



(   1  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم
ابتسام عصام حممد عبدالغىن14001
ابتهال حممد سالم حممد على24002
عقوباتابراهيم امحد ابراهيم عبدالرازق34003
1مدنى-ادارىابراهيم امحد حممد قاسم مفتاح44004
ابراهيم امساعيل ابراهيم امحد عبدالعزيز54005
دوىل عامابراهيم السيد ابراهيم السيد الدجوى64006
ابراهيم بهاء خضر النادى74007
ابراهيم حسن السيد خبيت84008
ابراهيم حسىن فتحى غاوى94009
ابراهيم سعيد امحد شديد جندي104010
ابراهيم سيد ابراهيم عوض اهلل مرسى114011
ابراهيم سيد حممد مصطفى124012
ابراهيم شعبان توفيق بديوى134013
1مدنىابراهيم عبدالعظيم ابراهيم عبدالعظيم144014
ابراهيم عبدالنىب ابراهيم ابراهيم جرب154015
ابراهيم على ابراهيم صقر 164016
دوىل عامابراهيم على ابوالعز سامل سيد امحد174017
ابراهيم على امحد حممد خاطر184018
ابراهيم عماد ابراهيم يسن حسن194019
ابراهيم كامل كامل دسوقي204020
ابراهيم حممد ابراهيم امحد امام214021
ابراهيم حممد ابراهيم امحد عبدالفتاح224022
ابراهيم حممد حسني ابراهيم حسني234023
ابراهيم حممود ابراهيم حممد244024
ابراهيم حممود حممد على مجعه254025

  إدارة شئون التعليم والطالب
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(   2  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب
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ابراهيم وائل حممد سعد264026
ابراهيم يسرى مصطفى مصطفى خضري274027
احالم اسالم حممد حسىن284028
احوالاحالم محدى حمى علي294029
امحد ابراهيم على سيد امحد304030
امحد ابراهيم حممود على314031
امحد ابراهيم جندى عبداحلميد عنانى324032
امحد احسان عنرت احلسيىن334033
امحد اسعد عبدالقادر متوىل344034
احوال-ادارىامحد اشرف ابوالفتوح حممود معوض354035
احوالامحد اشرف امحد عبد العزيز االقرع364036
امحد اشرف حامد حممود هاشم374037
احوالامحد اشرف عبداجلليل عليوة384038
احوالامحد اشرف عطا السيد394039
احوال-عقوباتامحد اشرف فرج عامر درويش404040
2مدنىامحد اشرف حممد امحد414041
امحد السيد ابراهيم حممود424042
امحد السيد على امحد434043
امحد السيد عمرو عبدالفتاح على الشبيىن444044
امحد السيد كمال السيد متويل454045
احوالامحد السيد متوىل السيد متوىل464046
1مدنىامحد السيد حممد على 474047
ادارى-قانون0تامحد السيد مصطفى السيد484048
منظماتامحد اهلادى عطيه السيد البطاوى494049
امحد اهلادى حممود اهلادى الطحالوى504050

يعتمد

مدير
عام
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محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
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(   3  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب
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امحد انور عبداحلميد ابراهيم514051
امحد امين رشاد حممد فرج524052
احوالامحد امين عبد الغىن عبد العزيز عويس534053
امحد ايهاب عبداحلليم امحد544054
امحد ايهاب عبدالعزيز على ابراهيم554055
امحد بهاءالدين عبدالعظيم عبداهلل564056
امحد بيومى امحد بيومى الضلع574057
دوىل عام-احوالامحد تامر السيد عامر584058
امحد مجال عبداملطلب امحد النجار594059
امحد مجال مصطفى السيد604060
احوالامحد مجعه انور مجعه614061
احوالامحد جهاد امحد ابراهيم624062
امحد حامد حممد ابراهيم السيسى634063
عقوباتامحد حامى االسالم هالل امحد السمرى644064
ادارىامحد حسام حممد سعد654065
امحد حسن سيد بهنسى664066
عقوباتامحد حسن عبداملعطى على674067
امحد حسني امحد جرين684068
امحد حسني السيد عيسى694069
امحد حسني عبد اجلواد ذكى زيدان704070
امحد حلمى عبداملطلب رضوان العيله714071
دوىل عامامحد محاده امحد عبدالغىن السيد724072
دوىل عامامحد محدى جوده امحد حممد اخلضرى734073
امحد محدى عبدالغىن حواء744074
امحد محزه حافظ اجلمل754075

