستجد275

ايه محمد ابراهيم محمدمستجد276

ايه محمود توفيق عبدالعالمستجد بعذر عن مادة مرافعات277

ايه مدحت الحليبى السعيد سالممستجد278

ايه هللا عالءالدين حسن محمود السماليجىمستجد279

ايهاب اشرف محمد محمد خروبمستجد مفصول280
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15  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

باسم رضا سيد احمد ابو عليمستجد مفصول281

باسم فكرى محمد عثمانمستجد مفصول282

باسم ممدوح احمدعبدالمنعم الرجبىمستجد283

بثينه مجدى احمد شعيرمستجد284

بسنت بسام عبدالستار عبدالغفار عطامستجد285

بسنت سعيد انور االشمونىمستجد286

بسنت عصام احمد يونسمستجد287

بشرا رجب عبدالدايم عيسى سعدمستجد288

بكر صبرى محمد بكر محمد عرفةمستجد289

بالل احمد محمد عبدالوهاب شبلمستجد290

بالل محروس محمد سليمان زهرانمستجد291

بالل محمد عبدالعزيز محمود جد العيلهمستجد292

بيشوى سمير نسيم سليمان عطا هللامستجد293

جالل تامر جالل محمد السيد صالحمستجد مؤهالت عليا294

جمال عبدالناصر حمدى احمدمستجد295

296
مستجد محول من انتظام الى 

جمال على عبدالفتاح محمد السمادونىانتساب قوات مسلحة

جهاد السيد حامد عبدالعاطى محمدمستجد297

جهاد يحى محمد شيحةمستجد298

جومانا صالح السيد عباس شميسمستجد299

جيهان ادهم احمد محمد حمودهمستجد300
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16  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

حازم طه نجيب يوسفمستجد301

حازم مصطفى سعد محمود ابوطاحونمستجد302

حامد محمد حامد الزعويلىمستجد303

حبيبه ابراهيم ابو عمره عمرانمستجد304

حبيبه حسين محمد حسين محمودمستجد305

حبيبه محمد شعبان سويدانمستجد306

حسام ابراهيم محمد السقامستجد307

حسام حسن احمد محمد عليمستجد مفصول308

حسام حسن محمد يونسمستجد مفصول309

310
 

حسام محمد السعيد حسين البصالمستجد مفصول

حسام محمد عبدالغنى احمدعبده دغيممستجد311

حسام محمود محمود ابراهيم علىمستجد312

حسام الدين حسنين محمد البسوميمستجد مفصول313

حسام الدين محمد ابواليزيــد شنيشنمستجد314

حسن بدوى حسن جادهللامستجد315

حسن جمال الدين عبدالرحيم اسماعيلمستجد316

حسن خالد محمد حامد خنيسهمستجد مفصول317

حسن صالح نصر عبدالمنعممستجد318

حسن مصطفى ابراهيم سعدهمستجد319

حسن نور الدين حسن الذهبىمستجد320
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17  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  
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رقــــم 
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حسين حسن حارس محمود االبيارىمستجد مفصول321

حسين عمادالدين فاروق عبدالعظيم الشحرىمستجد322

حسين محمد مختار برلمستجد متطوع323

حكمت عباده رمضان عبدالعاطى عشيبهمستجد324

حماده جمال عطيه السنباطيمستجد325

حمدى عبدالفتاح على السهيلىمستجد326

حمزه بالل فاروق محمد الروينىمستجد327

حمزه محمد محمد حتاتهمستجد328

حميده حمد حميده صقرمستجد329

حنان ربيع سليمان ابراهيم رضوانمستجد330

حنان سمير عبدالفتاح مبروك عمرومستجد331

حنان محمد سيداحمد الجعبرىمستجد332

حنان نصر محمد صالح الدين محمد ابراهيممستجد333

حنين فريد حسن بسيونى سعدونمستجد334

خاطر محمد محمد حسن خاطرمستجد335

خالد الطنطاوى غازى الطنطاوى خميسمستجد336

خالد دسوقى فتحى خليل ابوعيسىمستجد337

338
مستجد مفصول بعذر عن 

منظمات-مادتين ادارى 
خالد عبدالمنعم عبدالوهاب محمد سليم

خالد محمد ابراهيم غازىمستجد339

خالد محمد السيد غباشىمستجد340
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18  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
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 كلية الحقوق  
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تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

