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مدنى- عقوبات - مرافعات - شريعه عقوباتابراهيم محمد سويلم عايد14751

 من الخارج مرتين3عليه مصروفات ماليه- مدنى - لغه - عقوبات - عمل - مرافعات - شريعه عقوباتاجراماحمد حربى رستم عبد الحليم24752

ماليه- ادارى - عمل شريعهاحمد محمد عابد ابراهيم34753

ماليه- ادراى - تجارى - مدنى اسالم محمد محمد عبد الفتاح44754

كويتىجميع مواد الفرقه الثالثةمدنىبشاير عواد عبد العزيز محمد قصاب المويزرى54755

ماليه- تجارى - مدنى - عقوبات حسام محروس محمود محروس64756

كويتىجميع مواد الفرقه الثالثةحسن عبد الهادى مبارك العجمى74757

جميع مواد الفرقه الثالثةحنان عبد الستار عبد الفتاح عبد العزيز عماره84758

ماليه- ادارى - عمل - شريعه دعاء محمد عبد هللا حسن بدوى94759

 من الخارج مرتين3عليه مصروفات ماليه- عقوبات - عمل ساره حامد السيد مرسى حجازى104760

كويتىماليه- ادارى - تجارى - مدنى شريعهعبد العزيز حمد سعود عايش المطيرى114761

2020/2019وقف قيد جتنيدىجميع مواد الفرقه الثالثةعبد هللا ابراهيم الدسوقى عبد هللا ابراهيم عطا    124762

كويتىجميع مواد الفرقه الثالثةمدنىعبد هللا حثالن عبد هللا حجاب السبيعى  134763

 باقى ومن الخارج مرتين3عليه مصروفات جميع مواد الفرقه الثالثة عبد هللا رجب عبد هللا مصطفى المنياوى 144764

2021/2020قائوة بأمساء طالب الفرقة الثالثة انتظام هن اخلارج ثالث هرة للعام اجلاهعى 

وقف قيد تجنيدى

وقف قيد تجنيدى
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2021/2020قائوة بأمساء طالب الفرقة الثالثة انتظام هن اخلارج ثالث هرة للعام اجلاهعى 

كويتىجميع مواد الترم الثانىشريعهعبد هللا صالح عايد فالح دهش االزمع154765

كويتىجميع مواد الفرقه الثالثة ما عدا الشريعهشريعهفهد سعد عبد هللا هليل منصور164766

كويتىجميع مواد الترم الثانىمدنى- شريعه محمد حمد عبد هللا الفطيس المرى174767

قطرىماليه- تجارى - مدنى - شريعه محمد سعيد محمد حمد سعيد نوره184768

كويتىجميع مواد الترم الثانىمحمد سيف بخيت على عليان العذبى194769

 باقى ومن الخارج مرتين3عليه مصروفات ماليه- مدنى لغهمحمد صالح احمد مصطفى204770

 من الخارج مرتين3عليه مصروفات (اللغه)جميع المواد ما عدا محمد طارق جمال الدين محمد عبد الغنى214771

ماليه- ادارى - مدنى مدنىمحمد مسعد عبد العزيز سليمان224772

ماليه- ادارى - مدنى - شريعه نظم سياسيهمحمود سعيد عبد الغفار خميس234773

كويتىجميع مواد الفرقه الثالثةمدنىاجراممذكر محمد نهار مسيب المطيرى  244774

تجارى- ماليه - ادارى - مدنى - عمل شريعهمصطفى خالد محمد احمد خفاجى254775

جميع مواد الفرقه الثالثةفيصل فالح محمد عصفور264776