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   4  ) رقم لجنه
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امحد خالد السيد عمر حسن764076
دوىل عامامحد خالد عبداهلادى عبدالفتاح774077
امحد خالد عشرى امحد784078
امحد خالد حممود عبد احلميد الربلسى794079
امحد دسوقى سعيد دسوقى خبورى804080
امحد رافت سيد عبده814081
امحد رجب عبداهلل رجب السيد824082
امحد رضا حامد حممد834083
ادارىامحد رضا حممد كمال حممد844084
امحد رمضان عبدالستار عبده854085
امحد سامل خبيت سامل864086
امحد سامل صالح حامدالسكرى874087
امحد سامح امحد حممود زعية884088
ادارىامحد سامح حممد السيد احلملى894089
امحد سامى عبدالرازق حممد عبداحلليم904090
امحد سعيد عبداحلميد عواد914091
امحد سالمه حممود عمري924092
امحد مسري سعيد حممد934093
امحد مسري عبداملرضى جماهد944094
امحد مسري عواد حممد خضر954095
امحد مسري فتحى عبداملنعم حممود964096
امحد سيد امحد سيد فرج اهلل974097
ادارىامحد سيد امحد فرج خالد984098
امحد سيد صفوت امام عبداملقصود994099
ادارى-عقوباتامحد سيف النصر امحد محدى سيف النصر1004100

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   5  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم
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امحد شحته عبداملنعم سيد امحد1014101
امحد شحته عليوه امحد دياب1024102
امحد شكرى امام رجب1034103
امحد صابر حلمى مهدى شاهني1044104
عقوباتامحد صابر ذكى احلصرى1054105
امحد صابر حممد قايتباى امحد1064106
امحد ضوأت حممد على1074107
امحد طارق ابراهيم على موسي1084108
امحد طارق عبدالعظيم عبداهلادي1094109
1مدنىامحد طارق عواد شهوان1104110
امحد طارق مسعود يونس1114111
امحد طه عبدالرمحن حممد1124112
دوىل عام-عقوباتامحد عادل امحد نصار دبور1134113
امحد عادل عبدالقادر عبدالعزيز سعد1144114
1مدنىامحد عاطف عبداحلميد السيد1154115
امحد عبداجلليل متوىل عبداجلليل متوىل1164116
امحد عبدالرازق امحد عبدالرازق مصطفى1174117
2مدنى-احوالامحد عبدالصبور سليمان فرحان1184118
امحد عبدالعزيز شعبان عبدالعزيز1194119
امحد عبدالفتاح على الشحات ساملان1204120
ادارىامحد عبداهلل امحد فؤاد حممد1214121
امحد عبداحملى رحاب حسن1224122
امحد عبداملقصود فرج على1234123
امحد عبداملنعم حممد موسى سعده1244124
احوالامحد عبداملؤمن جوده عبداملؤمن1254125

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   6  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب
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امحد عربى عبداجلواد عبدالعزيز1264126
قانون0ت-عقوباتامحد عربى على حممد عيسي1274127
امحد عزت عبداحلميد حممود امليهى1284128
امحد عزت هالل عبداملنعم عبدالغىن1294129
احوالمنظماتامحد عصام جاد املوىل امحد كساب1304130
امحد عصام عبد اجلليل سليمان الشرقاوى1314131
امحد عطا السيد عطا حجازى1324132
امحد عطا امني حافظ بكرى1334133
امحد عالء الدين على سامل1344134
احوالامحد عالء الدين حممود على خليل1354135
احوالامحد عالء زكريا السيد صقر1364136
امحد عالء عبداحلكيم حممود1374137
امحد على حممد امحد اخلواجه1384138
منظماتامحد على هشام على1394139
احوالامحد عماد شريف حسانني1404140
امحد فتحى عبد الفتاح قايد بياى1414141
امحد فوزى امساعيل حسن راشد1424142
امحد فوزى عبداجمليد امحدالبجاوى1434143
اقتصادامحد فيصل عبدالفتاح حممد1444144
امحد قدرى صالح مصطفى 1454145
امحد كمال رشاد حممد البهنساوى1464146
احوالامحد ماهر سيد امحد على شومان1474147
امحد ماهر عبداحلفيظ السيد خضري1484148
امحد ماهر عبدالعزيز امحد احلنفى1494149
دوىل عام-1مدنىامحد ماهر عبداللطيف ابواملعاطى1504150