خالد محمد محمد عبدالمنعم العصارمستجد341

خالد مصطفى احمد علي عمرمستجد مفصول342

خالد وليد سعد عبده محمود القاضيمستجد343

خلود ابراهيم عبدالشافى نوفلمستجد344

خلود احمد سليمان المرسى سليمانمستجد345

خلود احمد محمد حسينمستجد مفصول346

خلود رضا عبداللطيف الجندىمستجد347

خلود عماد عادل عبدالعزيز االدهممستجد348

خلود محمد عبدهللا عبدالحميد ابراهيممستجد349

خيريه سامح عبداللطيف السيد عشريمستجد350

داليا سمير محمود ابراهيم الروينيمستجد مؤهالت عليا351

داليا عبدالعزيز السيد الفقيمستجد مؤهالت عليا352

داليا عصام حسن راجح حسنمستجد353

داليا محمد فؤاد سيد بدوىمستجد354

داليا يوسف خليل صدقهمستجد355

دعاء السيد اسماعيل عامر جاب هللامستجد356

دعاء ياسر محمد بسيونى الجزارمستجد357

دنيا احمد محمد لبيب الرفاعىمستجد بعذر عن مادة شريعة358

دنيا اسامه عبدالستار عبدالحميدغنيممستجد359

دنيا غريب محمد الجويلىمستجد360

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

19  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

دنيا محمد طلعت محمد الرومىمستجد361

دنيا محمد طلعت محمد سليممستجد362

دنيا يسرى عبدالحق حميده عبدالهادىمستجد363

دينا ابراهيم محمد ابراهيم حرفوشمستجد بعذر عن مادة شريعة364

دينا جمال عبد الناصر عبد الفتاح احمد زعلوكمستجد365

دينا سمير عبدالعزيز فتوح الزعيرىمستجد366

دينا عبدالناصر سالمه المغربىمستجد367

دينا فهمى محمد محمود قطبمستجد368

دينا محمد عبدالستار العزب حجازىمستجد369

رازان احمد خالد محمود رزقمستجد370

رامى احمد مدحت حسين احمد البنامستجد371

رامى خيرى السيد محمد الغرباوىمستجد372

رامى رافت احمد احمد على البدرىمستجد373

رامي رضا عبد الرحمن النمر(ش.أ)مستجد 374

رامي ممدوح بسيوني حجاجمستجد مفصول375

رانيا جمال ابوالمجد البحيرىمستجد376

رانيا رضا احمد فرج عبدالعالمستجد377

رانيا رفعت عبدالمنعم سالممستجد378

رانيا محمد احمد يوسف عليمستجد مفصول379

رانيا محمد عبدهللا محمد الصردىمستجد380

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

20  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

رجب احمد رجب مرسىمستجد381

رحاب احمد صبحى عبدالرحمن داودمستجد382

رحاب جوده على محمد عثمانمستجد383

رحاب حسن محمد علىمستجد384

رحاب محمد على الكورانىمستجد385

رحمه حسن محمد زايدمستجد مفصول386

رحمه عبدالحليم محمد حسن سليمانمستجد387

رحمه محمود يحى محمد سلطانمستجد388

رشا على بدوى المتولى جوهرمستجد389

رشدى ابراهيم عبدالرحيم البقرىمستجد390

رضا عبدالمنصف كرم خفاجىمستجد391

رضا محمد محمد السيد القليبىمستجد392

رضوان احمد عـلى رضوان عـثمانمستجد393

رضوه احمد المتولى خطابمستجد394

رفيده حمدى عبدالعزيز خميسمستجد395

رفيع محروس يونس عباسمستجد396

رقيه محمد على عبدالحكيم عبدهللامستجد397

رنا احمد درويش احمد الصيادمستجد398

رنا احمد محمد الشيخمستجد مفصول399

رنا اسامه ابراهيم محمد حالوهمستجد مفصول400

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

21  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

رنا اشرف شبل عبد المقصود بدوىمستجد401

رنا عبدهللا حماد ابو عربمستجد402

رنا عبده محمد عبدالرؤف الشيخمستجد403

رنا ماجد محمد على البحيرىمستجد404

روان على عبدالعزيز احمد البنامستجد405

روان مجدى عبدالحى ابراهيممستجد406

روان محمد علي الدين حسنمستجد407

رودينا حامد امين حامد صهوانمستجد408

ريم خالد محمد عبد هللا خضرمستجد409

ريم محمد مصطفى محمد شتامستجد410

ريهام جمال محمد رشاد الفتىمستجد411

ريهام عامر على الشوربجىمستجد412

ريهام عصام عبدهللا محمد الزياتهمستجد413

ريهام عالء محمد ابراهيم شحاتهمستجد414

ريهام ممدوح محمد انيس محمودمستجد415

ريوان احمد محمد محمد كشحتمستجد416

زكريا حسن زكريا حسن محمودمستجد417

زكيه محمد تيسير فارس الحلبيهمستجد وافده418

زياد اسامه عبدالحميد الروميمستجد مفصول419

زياد بسيونى السيد بسيونى جاب هللامستجد420

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

22  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

زياد رجب سيد محجوب جمعهمستجد مفصول421

زياد عالءالدين عبدالرؤف العالقىمستجد422

زياد فضل عبدالعزيز عبدالقادر خليفمستجد423

زين العابدين طارق زين العابدينمستجد424

ساره احمد السيد فتحى عطيهمستجد425

ساره رافت شوقى جورجىمستجد426

ساره عبدالرسول محمود حسنين دسوقىمستجد427

ساره عبدالاله عبدالجواد منصور عيسىمستجد428

ساره فتحى فتح هللا السيد شتامستجد429

ساره محسن حمدين على ابوشريفمستجد430

ساره محمد صالح عبدالسالم خليفهمستجد431

ساره محمود رمضان محمد علىمستجد432

ساره محمود فرج عبدالغنى محمودمستجد433

ساره معروف عبدالكريم السموخلىمستجد434

ساره معوض موسى الشرقاوىمستجد435

ساره يحى قطب شهابمستجد436

سالم عاطف سالم احمد سالممستجد437

سحر توفيق طلبه محمود واصلمستجد438

سعد محمد سعد غنيممستجد مفصول439

سالفا محسن محمد ابوالعزمستجد مفصول440

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

23  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

سلمى سعيد عبدالسالم عبدالعزيزمستجد441

سلمى عبدالقادر محمود محمد مبروكمستجد442

سلمى محمد يوسف ابراهيممستجد443

سليمان حسني سليمان حسنمستجد مفصول444

سمر رمضان فرج رياض مصطفىمستجد445

سمر عبدالرحيم حسن عبدالرحيم قيسمستجد مفصول446

سمر عبدالعزيز محمد سليمان درهمستجد447

سمر عمادالدين عبدالمجيد قمرهمستجد448

سمر محمود السيد احمد محمود غالبمستجد449

سمر مدحت محمد عبدالرحمنمستجد مفصول450

سمير محمد مرجان جاد الحق(ش.أ)مستجد451

سهيله احمد عبداللطيف موسى شيحةمستجد452

سهيله عبدالخالق محمد محمد كركورمستجد453

سهيله محمد السيد محمد صالحمستجد454

سيف النصر محمود الهاشمى ابراهيممستجد455

سيف حسن ابراهيم البسومىمستجد456

شذى محمد عبدالمجيد قنديلمستجد457

شروق احمد محمد محمد الجزارمستجد458

شفيق مجدي شفيق ابوالسعودمستجد مفصول459

شهاب الدين محمد احمد الطيبيمستجد460

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

24  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

شيماء اشرف عبدالحميد الغزالىمستجد461

شيماء عبد العاطي صالح عبد الحميدمستجد قوات مسلحة462

شيماء عبدهللا سيف الدين عبدالعظيممستجد مفصول463

شيماء عبدالوهاب سعد محمود سعيدمستجد464

شيماء عرفه ابراهيم عمر منصورمستجد465

شيماء على عبدالحليم قاسممستجد466

شيماء محمد عبدالحميد محمد خميسمستجد467

شيماء مصطفى السيد العمورىمستجد468

صبرى السيد محمد صبري السيد محمدمستجد مفصول469

صبرى ثروت صبرى صدقهمستجد470

صبرى عبدهللا صبري محمد موسيمستجد مفصول471

صفاء جمال محمد اسماعيلمستجد مفصول472

صفاء صالح يوسف صالح القونىمستجد473

صفاء طه حسين عبدالباري خليفهمستجد474

صفاء فرج احمد الدسوقىمستجد475

476
مستجد بعذر عن العام

ضحى صالح يوسف بسيونى2021/2020 الجامعى 

طارق ايهاب فرحات فرحات عبدالرسولمستجد477

عادل عبدالمجيد عبدالقادر محمد رضوانمستجد مفصول478

479
مستجد مفصول بعذر 

عاصم عبدالمجيد محمد السيد بدرعن مادة تدريبات

عاصم قنديل يحي ابراهيم قنديلمستجد مفصول480

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

25  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

عاطف ماهر عمر محمد احمد يوسفمستجد481

عبدالحميد اشرف عبدالحميد الغزاليمستجد مفصول482

عبدالحميد حافظ ابراهيم عبدالحميد الهنداويمستجد مفصول483

عبدالحميد حمدى عبدالحميد دسوقىمستجد484

عبدالحميد محمد القطب الشاعرمستجد485

عبدالرحمن ابراهيم محمد عبدالغاليمستجد486

عبدالرحمن احمد سيد احمد اماممستجد487

عبدالرحمن اشرف احمد عبدالمعطى نوفلمستجد488

عبدالرحمن اكرم ابراهيم محمود السبكىمستجد489

عبدالرحمن امير جمال الدين محمد يوسف ابوجازيهمستجد490

عبدالرحمن حسن حجازي علي ابراهيممستجد مفصول491

عبدالرحمن حسنى كمال جنيدىمستجد492

عبدالرحمن حسين خليل البشبيشىمستجد493

عبدالرحمن سعد سعد عبدالسالم القليبىمستجد494

عبدالرحمن شريف محمد البسيوني الشرقاويمستجد مؤهالت عليا495

عبدالرحمن صبحى محمد احمد شنومستجد496

عبدالرحمن عبدالمعطى حسن حافظ حسنمستجد497

عبدالرحمن محمد ابراهيم عبدالعاطيمستجد498

عبدالرحمن محمد رفعت خليلمستجد499

عبد الرحمن محمد صديق عينر(م.ق)مستجد 500

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         
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26  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

عبدالرحمن محمد عبدالعال بدرىمستجد501

عبدالرحمن محمد عطيه عبدهللا الجملمستجد502

عبدالرحمن محمد عيد دياب حجازيمستجد مفصول503

عبدالرحمن محمد محمد ابراهيممستجد504

عبدالرحمن محمود حنفى فايدمستجد505

عبدالرحمن محمود على عبدالحميد سليمانمستجد506

عبدالرحمن مسعد ابراهيم حجاجمستجد507

عبدالرحمن مسعد عبدالعزيز حجرمستجد مفصول508

عبدالرحمن هانى احمد سليمانمستجد509

عبدالرحمن وليد السيد الدعباسمستجد510

عبدالرحمن ياسر سعد اللقانىمستجد511

عبدالعاطي جمال محمد علي عبدالعزيزمستجد مفصول512

عبدالكريم السيد فهيم ابراهيممستجد مفصول513

عبدهللا ابراهيم عبدهللا كسابمستجد514

عبدهللا احمد محمد يوسف كمال الدينمستجد515

عبدهللا اشرف رمضان محمد الديهىمستجد516

عبدهللا اشرف سعيد رياض القلينىمستجد517

عبدهللا السيد على عوض سالمهمستجد518

عبدهللا جمال عبدهللا شعريهمستجد مفصول519

عبدهللا حمدى ابراهيم السيد محمدمستجد520

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

27  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

عبدهللا طاهر عبدالسميع عبده عطيهمستجد521

عبدهللا عبد النبي رمضان عبد النبي عليمستجد مفصول522

عبدهللا محمد جالل جمعه سليمانمستجد مفصول523

عبدهللا محمد عبدهللا محمدمستجد524

عبدهللا محمد محمد السيد شريفمستجد525

عبدهللا مصطفي عبدهللا بسيوني علوانيمستجد مفصول526

عبدهللا نادى عبدالمحسن محمود زيدمستجد527

عبدهللا هشام عبدهللا اسماعيلمستجد مفصول528

عبدالمنعم عطية ابوبكر حتيتةمستجد529

عبده السيد عبدالغنى ابراهيممستجد مفصول530

عبير انور حسن عبدالشافيمستجد531

عبير عصام محمود متولى موسىمستجد532

عزت رضا محمد عبدالحميد الشافعيمستجد مفصول533

عصام ايمن محمد محمد يوسف سعدمستجد534

عصام حمدي عبدالمجيد عبدالرؤف سالمهمستجد535

عصام رضا السيد احمد ابوعمرمستجد536

عصام عزت عطيه عبدالحميد يوسف(ش.ا)مستجد537

عطيه محمد عبدالمقتدر السيد عصرمستجد مؤهالت عليا538

عال راغب عبدالرحمن راغب الماحىمستجد539

عال زيدان عبدالقادر شكرمستجد540

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

28  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

عال عالء محمد فتحى رجب الشاعرمستجد541

عال فريج عبدالجيد سالممستجد542

عالء احمد سعيد عبدالحميد البنامستجد  مفصول543

عالء خالد ابراهيم زيدانمستجد544

على رضا عيد الشوربجىمستجد545

على عبدالشافى على عبدالشافىمستجد546

على محمد على محمد السقامستجد547

علياء ابراهيم السيد حديدهمستجد548

علياء عادل ابراهيم سليمان محمدمستجد549

علياء عطيه محمود احمد الدخاخنيمستجد مؤهالت عليا550

عماد حمدى مهران عطيه عامرمستجد551

عماد سامى لطفى زكى عبدالسيدمستجد552

عمار ابراهيم كامل ابراهيممستجد553

عمار حبشى فوزى حامد درويشمستجد554

عمار صالح محمد الصافي احمد قاسممستجد555

عمر احمد سعد فراج عمرمستجد556

عمر رضا عبدالحميد اسماعيل الشاذلىمستجد557

عمر رمضان محمود محمود غنيممستجد558

عمر عبدالعزيز الدسوقى محمد ضيفمستجد559

عمر محمد راتب محمد علىمستجد560

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

29  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

عمر محمد  طه طاحونيه2021مستجد بعذر دور يناير 561

عمر محمد عبدالشهيد عبدالحيمستجد مفصول562

عمر نصر حسين هيكلمستجد563

عمرو احمد محمد درويشمستجد مفصول564

عمرو خالد محمد السجاعيمستجد565

عمرو رضا ابراهيم محمد البنامستجد قوات مسلحة566

عمرو روضى قمر الدوله محمد صقرمستجد567

عمرو طارق السيد عبده ابوغنيمهمستجد568

عمرو عاطف محمد ابراهيم مبروكمستجد569

عمرو عصمت رجب محمد صبحيمستجد مؤهالت عليا570

عمرو عماد توفيق السيد توفيق ابوسليمانمستجد571

عمرو محمد احمد الشربينيمستجد مفصول572

عمرو محمد علي محمد الشرقاويمستجد573

عمرو هاشم عبدالغنى حسانين عبدالبرمستجد574

عمرو هشام محمد عبدالمنعم السنوسىمستجد575

عـونى احمد مساعـد اسماعـيل الصعـيدىمستجد576

غاده رجب ابوالفتوح دبورمستجد مفصول577

فارس محمد عزت محمود سليمان الخولىمستجد578

فاطمه احمد محمد شوقى راغبمستجد579

فاطمه بنيامين ابراهيم متولى زيدمستجد580

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

30  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

فاطمه خالد رفعت حمدى محمد متولىمستجد581

فاطمه صالح حسن يوسف عيسىمستجد582

فاطمه عادل عبدهللا الوكيلمستجد583

فاطمه محمود عبدالرؤف عيادمستجد584

فاطمه مصطفي عبدالعليم السيد زايدمستجد مفصول585

فاطمه نبيل السيد محمد درهمستجد586

فايز محمد الزعفراني المصريمستجد مؤهالت عليا587

فايزه السعيد مزايا حامد عبدالحميد الشافعيمستجد588

فتحي حسام الدين فتحي الشرنوبي ديابمستجد589

فتحى حسن فتحى عبدالمعين عطيةمستجد590

فتوح سامى فتوح االبيارىمستجد591

فتوح محمد سرور عبدالحميد عيسىمستجد592

فؤاد حلمى على ابراهيم ركنمستجد593

فؤاد محمد فؤاد محمد صالحمستجد594

كامل خميس كامل العطارمستجد595

كرستينا سمير مجدى منسى ميخائيلمستجد596

كريم احمد عبدالمجيد فهمى الحبشىمستجد597

كريم احمد ماهرمحمد كريممستجد598

كريم السيد احمد محمدمستجد مفصول599

كريم صبرى زكريا محمد السواقمستجد600

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

31  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

كريم طارق سعيدابواليزيد عبدهمستجد601

كريم عبدالناصر رشاد محمد داودمستجد مفصول602

كريم فاروق محمد محجوبمستجد مفصول603

كريم مجدى احمد عبده االشقرمستجد604

كريم محمود ابراهيم محمدمستجد605

كريمه ابوالمكارم محمدعبدالموجود سرحانمستجد606

كريمه مرسى حسن عبد ربهمستجد مؤهالت عليا607

كمال مصطفى محمود انور مغازيمستجد608

كيرلس مخلص سليمان حلمى توفيقمستجد609

كيرلس ناصر بشرى نقوال يوسفمستجد610

كيرلس نعيم حلمي منصور سعدمستجد مفصول611

لبنى محمد فريد رمضان العوجىمستجد612

لطفى محمد لطفى حسن(ع.م)مستجد 613

ليلى ايهاب فاروق محمد غازى الشيتانىمستجد614

ماجد ابراهيم السيد احمد البنديرىمستجد615

ماجده حماده عبدالعزيز محمد السيدمستجد616

مارولين صبرى صالح زكى حنامستجد617

مارينا نادر توفيق عيسي توفيقمستجد618

ماريهان ايهاب السيد معجوزمستجد619

مازن عاطف فكري علي عليمستجد620

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         
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32  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

مالك محمد عبدالرحيم الفيومىمستجد621

مبروك عيد مبروك احمد روتانمستجد622

محمد ابراهيم جاد وادىمستجد623

624
 

محمد ابراهيم صبحى محروس قناوى النجارمستجد مفصول

محمد ابراهيم عبدالعليم السيد خطابمستجد625

محمد ابراهيم عبدالغنى عبدالمقصود الجملمستجد626

محمد ابراهيم محمد ابراهيم سليممستجد مفصول627

محمد ابراهيم محمد ابراهيم عبدالعزيزمستجد628

محمد احمد ابراهيم احمدمستجد مؤهالت عليا629

محمد احمد ابراهيم سيد احمد سعيدمستجد مفصول630

محمد احمد احمد اليمانىمستجد631

محمد احمد السيد الدهشوريمستجد632

محمد احمد شوقى السيد بخيتمستجد مفصول633

محمد احمد عبدالحى عبدالقادرمستجد634

محمد احمد عمر احمدمستجد635

محمد احمد فتحى احمد مكىمستجد636

محمد احمد محمد احمد عقيلةمستجد637

محمد احمد محمد عمارةمستجد مفصول638

محمد احمد مصطفى البسيونى ابوالعنينمستجد639

محمد اسامه ابواليزيد ابراهيم ابوالوفامستجد640

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         
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33  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

محمد اسامه فوزى عيادمستجد641

محمد اسامه محمد سعدي حشادمستجد مفصول642

محمد اسماعيل اسماعيل احمد اسماعيل حتاتهمستجد مفصول643

محمد اشرف السعيد على بغاغومستجد644

محمد اشرف عبدالحميد رجبمستجد مفصول645

محمد اشرف عبدالواحد عبدالواحد تعلبمستجد646

محمد اشرف فتحى عجيزمستجد647

محمد اشرف محمد ابوالمكارممستجد مفصول648

محمد اشرف محمد المغربيمستجد649

محمد اشرف محمد عوض ابوالعنينمستجد650

محمد اكرم عبد الفتاح حمادمستجد651

محمد اكرم كامل ابوعاليهمستجد652

محمد السيد حسين عبدالعزيز الفخرانىمستجد653

محمد السيد دسوقى سعد المنصورىمستجد بعذر عن مادة ادارى654

محمد السيد محمد ابوخطوةمستجد655

محمد السيد محمد محمد الناغيهمستجد مؤهالت عليا656

محمد الشحات محمد عبيدمستجد مفصول657

محمد الششتاوى بدير الششتاوىمستجد658

محمد ايمن عبدالحميد عبدالرحيم عباسمستجد659

محمد بسيونى محمد اسماعيل وهب هللامستجد660

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         
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34  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

محمد بالل ابوالعال المرسى منصورمستجد661

محمد بنداري محمد بنداريمستجد مفصول662

محمد جمال الدين بسيوني الجملمستجد663

محمد جمال بسيوني عبدالرحمن شواطهمستجد664

محمد جمال صديق محمدمستجد665

محمد جمال مصطفى غانممستجد666

محمد حامد لطفى حامد اسماعيل صقرمستجد667

محمد حسن اسماعيل عبدالغفار عبيدمستجد مفصول668

محمد حسن محمد محمد بريك حجابمستجد669

محمد حسين عبدالحميد حسين خضرمستجد670

محمد حلمي عبد القوي امين خضيرمستجد671

محمد حماده انور توفيق خلفمستجد672

محمد حمدى محمد احمد عبدالغنىمستجد673

محمد خميس فتحى عبدالعزيز عمرمستجد674

محمد خيرى عبداللطيف محمد الجنديمستجد مفصول675

محمد رائد خيرت احمد عليمستجد مفصول676

محمد رجب محمد طلبهمستجد مفصول677

محمد رضا السيد عطيةمستجد678

محمد سامى محمد احمد عبدالعزيزمستجد679

محمد سعد محمد يوسف خليفةمستجد680

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 
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35  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

محمد سعيد سعد موسىمستجد681

محمد سعيد عبدالحميد مصطفى العسالمستجد682

محمد سعيد عبدالقادر عمارةمستجد مفصول683

محمد سعيد محمد بيوميمستجد684

محمد سليم رمضان سليممستجد685

محمد سمير محمد زكى الكالفمستجد686

محمد سيد عاطف محمدمستجد687

محمد شحاته مصطفي البغداديمستجد688

محمد شهاب الدين احمد محمدمستجد689

محمد صابر عبدهللا موسى محمدمستجد690

محمد صبحى محمد مسعود السباعىمستجد مفصول691

محمد صلوح احمد عبد السالم الطباخ(م.ق)مستجد 692

محمد طارق عبده محمد حسينمستجد693

محمد طلعت السيد فرجمستجد694

محمد عادل يوسف عبدالواحد علىمستجد695

محمد عباس فؤاد سرورمستجد696

محمد عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد موسيمستجد697

محمد عبدالحميد عبدالقادر الزغبىمستجد698

محمد عبدالرازق عبدالفتاح عيسىمستجد699

محمد عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمنمستجد مفصول700

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

36  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

محمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيممستجد701

محمد عبدالعزيز سيد احمد محمدمستجد702

محمد عبدهللا موسى موسى شرف الدينمستجد مفصول703

محمد عبدالمنعم السيدالسيد قنصوهمستجد704

محمد عبدالمنعم درويش عوض ابوالعالمستجد705

محمد عبدالمنعم عبدالحليم احمد الشرقاوىمستجد706

محمد عبدالنبى محمد  ابراهيم قنديل(ع.م)مستجد 707

محمد عبدالهادى محمد عبدالهادى بركاتمستجد708

محمد عبدالوهاب عبد ربه شاديمستجد مؤهالت عليا709

محمد عبده الدسوقى عبده الشيخمستجد مفصول710

محمد عرفه محمد ابوالفتوح بيصارمستجد مفصول711

محمد عصام محمد احمد عبدالغفارمستجد712

محمد عالء محمد عبدالحميد الحلبىمستجد713

محمد عالءالدين محمد عبد اللطيفمستجد714

محمد عالءالدين محمد على ابوعمرمستجد715

محمد على جمعه علي عالممستجد مفصول716

محمد على صالح الديشىمستجد717

محمد على عبدالقادر هاشممستجد مفصول718

محمد على محمد زعيترمستجد719

محمد على مختار السيد على السنهورىمستجد720

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

37  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

721
مستجد مفصول بعذر عن مادة 

محمد على موسى عبدالحميد عوضتجارى

محمد عماد السيد البقلي السيسي(متطوع)مستجد722

محمد عماد عبدالمولى مطاوعمستجد723

محمد عماد عبده عبدالحميد عبدهللامستجد724

محمد عمر فتوح عبدالوهاب العليمىمستجد725

محمد عمرو الدكرورى محمود السيدمستجد726

محمد عوض الطنطاوى محمدمستجد727

محمد فتحى بسيونى محمد فراجمستجد مفصول728

محمد فتحي عبد الرازق عبد الكريممستجد729

730
بعذر عن مواد (ش.أ)مستجد

محمد فتحى محمد درويش مصطفى2021/2020الغياب 

محمد فتحى محمد سالممستجد731

محمد فتحى محمد عبدالمحسن الخولىمستجد مفصول732

محمد فلفل بسيونى مصطفىمستجد733

محمد فوزى السيد مبروك الجزارمستجد734

محمد فوزى مرسى ناصف السماكمستجد735

محمد كامل امام الصيرفىمستجد736

محمد كامل عبدالحميد الفارمستجد737

محمد كامل عبدالخالق شبلمستجد738

محمد كامل عبدالفتاح عشرىمستجد739

محمد كريم السعيد احمد الشقاويمستجد مفصول740

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

38  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

741
مستجد مفصول بعذر 

محمد كمال احمد عبد العزيزعن مادة لغة

محمد ماهر السيد نمشةمستجد742

محمد ماهر حامد ابو زيد شحاتهمستجد مفصول743

محمد مجدى فتحى السيد ابراهيممستجد744

محمد محسن علي شالمستجد مفصول745

محمد محفوظ عرفه عثمان المغربيمستجد مؤهالت عليا746

محمد محمد باشات يحيى على سوسةمستجد747

محمد محمد جابر الجزارمستجد مفصول748

محمد محمد عبد الجواد اماممستجد749

محمد محمد عبدالمنعم القراشيلىمستجد750

محمد محمد عطيه سعيدمستجد مفصول751

محمد محمد محمود لطفيمستجد مؤهالت عليا752

محمد محمد يوسف سعد حمدمستجد753

مستجد754

 