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   7  ) رقم لجنه
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احوالامحد ماهر فهيم مبارك بريك1514151
امحد متوىل حممد متوىل شلىب1524152
امحد جمدى رشدى ابراهيم الدسوقى1534153
قانون0تامحد حممد ابو اجملد عبداللطيف1544154
امحد حممد امحد حسن دياب1554155
امحد حممد السيد امحدعبده1564156
امحد حممد السيد حسني1574157
امحد حممد زينهم عبدالعزيز1584158
امحد حممد شحاته السيد حسن1594159
امحد حممد شفيق عبدالسالم1604160
احوالامحد حممد صابر على1614161
دوىل عامامحد حممد صبحى عبدالفتاح1624162
دوىل عامامحد حممد صالح عز الدين1634163
امحد حممد عاشور حممد نور الدين1644164
1مدنىامحد حممد عبد احلميد على مشا1654165
احوال-ادارىامحد حممد عبد السيد عبد املقصود1664166
منظماتامحد حممد عبدالبديع حممد هاشم1674167
مدخلامحد حممد عبدالفتاح محزه 1684168
امحد حممد عبدالقوى عبداملقصود1694169
ادارىامحد حممد عفيفى حممد الصاوى1704170
امحد حممد فرج حسن1714171
1مدنىامحد حممد حممد امحد1724172
امحد حممد حممد عباس دنيا1734173
احوال-ادارىامحد حممد حممد حممد سيد امحد1744174
امحد حممد حممود سيد فرج1754175

يعتمد

مدير
عام
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سيد
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امحد حممد حممود عبد ربه صقر1764176
احوال-ادارىامحد حممد حممود حممد موسى1774177
احوالامحد حممد وجيه عباس عبداهلل1784178
1مدنى-ادارىامحد خمتار ابراهيم عبداحلليم 1794179
امحد مرسى ابراهيم مرسى1804180
دوىل عامامحد مسعد عبدالعاطى حممد عيسى1814181
دوىل عام-عقوباتامحد مصطفى السيد حسن1824182
امحد مصطفى عبدالباقى ميىن1834183
امحد ممدوح عبداحلميد العمريى1844184
امحد ناصر حممد عبدالسالم عصفورة1854185
امحد هانى حسن حممد ابراهيم اخلالع1864186
امحد هانى عبدالسالم سعدون العزاىل1874187
1مدنىامحد هانى عنرت حممدالزول1884188
امحد هشام سامى ابوسريع1894189
امحد وائل سليمان حممد1904190
امحد وائل فتحى سالمه الربماوى1914191
امحد ياسر السيد عوض اهلل1924192
امحد ياسر عبداملنعم محزه سالمة1934193
امحد ياسر عبداملوىل امساعيل1944194
امحد يسري حممد تهامي عبدالرمحن1954195
ادهم امحد محدان جاد الرب1964196
ادهم صديق خريى صديق1974197
ادهم حممد عباس عبدالفتاح1984198
ادارىادهم هانى عبدالستار يوسف1994199
ادارى-قاتون0تادهم هانى قرنى جاد خالد2004200
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اروى خالد رمضان عبدالنىب نايل2014201
اروى سعد خليفه حممود2024202
اسامه السعيد عبداملعطى حممد امام2034203
اسامه حممد شاكر حممد2044204
اسامه حممد حممود عبداملنعم2054205
اسراء ابوزيد على ابوزيد2064206
لغهاسراء امحد مجعة امحد القالوي2074207
اسراء امحد حممد موافى2084208
لغه-اقتصاداسراء اشرف السيد حممد زهران2094209
لغهشريعهاسراء مجال حممد ابراهيم شحاتة2104210
اسراء حسني عبداللطيف السيد2114211
اسراء محدى ابراهيم منصور2124212
اسراء رضا حسن نويس حسن2134213
اسراء سامى حسن حممد يوسف2144214
اسراء سعيد حممد رشيد2154215
اسراء سليمان ابراهيم على ابوحطب2164216
اسراء سيد حسانني سيد2174217
اسراء صبحى فتحى صبحى2184218
اسراء عادل امني موسى عفيفي2194219
اسراء عاطف عبدالفتاح السيد امساعيل2204220
شريعهاسراء عبداحلافظ سعد حسني2214221
اسراء عبداحلليم حامد حممد2224222
احوال-ادارىاسراء عبدالرمحن سعيد عبدالرمحن2234223
دوىل عاماسراء عبداملعز عبداملنعم مصيلحى2244224
اسراء عماد حمروس يوسف الشحرى2254225