محمد محمود احمد العشماوى

محمد محمود السيد عبدالحليم عرفهمستجد755

محمد محمود السيد عبدالرحمن بكرمستجد756

محمد محمود سليم محمود الصفتىمستجد757

محمد محيى راغب عبدالحميد الشالمستجد758

محمد مصطفى حامد نصرمستجد759

محمد مصطفى عوض نعيم الغنيميمستجد مفصول760

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

39  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

محمد مصطفى محمد سليم سليمانمستجد مفصول761

محمد مصطفى محمد عبدالعظيم هنديمستجد مفصول762

محمد مصطفى محمد مصطفى المسدىمستجد763

محمد ممدوح عبدالجيد محمود الخولىمستجد764

محمد منصور منصور على السباعىمستجد765

محمد ناجى احمد مسعود منيسيمستجد مفصول766

محمد ناجى عبدالحكيم علوانمستجد767

محمد هشام حمدى ابراهيم جادومستجد768

محمد يحيى محمد عبدالحميد اسماعيلمستجد769

محمد يسن احمد محمد حسينمستجد770

محمود ابراهيم احمد ابوهبلمستجد771

محمود ابراهيم احمد سعيد ابو غنيمهمستجد مفصول772

محمود ابراهيم حمدى الصوافمستجد773

محمود احمد حامد الشيخمستجد774

محمود احمد صبحى الشيمىمستجد775

محمود احمد محمد احمد ابوطهمستجد776

محمود احمد مرسى البدرى محمدمستجد777

محمود اسامى احمد اسماعيل ابوجاموسمستجد778

محمود جمال حبشى سعد ابوزهرهمستجد مفصول779

محمود حسانين محمود جاد درويشمستجد780

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

40  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

محمود حسنى حسن ابو موسىمستجد مفصول781

محمود حسينى محمد عزهمستجد782

محمود حشاد محمد حشادمستجد783

محمود حميده محمد حميده سليمانمستجد784

محمود خميس عيد محمد سليمانمستجد785

محمود ربيع عبدالمعبود غنيممستجد786

محمود سعد محمد سعد بدوىمستجد787

محمود شعبان محمد دياب جبرمستجد788

محمود صديق عبدالفتاح محمدمستجد789

محمود صالح وهبه صياممستجد790

محمود طاهر عبداللطيف ابو زيدمستجد مفصول791

محمود عادل عبدالخالق الشالمستجد792

محمود عادل عبدالصبور بحرمستجد مفصول793

محمود عبدالرازق عبدالحميد عمرعبدالحميدمستجد794

محمود عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز محمدمستجد795

محمود عبده احمد محمد االعصرمستجد متطوع796

محمود عبده عبدالحافظ مهنامستجد مفصول797

محمود على حسن محمود السايس(ش.ع)مستجد  798

محمود على محمود على المزينمستجد مفصول799

محمود كمال محمد محمد حسب هللامستجد مفصول800

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

41  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

محمود ماهر عبد اللطيف مصري مسعودمستجد801

محمود مجدى محمد القاضىمستجد802

محمود محمد جابر القطمستجد مؤهالت عليا803

محمود محمد حسن حامد حسنمستجد مفصول804

محمود محمد عبدالرحيم حجابمستجد805

محمود محمد عبدالسميع عمرمستجد مفصول806

محمود محمد محمود عبدالمطلب عالءالدينمستجد807

محمود محمد محمود محمد سعيدمستجد808

محمود محمود عبدهللا عبدالكريممستجد مفصول809

محمود مصطفي يسري عبدالمجيد رمضانمستجد مؤهالت عليا810

محمود ياسر جاب هللا محمود جاب هللامستجد811

محى الدين محمد محى الدين يونسمستجد مفصول812

مروان احمد عنتر احمد الدكمستجد مفصول813

مروان كامل محمود كامل الصباغمستجد مفصول814

مروه احمد عبده حسن المعداوىمستجد815

مروه صفوت ماهر ابواليزيد الفقىمستجد816

مروه عالء المرسى البهنجاويمستجد817

مروه محمد امين الصاوى النحاسمستجد818

مريم السيد صالح السيد هيبهمستجد819

مريم عماد فايق متياسمستجد820

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

42  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

مريم فوزى رشدى ملكمستجد821

مريم مبروك عبدالحليم ابراهيم شتامستجد822

مريم مجدى احمد الخراشىمستجد823

مريم وليد عبدالقادر عبدالمطلبمستجد824

مصطفى احمد مصطفي محمود غزالهمستجد مؤهالت عليا825

مصطفى اسماعيل احمد داودمستجد826

مصطفى السيد كامل السيد بركاتمستجد مفصول827

مصطفى السيد محمد عليمستجد مفصول828

مصطفى السيد منصور شماخمستجد829

مصطفى العربى عبدالرحيم ابواليزيد الشرقاوىمستجد830

مصطفى جمال جمال امام بدوىمستجد831

مصطفى جمعه محمد الصعيديمستجد مفصول832

مصطفى حازم محمد كسابمستجد833

مصطفى حامد زكي ابوشاربمستجد مفصول834

مصطفى حربي السيد ذكي شيبهمستجد مفصول835

مصطفى حسن فاروق احمد السبكىمستجد836

مصطفى خالد مصطفى عبدالغفار عبدالبارىمستجد837

مصطفى خضر محمود حمودهمستجد متطوع838

مصطفى رضا ابراهيم محمد سعدمستجد839

مصطفى رمضان فتحى محمد رجب(ش.أ)مستجد 840

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

43  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

مصطفى سامي السعيد النواممستجد مفصول841

مصطفى سمير محمد الجمالمستجد842

مصطفى صبحى احمد رسالن السبيعىمستجد بعذر عن مادة ادارى843

مصطفى طه مصطفي ابراهيممستجد مفصول844

مصطفى عبدالمقصود مصطفى عبدهللامستجد مفصول845

مصطفى عبدالنبى السيد سليمان سالممستجد846

مصطفى عماد ابراهيم حجازىمستجد847

مصطفى لطفي شبل الجعفريمستجد مفصول848

مصطفى محمد ابراهيم حسن عجورمستجد مفصول849

مصطفى محمد اسماعيل عيد الخولىمستجد850

مصطفى محمد عبدهللا هنديمستجد مفصول851

مصطفى محمود الشاذلى يونسمستجد852

مصطفى محمود محمد محمود عبدالباقىمستجد853

مصطفى محمود مسعد قدرهمستجد854

معاذ اسماعيل جابر بليحهمستجد855

معاذ صالح عثمان عبدالكريم عبدالرحمنمستجد مفصول856

معتز مدحت محمود احمد حسينمستجد متطوع857

منار حسين حنفى حسن علىمستجد858

منار سامى محمد العزب شرفمستجد859

منار عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمنمستجد860

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

44  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

منار ماهر لطفى يوسف رشدىمستجد861

منار محمد سعد محمد الشبيهمستجد862

منة اشرف محمد شعبانمستجد مفصول863

منة محمود حسن محمد عبدهمستجد864

منة هللا احمد عبدالعال محمدمستجد865

منةهللا السيد احمد محمود سعيدمستجد866

منةهللا جمعه فتحى عبدالسالم حجازيمستجد867

منةهللا عبدالسالم عبدهللا محمد عبدهمستجد868

منةهللا محمد ابراهيم محمد حمدانمستجد869

منةهللا محمد مسعد محمدمستجد مؤهالت عليا870

منى احمد عبدالمنعم بشارهمستجد871

منى السيد عبدالمحسن اسماعيلمستجد872

منى عبدالسالم باشا عبدالسالم باشامستجد873

منى على محمد االقرعمستجد874

مها الشحات يوسف عبدالخالق مرعى(ع.م)مستجد 875

مهاب رضا عبدالباسط محمد علىمستجد876

مهران احمد علي احمدمستجد877

مؤمن رجب المحمدى محمد سالمهمستجد878

مؤمن شريف عبدالحليم عبدالغفارمستجد879

مؤمن محمد السيد الشعتيمستجد مفصول880

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

45  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

مى عبدالحميد محمد عبدالحميدمستجد881

مى عبدالهادى السيد ابراهيم المهدىمستجد882

مى عصام سعيد كمال تادروسمستجد883

مى مصطفى احمد سنهمستجد884

مياده خيرى عدلي عزب جبرانمستجد مفصول885

ميار اشرف محمد عبدالمنعم القبانىمستجد886

ميار سعد عبدالرحمن محمد الخرصاويمستجد887

ميار يسرى عبدالمنعم العزب بدرمستجد888

ميرا مجدى وهبه سدارى غبلايرمستجد889

ميرنا جمال عبدالمطلب ابومندورمستجد890

ميرنا خالد احمد الفقىمستجد891

ناجى ابوزيد ابوزيد محمد غالىمستجد892

نادر اسعد محمد احمد جلومستجد مفصول893

نادر السيد عبد العزيز الحيونيمستجد مفصول894

نادر السيد عبده محمد مطرمستجد895

نادر السيد محمود عرابيمستجد مؤهالت عليا896

نادر محمد احمد المتولى الحمامىمستجد897

ناديه محمد عبدالرحمن محمد سعدمستجد898

ناديه محمود محمد عبدالستار موسىمستجد899

ناريمان محمد شهدي محمد الخضرجيمستجد900

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

46  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

ناصر احمد جابر حافظ القصاصمستجد901

ناظم مجدى حسن محمد عيسىمستجد902

ناهد اسماعيل اسماعيل صحصاحمستجد903

ناهد الشرقاوى عبداللطيف الشرقاويمستجد904

نجالء محمد عبدالعال احمد ابوغزالهمستجد905

ندا احمد محمد عبدالحميد الكومىمستجد906

ندا حسنى عبده ابوهبلمستجد907

ندا شعبان جمعه شعبان االكوعمستجد908

ندا عبدالوهاب عزت القاضىمستجد909

ندا مصطفى السيد عبدالمنعممستجد910

ندا نبيه احمد محمد جنيدىمستجد911

ندى اشرف سعد محمد صالحمستجد912

ندى جمعه شعبان عبدالحكيم عمارمستجد913

ندى عزت محمد جمعهمستجد914

ندى محمد عبدالحليم عبدالخالق حسنمستجد915

ندى محمد عوض الرشيدىمستجد916

ندى محمود محمد على عبدهللامستجد917

ندى ياسر جالل جمعهمستجد918

نرمين علي علي مخلوفمستجد مفصول919

نصر عادل نصر سليمان ابو عمه(ش.أ)مستجد 920

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

47  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

نصرهللا رافت نصرهللا محمد عبدالمقصودمستجد921

نفين عبدهللا سليمان عبداللطيفمستجد922

نفين عبدالمعطى طه محمد دغيممستجد923

نهاد احمد عبدالسالم عبدالمقصود الحايسمستجد924

نهله طارق انور الحوفىمستجد925

نهى احمد محمد خليلمستجد926

نهى محمد على حسن غالبمستجد927

نهى مرضى فرج عياد صالحمستجد928

نور ابراهيم سيف الدين سالمهمستجد929

نوران ايمن شعبان عثمانمستجد930

نوران كامل محمد كامل رياض شلبيمستجد931

نورسين محمد فهمى قطب ابراهيم ابوحالوهمستجد932

نوره نبوى ابراهيم طنطاوىمستجد933

934
مستجد بعذر عن العام الجامعى 

نورهان جابر احمد على الروبى2021/2020

نورهان حماده سعد المالحمستجد935

نورهان خالد فتحى سيداحمدمستجد936

نورهان صبحي احمد متولي عبد الفتاحمستجد937

نورهان عمادالدين محمد العيسوى زردمستجد938

نورهان محمد على هدايهمستجد939

نيره ابراهيم علي ابو العنين الوكيلمستجد940

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

48  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

نيره محمد محمد الششتاويمستجد941

نيفين محمد هليل محمد هليلمستجد942

هاجر الشحات انصارى علىمستجد943

هاجر حسن محمد الشرقاوىمستجد944

هاجر خيري محمد محمد سليممستجد945

946
(ع.م)مستجد

هاجر رضا زكي احمد الجندي

هاجر عبدالعزيز مشحوت عوضمستجد مفصول947

هاجر عبدالمجيد ابراهيم الشيخ حسنمستجد948

هاجر مجدى السيد ابوالمجد علىمستجد949

هاجر محمد احمد خطاب محمدمستجد950

هاجر مصطفى السيد عبدالعالمستجد بعذر عن مادة جنسية951

هاشم سليمان هاشم الشيخمستجد مفصول952

هاشم محمود محمد هاشم عبدالعالمستجد953

هاله عبدالسالم سالمه على حسنمستجد954

هاله عبدالمحسن عبدالعظيم المليجىمستجد955

هانى الجابرى محمد عبدالعظيم الزرقانىمستجد956

هاني حماده علي اسماعيل ابو طالبمستجد957

هانيا عصام احمد عبدهللا على الفخرانىمستجد958

هايدى حمدى حسن جمعه حجابمستجد959

هايدى سمير كامل عيادمستجد960

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

49  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

هايدى عالءالدين ابراهيم محمد ابراهيممستجد961

هبه احمد محمد السعيد الحفناوىمستجد962

هبه هللا مجدى احمد عبدالرازق الجوهرىمستجد963

هدير السيد عبدالمطلب السيد رصدمستجد964

هدير سعد اسماعيل صالحمستجد965

هدير سعيد عبد السالم حسنينمستجد مفصول966

هدير محمود ابراهيم عبدالحميد الشريفمستجد967

هشام عماد عبدالعزيز عفيفىمستجد968

هشام محمد بريك عبدالجوادمستجد969

هناء عمرو عبدالهادى الدبشىمستجد970

هند حلمى عبدالمنعم المعصراوىمستجد مفصول971

هند شكرى محمد التطاويمستجد972

هند عبد الرحمن حسن علي عنانيمستجد973

هند عمرو السيد عزب قابيلمستجد974

هويدا عطيه ذكى عطيه شحاتةمستجد975

هيام سالم عبدالستار مرعىمستجد976

وسام خيري وجيه حسن الشريفمستجد مفصول977

وسام متولى عبدالرحمن سالمةمستجد978

وفاء سعد سويلم سويلممستجد979

وفاء عالءالدين صبرى الحلوانىمستجد980

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

50  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

والء حمدى عبدالعظيم محمود حاتممستجد981

وليد سعد سعد محمد اسماعيلمستجد مفصول982

وليد عزت حامد مسعودمستجد مفصول983

يارا فرغلى احمد موسى قنديلمستجد984

يارا محمد شهدى محمد الخضرجيمستجد985

ياسمين السيد محمد السيد القلعاوىمستجد986

ياسمين حمدى محمد على الشوبرىمستجد987

ياسمين صبحى السيد محمد عبدالوهابمستجد988

ياسمين عصام عوض حسين عمارمستجد989

ياسمين محمد موسى على ابوعاصىمستجد990

ياسمين مصطفى رجب مصطفى طمانمستجد مفصول991

ياسمين هاشم محمد هاشم غليظهمستجد992

ياسمينا عاطف مصطفى محمد ابراهيم يونسمستجد993

يحيي محمود محمد عبد الرحمن شلبيمستجد994

يمنى تامر على ابراهيم وهبىمستجد995

يمنى عبدالسالم السيد عبدالسالم محمدمستجد996

يمنى محمد ابراهيم سرورمستجد997

يوسف ابراهيم سعد مجاهد سعدمستجد مفصول998

يوسف ابراهيم محمد السعودىمستجد999

يوسف احمد احمد جعفرمستجد1000

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

51  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

يوسف احمد جوده احمد شراقىمستجد1001

يوسف حسن مفتاح خليفة حميدمستجد1002

يوسف رأفت يوسف ابراهيم الجندىمستجد1003

يوسف رضا عبدالفتاح محمد صقرمستجد1004

يوسف سعيد عبدالغفار نمرمستجد مفصول1005

يوسف محمد السيد سيداحمد عبدالسميعمستجد1006

يوسف محمد كمال يوسف درويشمستجد مفصول1007

يوسف محمد محمد احمد روثانمستجد1008

يوسف محمد يعقوب علي جادهللامستجد1009

يوسف محمد يوسف الجعيدىمستجد1010

ابانوب مجدى نصيف رزق هللاباق مفصول1011

ابتهال البلتاجى محمد البلتاجى السامولىباق1012

ابرام سمير عطيه شحاتهباق1013

ابراهيم حماده ابراهيم عبدالعاطىباق1014

ابراهيم  خلف سعد الخلفىباق1015

ابراهيم رضا مراسى حامد الشهاوىباق1016

ابراهيم سامى ابراهيم مرعى وقيعباق1017

ابراهيم عاطف محمد سالم الجرحباق1018

ابراهيم على السيد ابراهيم التالوىباق1019

ابراهيم محمد ابراهيم حسن الدهشانباق1020

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

52  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

ابراهيم محمد عبدالفتاح مندور عوضباق1021

ابراهيم محمد عزت احمد البهوارباق مفصول1022

احمد ابراهيم جالل ابوالفتوح بهنسىباق1023

احمد السعيد محمد الجزارباق1024

احمد السعيد محمود عبدالجوادباق1025

احمد السيد محمد شحاته النجارباق1026

احمد انور محمد محمد االحوقباق1027

احمد ايمن على مرسى حسام الدينباق1028

احمد بهجت سعيد على ابو زاملباق1029

احمد جابر احمد قضيبباق1030

احمد جمال متولى عبد النبى خليفهباق1031

احمد جمعه زكريا شحاته عاشورهباق1032

احمد حسن احمد السيد محمد مصطفىباق1033

احمد حسنى محمد احمد عمارهباق1034

احمد حلمى احمد المشدباق1035

احمد حماده سعيد محمد ابراهيمباق1036

احمد خالد احمد مرسىباق1037

احمد رمضان رجب رمضان البهوتىباق1038

احمد زكى احمد عبداللطيف جمعهباق1039

احمد سامح سعد شلبى الهنداوىباق1040

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

53  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

احمد سعيد بيومى محمد بهنسىباق1041

احمد سعيد منصور السيد شلبىباق1042

احمد سمير عبدالسالم موسىباق1043

احمد سيد احمد نظيرباق1044

احمد صالح عبدالعزيز عزامباق1045

احمد طارق احمد رمضان ابراهيمباق1046

احمد  طارق الفولى محمود احمدباق1047

احمد طارق عبدالحميد ماضى2021باق بعذر عن دور يناير 1048

احمد طارق على الطنطاوىباق1049

احمد عادل احمد زيان االبيارىباق مفصول1050

احمد عباس امين مزروعباق1051

احمد عبدالباسط ابراهيم رخاباق1052

احمد عبدالجليل السيد سحلوبباق1053

احمد عبدالحكيم فهمى عبدالعاطىباق1054

احمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم السباعىباق1055

احمد عبدالعزيز على حسنباق مفصول1056

احمد عبدالفتاح عبدالوهاب الصاوى يوسفباق مفصول1057

احمد عبدالقادر عبدالغنى عبدالكريمباق1058

احمد عبداللطيف امام عبداللطيفباق1059

احمد عبده صديق عطيه ناصفباق1060

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

54  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

احمد عزت سعد محمد ابراهيمباق1061

احمد عصام السيد علىباق1062

احمد على السيد مصيلحىباق1063

احمد عوض قطب  محمد شلبىباق1064

احمد فايز امين مصطفى محمد فهمىباق مفصول1065

احمد فتحى شعبان محمود هاللباق مفصول1066

احمد مجدى عبدالعال يونسباق مفصول1067

احمد مجدى محمود ابراهيمباق1068

احمد محمد احمد احمدباق1069

احمد محمد االمير محمد سالمباق1070

احمد محمد السيد احمد عبدالعزيزباق مفصول1071

احمد محمد سعيد احمد محمد سعدباق1072

احمد محمد عبدالسالم عبدالمجيد بلتاجىباق1073

احمد محمد عبدالعاطى المكاوى حموده(ع.م)باق 1074

احمد محمد عبداللطيف السيد فتح هللاباق مفصول1075

احمد محمد لطفى محمد منصور الغرباوىباق1076

احمد محمود محمد محمد الشلقباق مفصول1077

احمد محمود محمد محمود السيد احمدباق1078

احمد محى الدين عبدالحميد محمد رزقباق1079

احمد مصطفى ابراهيم الهمشرىباق1080

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

55  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

احمد مصطفى محمد احمد الشورىباق1081

احمد مصطفى محمد عبدالعاطى عبدالغنباق1082

احمد مصطفى محمد محمد رزيقباق1083

احمد ممدوح حسن حسن فتح هللا حمدش.باق أ1084

احمد ممدوح محمد الصباغباق1085

احمد ناجى عبدهللا عبدالكريمباق1086

احمد نصر رجب السيد عبدالدايمباق1087

احمد وليد ربيع مصباح محمدباق1088

احمد ياسر فوزى محمد مصطفىباق1089

ادهم حسين عبدالمنعم محمد مطرباق1090

هذا الرقم ليس الى طالب1091

اسامه رمضان مرسى العباسىباق1092

اسامه فرج عماره محمدباق1093

اسراء السيد محمد فتوح المطاهرباق1094

اسراء بالل ابوالعال المرسى منصورباق1095

اسراء جمال عبدالغنى عبدالعظيم رمضانباق1096

اسراء فرج انور ابوفولباق1097

اسراء يسرى على احمد جادباق1098

اسالم ابراهيم المغاورى النشارباق1099

اسالم الحسينى عبدالمولى احمد سعدباق1100

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

56  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

اسالم السيد عبدالنبى علىباق مفصول1101

اسالم سعيد محمود بوعيشهباق1102

اسالم كمال عوض هللا ابراهيمباق1103

اسالم محمد عبد الحميد البقرىباق1104

اسالم محمود  محروس جمعهباق1105

اسماء الخضر احمد عبدالمالك طويلةباق1106

اسماء خميس فرج جمعةباق1107

اسماء رجب عبدالحليم رشوانباق1108

اسماء شعبان حامد عبدالحليمباق1109

اسماء صالح ابراهيم شرفباق1110

اسماء عبدالحليم محمد محمود رضوانباق1111

اسماء عبداللطيف بدير قنديلباق1112

اسماء على عبدالمنطلب حبشىباق1113

اسماء مسعود سعد عبداللطيف هندىباق1114

اسماعيل احمد اسماعيل احمدباق1115

اسماعيل هالل سلطان اسماعيل طه سلطانباق1116

اشجان احمد ابراهيم احمد عبدالمنعم مقلدباق1117

اشرف احمد حسن نشات عبدهللا الصنفاباق1118

اشرف عباس فتح هللا الجمالباق مفصول1119

اشرف محمد عصام الدين ابراهيم ابوباق1120

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

57  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

اشرقت رمضان على محمود الشتلهباق1121

االء ايهاب سعيد على اباظهباق1122

االء حماده الشافعى برعىباق1123

االء سعد ابراهيم احمد محمدباق1124

االء ماهر محمد حلمى كريمباق1125

االء محمد احمد نصرباق1126

االء ناجى محمد احمد الخبيرىباق1127

السعيد ابراهيم السعيد البربرىباق1128

السيد محمد السيد محمد منصورباق1129

السيد محمد عبدالفتاح جادهللاباق متطوع1130

الشريف حسن محمد الشريف عفشباق1131

1132
باق

امانى عبدالمنعم محمد محمد سليمان

امانى على بهنسى على عمرباق1133

امانى محمود ابراهيم جمعه الفحاتباق1134

امجد مصطفى مطر محمد الحلوانىباق1135

امنيه عبدالفتاح عبدالفتاح خضرهباق1136

اميره اشرف محمود محمد عبدالوهابباق1137

اميره السعيد احمد الجبارباق1138

اميره السيد عبدالرؤف عايدباق1139

اميره جبر شحاته عبدالرؤف شحاتهباق1140

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

58  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

اميره فهمى عزت حسين حمدباق مفصول1141

اميره محمد عبدالمجيد حسن علىباق1142

اميره محمد على محمد سعيد4باق بعذر عن مادة تجارى1143

انجى ابراهيم محمود حمادهباق1144

انجى ايمن محمد سعد االرضاوىباق1145

انجى ايهاب احمد عثمان على2021باق بعذر عن دور يناير 1146

انجى جمال عبده محمد العطفىباق1147

انور نظمى انور ابوعبدهللاباق1148

ايات عبدالحميد محمد سندباق1149

اياد محمود عوف محمدباق1150

ايمان اشرف السيد محمد صقرباق1151

ايمان اشرف جابر عبدالحافظ الشيخباق1152

ايمان حامد احمد جوده الفخرانىباق1153

ايمان حسن شلبى حسن عبدهباق1154

ايمان حماده شحاته عبدالرازق البطلباق1155

ايمان على الشحات عبدالعزيز محمدباق1156

ايمان عمر شعبان راشد مرزوقباق1157

ايمان عيد حلمى السيد القاضىباق1158

ايمان فتحى نبيل قاسمباق1159

ايمان مرزوق شبل طلخان سعيدباق1160

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

59  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

ايمان هشام محمد عبدالرحمنباق1161

ايناس فتحى عزب الششتاوىباق مفصول1162

ايه احمد ابوالعال احمد فايدباق1163

ايه احمد كامل أحمد يوسفباق1164

ايه احمد محمد مرسى عبدالرحيمباق1165

ايه اسامه ابراهيم الديبباق1166

ايه اسامه فتحى دولهباق1167

ايه باشا عبدهللا عبدالعزيز باشاباق1168

ايه حامد عبدالمجيد الحبالباق1169

ايه رمضان عبدالجواد الخولىباق1170

ايه رمضان فهمى ابوهاشم زيدانباق1171

ايه رمضان محمد ابراهيم مصطفىباق1172

ايه طه احمد طه بخاتىباق1173

ايه عبدالمنعم بسيونى السنهورىباق1174

ايه عبدالنبى عبداللطيف الجملباق1175

ايه على احمد عطيه محمدباق1176

ايه عيد عبدالفتاح جويليباق1177

ايه محمد انيس محمد الشبكشىباق1178

ايه محمد عبدالمعبود سيد احمدباق1179

ايه مرجان حامد محمد عثمانباق1180

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

60  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

ايه مصطفى احمد مصطفى حسينباق مفصول1181

ايه نصر ابراهيم بدوىباق1182

باسل عصام محمد عبد الفتاح نعمة هللاباق1183

باسم على حلمى البسطويسىباق1184

بدر طه بدر محمد عبدهللاباق1185

بدور عبدالعزيز رشوان فوازباق1186

بسمه السيد محمد السيد عمرباق1187

بسنت محمود راضى النصيرى عيسىباق1188

بالل عوض بالل عوض بخيتباق1189

بالل محمد احمد حسن سنهباق1190

بولس عبداالله بولس فريدباق1191

بيانكا عاطف مسعد سعد االعرجباق1192

بيجاد جابر محمد على الشاعرباق مفصول1193

بيشوى مكرم خليل يونسباق1194

تامر مجدى عبد الفتاح السيدباق1195

تسنيم احمد عبد المنصف محمد كشكباق1196

تقى محمد عبد الحفيظ رزقباق1197

ثائر عاطف محمد نيازى محمود عبدالوهابباق1198

جالل محمد السيد مباركباق1199

جمال عبد الحميد كمال حسين سعودىباق1200

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

61  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

جمال عبد الناصر الصافى حمدون يعقوبباق مفصول1201

جمال عمر ابراهيم فريد الشاذليباق قوات مسلحة1202

جهاد اشرف محمد مصطفىباق1203

جهاد رفاعى عبد المؤمن على كشكباق1204

جهاد محمود ابراهيم السيد محمدباق1205

جورج نشات عبد السيد جرجس سعيدباق1206

جيهان ابراهيم عبد المنعم عبد الموجود عوكلباق1207

جيهان امين صالح امين الغمرىباق1208

جيهان على متولى اسماعيل رمضانباق1209

حازم محمد حلمى شندىباق1210

حافظ مصطفى عبدالمجيد بدرباق1211

حامد ياسر حامد الشيخباق1212

حسام الدين صالح عبد هللا شعيبباق1213

حسام حسنى عبد القادر الطراويباق1214

حسام سمير فتحى صهوانباق1215

حسام عبدهللا محمود منصورباق1216

حسام محمد جالل محمد جادباق1217

حسن ابراهيم محمد عيسى ابراهيمباق1218

حسن احمد حسن جاد هللاباق مفصول1219

حسن العزب حسن حجازىباق1220

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

62  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

حسن رمضان حسن خضيرباق1221

حسين سعيد انور شمس الدين مصطفىباق1222

حسين محمد حسن حسين عيدباق1223

حنان الطنطاوى زكريا الطنطاوى نداباق1224

خالد ابراهيم فاروق ابراهيمباق1225

خالد حسام محمد عبد العزيز سليمانباق1226

خالد محمد حلمى طرابيهباق1227

خالد محمد مصطفى ابو زيدباق1228

خالد محمود على ابراهيم شحاتهباق1229

خلود خالد محمود ابراهيم فرغلىباق1230

خلود فتحى موسى على عبدالمجيدباق1231

خلود كامل محمد البيطارباق1232

داليا طاهر محمد المرسى غنيمباق1233

دعاء سمير ابراهيم محمود الشبينىباق1234

دعاء عصام فوزى ابراهيم علىباق1235

دميانه البير توفيق رزق هللا حبشىباق مفصول بعذر عن مادة بيئة1236

دنيا خالد السعيد احمدباق1237

دنيا رضا معبد خطاب الحفناوىباق1238

دنيا عصام الدين موسى النجارباق1239

دنيا عوض محمد عوض خليل2021باق بعذر عن دور يناير 1240

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

63  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

دنيا محمد حماده محمد احمد شعبانباق1241

دنيا نبيل رباح احمدباق1242

دينا احمد عبد العزيز الفقىباق1243

دينا اشرف محمد الجندى اسماعيلباق1244

1245
باق

دينا عادل محمد كاشف  حسن

ذكريا عزت زكريا الجبالىباق1246

رافت احمد عثمان حسن محمدباق مفصول1247

رافت نصر العربى نصر الشيخباق1248

رانيا بهاء الدين عبدالفتاح توفيقباق1249

رانيا جمال على محمد البركاوىباق1250

رانيا حمد هللا احمد سلطانباق1251

رجب فرج رجب ابوهنديباق1252

رحمه عبدالفتاح عبدالرازق حسينباق1253

رمضان مصطفى رمضان خضر سعودىباق1254

رنا مصطفى رجب عبدالرؤوف طايلباق1255

روجينا بهاء على كمال الدين شريفباق1256

روضه مصطفى خميس محمد طلبهباق1257

ريم عادل مجمد على ابوشبانهباق1258

ريمون رفعت رمزى رزق هللاباق1259

ريهام ابراهيم السيد علىباق1260

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

64  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

ريهام عصام منصور عوضباق1261

ريهام محمد احمد الجوهرىباق1262

زياد اشرف ابراهيم ابراهيم المزينباق1263

زياد طه اسماعيل عزبباق مفصول1264

زينب لوفه طه شهابباق1265

ساره امين فؤاد محمدباق1266

ساره رمضان محمد السيد الحجرىباق1267

ساره عبد المنعم محمد ابو صقرباق1268

ساره محمد كامل  زكىباق1269

ساره ممدوح محمد البديوى احمدباق1270

ساره وليد محمد محمد ابراهيمباق1271

سعاد طارق محمد عبد الجوادباق1272

سعيد عبدالرؤف زكريا عبدالرؤفباق مفصول1273

سعيد مصطفى محمد اسماعيل حبيبباق مفصول1274

سعيده محمد حامد يحيىباق1275

سلمى الشحات عزت منسوب محمودباق1276

سلمى جمعه محمد احمد السيد الدبورباق1277

سلمى حلمى عبده احمد برلباق1278

سلمى خالد على البديوىباق1279

سلمى سمير احمد حسين ابوشنبباق1280

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

65  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

سلوى محمد ابراهيم السيد الجمالباق1281

سليمان احمد سليمان عبدالكريمباق1282

سماء محمد حماده احمد دشيشهباق1283

شادى سمير شرف محمدباق1284

شادى محمود كمال الدين مسلم الحسانباق1285

شروق طارق على محمد سالمباق1286

شهاب عماد عبد ربه الزعبالوىباق1287

شهاب محمد عبد العزيز احمد خليفهباق1288

شيرين اشرف السيد خليل فايدباق1289

شيماء حسن انور احمد سعيدباق مفصول1290

شيماء رمضان محمد بسيونى يوسفباق مفصول1291

شيماء صبحى فرج طهباق1292

شيماء على محمد حسن حمادهباق1293

صفوت اكرم صفوت محمد النشارباق1294

طارق محمد محمد على زلهفباق1295

عادل السيد محمد حسبو المراكبىباق مفصول1296

عاصم ابراهيم فرج هللا الشافعىباق1297

عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز الصعيدىباق1298

عبد الرحمن حسن ابو الحسن عمرانباق1299

عبد الرحمن حسنى على مطرباق1300

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

66  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

عبدالرحمن خالد درويش محمد عوضباق مفصول1301

عبد الرحمن صالح محمد على محمدباق1302

عبد الرحمن طلعت سعد حربباق1303

عبد الرحمن على السيد على السيدباق1304

عبد الرحمن على شوقى ابراهيمباق1305

عبد الرحمن على عباس على يونسباق1306

عبد الرحمن فارس عطيه فارسباق1307

عبد الرحمن محمد احمد صادومهباق1308

1309
عن دور يناير (ع.م)باق بعذر 

عبد الرحمن مصطفى محمود محمد شديد2021

عبد الرحمن ياسر عبدالرحمن عبد المعطىباق1310

عبد الرحمن يحى محمود سالمباق1311

عبد الرحمن يسرى محمود محمد دشيشهباق1312

عبد العزيز رضا عبد المنطلب محمدباق1313

عبد العزيز زياد احمد عطاهللباق1314

عبدالعزيز صبرى عبدالعزيز الحلوجىباق مفصول1315

عبدالعزيز عبدالفتاح محمود الفقىباق1316

عبد العظيم خالد عبد العظيم عبد الجوادباق مفصول1317

عبد الفتاح محمد رضا عبد الفتاح يونسباق1318

عبد هللا رشاد عبد هللا محمد السعداوىباق مفصول1319

عبدهللا عبدالعزيز محمد النجارباق مفصول1320

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

67  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

عبد هللا عبد الفتاح عبد المنعم ابو خوخهباق1321

1322
باق مفصول

عبدهللا نصر الدين ابو اليزيد احد غراب

عبدهللا نعيم رياض حجازي خالفباق1323

عبد المعز سعد عبد المعز شريف الشيخباق1324

عبد المنعم سعد احمد فرفورباق مفصول1325

عبد المنعم مصطفى محمد عبد الباقى ابراهيمباق1326

عبير حسام صالح فتحى عبدهللاباق1327

عبير محمود عبدالمنعم بديرباق1328

عز الدين عز العرب مصطفى احمد الضلعىباق1329

عصام اسامه نجيب مصطفى رشدىباق1330

عفاف يحى طلعت محمد قنديلباق1331

عال عادل محمد ابراهيم بدوىباق1332

عال على احمد الطنطاويباق1333

عالء بركات ابراهيم هيكلباق مفصول1334

عالء حسن على االعمىباق قوات مسلحة1335

عالء عبد الرحمن عبد السالم حبلصباق1336

عالء محمد عبد الباسط ابو عفان2021باق بعذر عن دور يناير 1337

على مجدى سعيد عبد السالم عنترباق1338

عماد جمعه ابراهيم خميسباق1339

عماد عبد العاطى المهدى ابراهم محمدباق مفصول1340

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

68  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

عمر احمد مطاوع امينباق1341

عمر جمال محمد بلتاجىباق1342

عمر خالد محمود محمد قويطهباق مفصول1343

عمر  فتحى حلمى ابراهيم هيدهباق1344

عمرو احمد عبد الفتاح السيد محمدباق مفصول1345

عمرو احمد مصطفى ابراهيمباق مفصول1346

عمرو جمال محمد ابراهيمباق1347

عمرو خالد عبد هللا مسلمع.باق م1348

عمرو محمد شعبان نصيرباق1349

عوض السيد عوض شعبانباق1350

عوض على محمد أحمد السيسىباق1351

غاده حسن عبدالبارى ابراهيم ابوحسينباق1352

غاده كمال محمود يوسفباق1353

غاده محمد حسن  محمد بسيونيباق1354

فادى وجدى فتحى فهمى جيدباق1355

فاطمه حماده محمد احمد القاضىباق1356

فايزه عبد الكريم عبد الرؤف عبد الكريمباق1357

فتحى اشرف فتحى محمد مرسىباق1358

فتحى هانى فتحى حجازىباق1359

فراس فتحى محمد حنفى كحلهباق مفصول1360

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

69  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

فرج عزت صالح عبد الجواد عطيةباق1361

فهمى محمد فهمى الزرقاباق1362

فوزى السيد عبدالغنى حسن اسماعيلباق مفصول1363

كريم احمد ابراهيم على موسىباق1364

كريم اشرف احمد مصطفى الشامىباق1365

كريم سعيد فؤاد حسن علىباق مفصول1366

كريم على السيد على الحوتىباق1367

كريم نبيل احمد حسانين البحيرىباق1368

كمال حلمى كمال عمارباق1369

كمال محمد كمال جنيدى2021باق بعذرعن دور مايو 1370

كيرلس هشام جرجس شفيقباق1371

ماجده احمد عبد العزيز عبد الصمدباق1372

مارقى يوسف يسرى سليمان بقطرباق1373

مارينا بركات عزيز اسعدباق1374

ماريهان عماد سعيد احمد محمدباق1375

ماريهان محمد اشرف صالح البيومىباق1376

مامون السيد مامون السيد عبداللطيفباق1377

مايسه مرسى موسى محمد سلمانباق1378

محمد ابراهيم توفيق سالمهباق1379

محمد ابراهيم محمد على ريحانباق1380

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

70  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

محمد ابوالفتوح عبدالجواد ابراهيم خالف2021باق بعذرعن دور مايو 1381

محمد ابوبكر ابراهيم محمد خطابباق1382

1383
باق

محمد احمد ابو الوفا ابراهيم

محمد احمد اسماعيل درويشباق1384

محمد احمد بدير محمد الجملباق مفصول1385

1386
باق بعذر مفصول عن مادة 

محمد احمد رجب عبدالعزيز عبدربهتجارى

محمد احمد رمضان شحاته بركاتباق1387

محمد احمد زكريا وهدانباق1388

محمد احمد عبد الحميد ابراهيم المليجىباق1389

محمد احمد كمال الدين عبد العزيز شلبىباق1390

محمد احمد محمد السيد ابو العينينباق1391

محمد احمد محمود اسماعيل يحىباق1392

محمد اسامه على محمودباق1393

محمد اشرف السيد ايوبباق مفصول1394

محمد اشرف محمود الكيالوىباق1395

محمد السعيد عهدى ابراهيم السيسىباق1396

محمد السيد احمد محمد االتربىباق مفصول بعذرعن مادة عقود1397

محمد ايمن محمد هاشم مدكورباق1398

محمد بسيوني مجاهد قرطامباق1399

محمد حامد حامد جبريلباق1400

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

71  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

محمد حسام عبد الحميد الصاوىباق مفصول1401

محمد حسن ابراهيم تمامباق1402

محمد حسن محمود حسن عبدالحافظباق مفصول1403

محمد خالد محمد محمود خليفةباق1404

محمد خليفه سعيد عيدباق1405

محمد راضى رجب عبد العزيز الحنفىباق1406

محمد رجب جاد محروس علىباق1407

محمد رجب على هديوه متموحباق1408

محمد رمضان عبدالعليم احمدباق1409

محمد سامى خليل سليمان عامرباق1410

محمد سامى عبدالفتاح جمعه ابوحبسهباق متطوع1411

محمد سامى عطيه محمد حسنباق1412

محمد سعد زغلول محمد مصطفىباق مفصول1413

محمد سعد منصور نصرباق1414

محمد سعيد حسنين خضرباق1415

محمد شعبان حسن محمود سعيدباق1416

محمد صفوت مصطفى زغلولباق1417

محمد صالح حسن محمودباق مفصول1418

محمد ضياء يسرى عبد الحفيظباق1419

محمد طارق توفيق عبد الحافظباق مفصول1420

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

72  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

محمد طلعت عبد اللطيف حسن ابو سالمباق1421

محمد عادل محمود محمدباق1422

مفصول تجنيدىمحمد عاطف محمد بهنسى بريشهباق مفصول1423

محمد عبد الحميد احمد خليل سالمهباق1424

محمد عبدالفتاح سليم بركاتباق1425

محمد عزت حسن السيد غنيمباق مفصول1426

محمد محمود حمزه الفاضلىباق1427

محمد مسعد فتحى حسن الشيشينىباق1428

محمد مصطفى عبدالمنعم عثمانباق1429

محمد مؤنس احمد على حمدانباق1430

محمد ناصر احمد محمد الكحكىباق1431

محمد وجيه ابو الفتوح قطب غازىباق1432

محمود السيد اسماعيل حواسباق متطوع1433

محمود رضوان محمود مرعى عبد العالباق1434

محمود سامى محمد زيدان محمدباق1435

محمود سمير محمود عبد الفضيل ابراهيمباق1436

محمود عادل رشدى محمد سعيدباق مفصول1437

محمود عبدالحليم ناجى عطيه عبدالحميدباق1438

محمود عبد الرازق محمد ابراهيم حسينباق1439

محمود عبدالعزيز خضر جاب هللاباق1440

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

73  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

محمود عبد المنعم متولى القسط(ش.أ)باق 1441

محمود ماهر مبروك محمد مرعىباق مفصول1442

محمود مجدى الحسينى شعبان عبد هللاباق1443

محمود محرم محمد تاج الدينباق مفصول1444

 محمود محمد ابراهيم خلفباق1445

محمود محمد خضر رفاعى سليمانباق1446

محمود محمد فوزى مصطفى راغبباق مفصول1447

محمود محمد مفتاح سالم خليلباق1448

مروان عبد العاطى عبد ربه بسيونىباق1449

مروه عماد الدين محمود اسماعيلباق1450

مريم ابراهيم سيد موسى محمدباق1451

مريم احمد سعيد الزيات2021باق بعذر عن دور يناير 1452

مريم ماجد خليل عبدالحفيظ صالحباق1453

مريم محروس احمد على ورشلباق1454

مسعد اسماعيل مصطفى كمالباق1455

مصطفى ابراهيم السيد عوض سعدباق1456

مصطفى رفعت حسن حسن شلشباق1457

مصطفى سامى نصر كعميشباق مفصول1458

مصطفى طارق عبد الستار مصطفى البسيونىباق1459

مصطفى عادل عطيه سليمان حمادباق1460

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

74  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

مصطفى عادل فاروق ابراهيم البندراوىباق1461

مصطفى عبد هللا يوسف حامد رمضانباق مفصول1462

مصطفى عبدالناصر محمد ابراهيم الصعيدىباق مفصول1463

مصطفى عصام مصطفى عبد المنعمباق1464

مصطفى عصمت محمد ابراهيم ابو سماحهباق1465

مصطفى عيسى محمد عيسى السماحىباق1466

مصطفى مجدى عبدالجليل طاهر ابوالخيرباق مفصول1467

مصطفى محمد الشحات مهناباق1468

مصطفى محمد جابر غنيمه(ش.أ)باق 1469

مصطفى محمد عبد الفتاح العبهباق1470

مصطفى محمد عبد المنعم محمد السقاباق1471

مصطفى محمد فرغلى بخيتباق1472

مصطفى محمد قبارى محمد احمدباق1473

مصطفى محمد محمد االبيارىباق1474

مصطفى محمد محمد مصطفى غرابباق1475

مصطفى محمد مصطفى عبد الرحمن الشينباق1476

مصطفى محمد مصطفى قاسمباق1477

مصطفى محمد يونس صالحباق1478

مصطفى محمود الكومى سنبلباق1479

مصطفى محمود عبدالفتاح مرزوقباق1480

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

75  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

مصطفى محمود محمد الشرشابىباق مفصول1481

مصطفى محمود محمد سالمباق1482

مصطفى ناصر اسماعيل كرمباق مفصول1483

مصطفى هشام مرغنى محمد عطيهباق1484

مصعب توفيق عبدالرؤف عيادباق1485

معاذ محمد عبد المجيد عبد الغفارباق1486

معاذ محمد عبدالقادر شحاتهباق1487

معتز احمد عيد وفاباق1488

معتز احمد محمد عبد المنعم زهوىباق1489

معتز مجدى توفيق مبروك حوطرباق1490

ممدوح عبدالهادى عوض جنهباق1491

منار ثروت عبد العظيم مزروعباق1492

منار حموده مصطفى مصطفى سنارهباق1493

منار طارق حسن عرفه الحداد2021باق بعذر عن دور يناير 1494

منار نبيل عمر ابراهيم الخياطباق1495

منةهللا ابراهيم محمود حسن البارودىباق1496

منةهللا احمد محمد عصام الدين محمد نيازىباق1497

منه هللا عبد الفتاح عبد الكريم ابراهيم2021باق بعذر عن دور يناير 1498

منةهللا كرم خميس السيد سالمباق1499

مهاب محمد سعد علي عزبباق1500

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

76  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

مهجه كارم محمود عبد الحكيم رشوانباق1501

مؤمن حافظ محمود احمدباق1502

مؤمن عبدالرشيد جالل الدين ابراهيمباق1503

مؤمن محمد على محمود رزقباق1504

مى محمود عبد الحميد فتيانىباق1505

مياده خالد محمد شرف الدينباق1506

مياده مجدى محمد الخلوانىباق1507

ميار عزت فتح هللا دربكباق1508

ميرنا احمد محمد احمد داوودباق مفصول1509

ميرنا حليم صليب عازر عوضباق1510

1511
باق بعذر عن العام الجامعى 

مينا منير سليمان عوض سليمان2021/2020

نادين احمد محمد فرغلى2021باق بعذر عن دور يناير 1512

نبويه رضا المتولى قورهباق1513

نبيل ناجى زكى موسى جرجسباق1514

نبيله عيد حسين قدورهباق1515

نجالء عبدالقادر محمد عبدالقادرباق1516

نجيب محمد نجيب ابو الفتوحباق1517

نجيه ابراهيم غازى مرسىباق1518

ندا حماده محمد الصاوى حسنباق1519

ندا محمود موسى يونسباق1520

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

77  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

ندى ايمن حامد شحاته مصطفىباق1521

ندى عصام الدين عبد الفتاح حسن عيسوىباق1522

ندى محمد حامد منيسىباق1523

ندى مناع احمد رمضانباق1524

نسرين عبدالفتاح لبيب ابوزريدباق1525

نسمه احمد محمد حلمىع.باق م1526

نسمه عادل ابراهيم السيدباق مفصول1527

نشوى محمد على يوسف شمس الدينباق1528

نور الدين ناصف محمد عبد القوى حوترباق1529

نور محمد احمد علىباق1530

نور محمد سعيد عبد الحفيظ متولىباق متطوع1531

نور محمد عبد العظيم محمد رباحباق1532

نورا محمد محمد عباس عبدهللاباق1533

نوران محمد السيد عبد السالم خليفهباق1534

نوره خالد محمد سليمان محمدباق1535

نورهان احمد عبدالسالم محمدباق1536

نورهان ايهاب محمد عبد الوهابباق1537

نورهان عبدالحميد مجاور محمد مجاورباق1538

نورهان محمد امين عبدالرحمن موسىباق1539

نورهان محمد عبدالحى شلبىباق1540

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

78  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

نورهان محمد عبد الستار توفيقباق1541

نورهان محمود محمد محمد هنيدباق1542

نورهان ياسر محمد اسماعيل عبد الرحمنباق1543

نيرمين نبيل محمود السيد حجازىباق1544

هاجر ابراهيم محمد ابراهيم جاب هللاباق مفصول1545

هاجر ايمن عبدالستارعلى البديوىباق1546

هاجر جابر احمد عطية قضيبباق1547

هاجر حاتم السعودى عبد الحميد ابراهيمباق1548

هاجر خميس حنفى السيدباق1549

هاجر محمد عبد الرحيم محمد علىباق1550

هادى احمد محمد االحوقباق1551

هاشم السيد هاشم الشريفباق1552

هاله عبدالحليم عطاف عبدالحليمباق1553

هاله مصطفى السيد صقرباق مفصول1554

هانى احمد عبد الفتاح التطاوىباق1555

هايدى خالد خضر خليل الصغيرباق1556

هدى محسن محمد عبدالحليم الشيخباق1557

هدير ابراهيم حسنى ابراهيم حجازىباق1558

هدير ابراهيم لطفى ابراهيمباق1559

هدير حامد متولى رسالنباق1560

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

79  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

هشام عبد القادر عوض عبد العليم مسعودباق1561

هشام فهمى لطفى فهمى الديبباق1562

هشام محمد على محمد الدبسىباق مفصول1563

هناء سالمه محمد بيومى  عبدهباق1564

وحيد متولى على الدماطىباق عاملين بالدولة1565

وليد عبدالجواد على عوض شحاتهباق1566

يارا جمال عبدالوارث ابراهيم الغندورباق1567

ياسر عبدالنبى توفيق عبدالقادرباق1568

ياسمين جمال راشد خطابباق1569

ياسمين سعد السيد مرعى ناصرباق1570

ياسمين عبدالظاهر محمد ديابباق1571

ياسمين عبده على احمد الفاضليباق1572

ياسين محمد السيد عبدالجليلباق1573

يحيى عبدالوهاب عبدالمنعم القاضىباق1574

يسرا حسن عبدالفتاح محمدباق1575

يسرا قاسم ضيف هللا قاسم ابو شياخهباق1576

يوسف احمد محمد زيدانباق1577

يوسف حامد حافظ حامد ابو يوسفباق1578

يوسف سامى عبدالقادر الغندورباق1579

يوسف محمد محمود صالح عبدالحميد صبرهباق1580

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

80  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

يوسف هاشم عباس محمد شاهينباق1581

يوسف هشام يوسف خطاب السيدباق1582

يوسف وائل يوسف احمد التركىباق1583

يوسف وجيهه عبدالستار محمد نجمباق1584

احمد السيد احمد محمد عبدالعليم1فرصة1585

احمد حلمى عبدالواحد محمد شلبى متطوع1فرصة1586

احمد رضا محمد محمد عبد العال1فرصة1587

احمد محمد محمد عامر متطوع1فرصة1588

احمد مصطفى مرجان الصاوى1فرصة1589

اسراء محمد عبدالحميد محمد1فرصة1590

اسماء سعيد محمد ابراهيم السرجانى1فرصة1591

السيد محمد عيد ابراهيم درويش مفصول1فرصة1592

الهام محمد فهمى على ابراهيم فياله1فرصة1593

امينه على طه الخرصاوى1فرصة1594

ايثار خالد احمد مصباح1فرصة1595

ايه احمد محمود حافظ حجازى1فرصة1596

جنات احمد عبدالحميد محمد1فرصة1597

جهاد محمد ابو اليزيد شحاته1فرصة1598

حسام السيد مرسى طه اسماعيل1فرصة1599

حسن جمال الدين حسن محمد1فرصة1600

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

81  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

حسين حسن حسين عبدهللا1فرصة1601

خالد عبدالوكيل عوض مفتاح1فرصة1602

راندا فايز فهمى الزرقا مفصول1فرصة1603

رقيه محمد احمد ابراهيم النقيب1فرصة1604

ساره حسن محمد بيومى مفصول1فرصة1605

ساره شحته حامد هيكل1فرصة1606

ساندى سمير عبده لبيب1فرصة1607

سمير احمد رضا محمد رفعت1فرصة1608

شيرين اسماعيل صالح الدين عفيفى1فرصة1609

شيماء سامى الششتاوى االودن1فرصة1610

ضحى محمود مصطفى قطب1فرصة1611

عبدالرحمن محمد السيد محمود قمبر1فرصة1612

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد الضرير1فرصة1613

عبدالعظيم طارق عبدالعظيم الحلوانى1فرصة1614

عبد هللا محمد عبد الهادى موسى سالم مفصول1فرصة1615

عبده رجب عبد المنعم ابو قرن1فرصة1616

على جمال فهمى على الشهاوى مفصول1فرصة1617

عمر ابراهيم عبد الجليل محمد عيد1فرصة1618

غاده خيرى عبدالجواد ندا1فرصة1619

فاطمه احمد كامل يوسف1فرصة1620

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

82  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

فاطمه خالد حسن ابراهيم البنا1فرصة1621

فاطمه رضا السعيد ابو زيد1فرصة1622

فتحى احمد فتحى عبد السالم الحمورى1فرصة1623

فوزى ماهر فوزى بدوي سيد1فرصة1624

كريم عطيه محمد ريحان1فرصة1625

محمد ابراهيم ابوالمجد عبدالعزيز1فرصة1626

محمد ابراهيم فؤاد ابوحليمه مفصول1فرصة1627

محمد ايهاب المحمدى عوفه الفقى مفصول1فرصة1628

محمد دياب اسماعيل محمد هالل1فرصة1629

محمد رمضان عبد العاطى شبند1فرصة1630

محمد طلعت السيد الجويلى مفصول1فرصة1631

محمد عادل محمد محمد حسن1فرصة1632

محمد عاصم مجاهد هاشم مفصول1فرصة1633

محمد عصام الدين على عبدالعال1فرصة1634

محمد محمد عبدالرازق احمد1فرصة1635

محمد محمد عيد على1فرصة1636

محمود متولى السيد متولى حرحور مفصول1فرصة1637

محمود محمد صالح عبدالحميد1فرصة1638

مريم جابر عبد الظاهر عطيه1فرصة1639

مصطفى السعيد محمد عبد العزيز مجاهد1فرصة1640

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

83  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

مصطفى عبد القادر محمد محمد1فرصة1641

مؤمن كمال عبد المنعم احمد1فرصة1642

مى سمير ابراهيم احمد سالم1فرصة1643

مى فتحى حسن شندى قنومه1فرصة1644

مياده احمد محمود طه1فرصة1645

مياده عبدهللا فؤاد شبل شعير1فرصة1646

ميرنا عالء سعد الجوهرى حجازى1فرصة1647

ندى حسب النبى محمد فتحى رضوان1فرصة1648

نهى جابر مرسي رمضان مرسي عمرو1فرصة1649

هاجر حسن محمد عسر عايد1فرصة1650

هاجر خميس مرجان قاسم مرجان1فرصة1651

هاجر عزت عبدالخالق عدالن1فرصة1652

هدير عالء محمد جابر1فرصة1653

وفاء محمد محمد عطيه1فرصة1654

ابراهيم بسيونى ابراهيم دياب2فرصة1655

ابراهيم عبدالفتاح بدران عبدالفتاح محمد السمهودى2فرصة1656

احمد حسنى رمضان عبد الحليم2فرصة1657

احمد صبحى ابراهيم عبدالرحمن الصعيدى2فرصة1658

احمد عادل محمود الباطورى2فرصة1659

احمد مجدى السيد عبد الخالق عطا2فرصة1660

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

84  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

احمد محمد شحات السيد2فرصة1661

اسالم محمد عصام محمد ابو العينين2فرصة1662

اسماء امين جابر خليل2فرصة1663

اسماء رمزى بدير الصعيدى2فرصة1664

اسماء ممدوح احمد العطفى2فرصة1665

اسماء نشات ممدوح احمد الدسوقى2فرصة1666

اميره محمد اسماعيل محمد احمد2فرصة1667

اميره محمد الشوربجى البهوار2فرصة1668

انس عبد العال عبد الرسول المنياوى2فرصة1669

ايه سعيد سعد محمد البرلسى2فرصة1670

بسنت محمد محمود محمد المهدى2فرصة1671

تامر محسن عبدالرحمن محمد بطه2فرصة1672

ثروت شلبى عبدالعظيم شلبى مفصول2فرصة1673

حازم محمود سعد الجندى2فرصة1674

رشاد محمد الشربينى عبدالغنى شلبى2فرصة1675

ريهام محمد مصطفى زغلول2فرصة1676

سمر محمد السيد عبدالرؤف2فرصة1677

طارق اسامه محمود الحطاب2فرصة1678

عدلى محمد نجيب عطيه2فرصة1679

فاروق محمد على الوكيل2فرصة1680

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

85  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

فاطمه حلمى عيسى غزاله2فرصة1681

محمد جمال سيداحمد الخولى2فرصة1682

محمد خالد احمد محمد مسعود مفصول2فرصة1683

مروه خالد صبحى على السباعى2فرصة1684

مصطفى ابراهيم السيد عبدالعال2فرصة1685

منى محمد مظلوم محمد على الميرى2فرصة1686

منى محمود عبدالوهاب امين خميس2فرصة1687

مياده محمد شوقى العسيوى2فرصة1688

ميرنا عصام سعد الدين2فرصة1689

ندى فتحى ابراهيم ابراهيم عون2فرصة1690

نورا احمد محمد قاسم2فرصة1691

ياسمين عيد السيد ابوزيد2فرصة1692

احمد اشرف حلمى بصل3فرصة1693

احمد وليد ابو المعاطى القصاص3فرصة1694

اسامه احمد فضل شعبان3فرصة1695

اشرف احمد عبدالحميد الشاطر3فرصة1696

السيد فتحى السيد انور متولى3فرصة1697

1698
 3فرصة

(الئحة قديمة)جمال الدين محمد قطب محمد 2022/2021اعادة قيد 

دولت جمال فتحى النجار3فرصة1699

1700
فرصة مفتوحة

(بعذر عن دور سبتمبر تدريبات)راوية صابر عثمان ابراهيم 2021/2020 اعادة قيد

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

86  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

سهر عبدالحميد انور شمس الدين3فرصة1701

ضحى احمد صالح احمد الجندى3فرصة1702

عبدالرافع ابراهيم عبدالرافع على3فرصة1703

فاطمه محمد عبدالوهاب يوسف القيمه3فرصة1704

كريم رفعت متولى سالم3فرصة1705

محمد احمد كمال على3فرصة1706

محمد حسن عبداللطيف حسن حليمه3فرصة1707

محمد على عبدالحميد عنانى3فرصة1708

محمود سامى فتحى على الخطيب3فرصة1709

محمود محمد على خليفه السيد3فرصة1710

نورا شبل احمد السيد الفيومى3فرصة1711

نورهان الحاج مصطفى على الششتاوى3فرصة1712

نورهان محمد  نصر شعير3فرصة1713

هانى رمضان محمد اغا3فرصة1714

(الئحة قديمة)هدير ناصر راشد عثمان 2022/2021 اعادة قيد3فرصة1715

1716
 بعذر دور سبتمبرعن 3فرصة

ايه نبيل عبدالحميد على يوسفمادة تنازع

1717
فرصة مفتوحة بعد فصله تجنيد

نجيب فؤاد محمد محمد عامر2022/2021 اعادة قيد

1718
مستجد مفصول تم اعادة قيده 

2022/2021تجنيد 
اسامه حامد بشر السيد الوحش

1719
 اعادة 3فرصة

2022/2021قيد
اسماء احمد عبدالصمد بدر

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

87  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

88  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

89  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

90  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

91  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

92  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

93  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

94  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

95  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

96  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

97  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

98  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

99  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

100  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

101  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 



    

102  لجنة        

كشف بأسماء الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة
2022/ 2021للعام الجامعى " انتساب"

 كلية الحقوق  

شئون الطالب

رقــــم 

تــوقـيـع الــطـالـــباســــــم الــــطـــالـــبحـالـة الـقـيدالــجـلـوس

      مالحظ                  كنترول

ــــــــــــــــــــــ    اعداد قسم التسجيل والدراسة  :       حضور 

      غــيـاب  ــــــــــــــــــــــ                         

20:    إجمالى 