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش
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اسراء عوض عبداحلق امحد2264226
اسراء كرم السيد عبداحلليم2274227
اسراء كرم عبدالعال عبدالعليم2284228
اسراء متوىل ابوالنصر متويل2294229
اسراء حممد امساعيل بهجات مكىت2304230
اسراء حممد حجازى عبدالفتاح2314231
اسراء حممد عبد ربه امحد2324232
اسراء حممد عبدالرمحن ابراهيم ورد2334233
اسراء حممد عبدالعزيز نصر2344234
اسراء مصطفى عمر كتيب2354235
اسراء ممدوح عطااهلل مربوك2364236
اسراء ممدوح حممد ابراهيم النحاس2374237
اسراء ناصر حممد مجال الدين حممد2384238
اسراء نبيل سعد سليمان2394239
اسراء نصار جوده مغاوري2404240
اسراء وحيد بيومى بيومى2414241
احوالاسراء وليد عبدالسميع عبداملنعم النجار2424242
اسراء ياسر سالمه لطفي2434243
اسراء ياسر عبدالباسط ابراهيم نوار2444244
اسراء حيى فتحى طه عبداملعطى2454245
اسراء يسرى حممد عبد الفتاح2464246
اسالم ابراهيم سعيد املراكىب ابراهيم2474247
1مدنىاسالم امحد السيد حممود ابو شيخه2484248
اسالم امحد حنفى حممود2494249
اسالم اشرف جالل عفيفي منسى2504250

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش
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اسالم السيد عبداملنعم عبداهلل2514251
اسالم تامر السيد عبده سعيد2524252
اسالم حسىن امحد حممد2534253
اسالم رأفت توفيق عيسى2544254
اسالم رضا حممد على سالمه2554255
1مدنىاسالم عبد الناصر عبد اهلل السيد2564256
1مدنىاسالم عصام ابراهيم زكى2574257
اسالم عالء الدين سيف االسالم امحد2584258
اسالم حممد ابراهيم عبدالعال2594259
اسالم حممد بركات مرسى2604260
اسالم حممد شعبان السيد2614261
1مدنىاسالم حممد يوسف يوسف اخلويل2624262
عقوباتاسالم هانى صالح عبداحلميد2634263
اسالم هشام سعيد عليمى2644264
1مدنىاسالم وليد حممد حممد عبداملنعم2654265
امساء ابوزيد فهمى ابوزيد سليمان2664266
امساء امحد امحد على2674267
1مدنى-احوالامساء امحد عبداللطيف السيد2684268
احوالامساء امحد حممود حممد2694269
امساء اسامه امحد حممد2704270
امساء مجال بدوى طه2714271
امساء مجال فاروق حممد2724272
امساء مجيل امحد العربى على بربرى2734273
امساء حسن موسى حسن موسى2744274
امساء خالد رمضان عبداجمليد2754275

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش
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1مدنى-احوالامساء رمضان حممد اهلادي2764276
امساء سامى عبداملنعم حسن عبداللطيف الزراب2774277

امساء سعيد عبداحلكيم السيد2784278
امساء سعيد حممد على حفناوى2794279
امساء شحاته متوىل السعيد2804280
امساء طلعت عبدالعال ابراهيم مانع2814281
امساء عادل على على حبريى2824282
امساء عبداجليد عبدالشافى حسني على2834283
امساء عبدالرمحن حممد على2844284
لغه-اقتصادامساء عبدالرؤف عطيه الشلقانى2854285
امساء عبدالعزيز عبدالفتاح السيد حسانني2864286
امساء عصام حممد كامل2874287
امساء على حممد على دسوقي2884288
امساء عمر عبدالعزيز تهامى موسى2894289
امساء فوزى حممد عبدالقادر2904290
عقوباتامساء كارم حممود حسنني2914291
امساء حممد امحد شعبان2924292
امساء حممد امحد عفيفى خاطر2934293
1مدنىامساء حممد عواد امحد ابراهيم2944294
امساء حممود السيد عبدالوهاب عفيفى2954295
امساء حممود عبداهلل حممود2964296
امساء خمتار حامد على2974297
امساء ناصر عبدالسالم امحد2984298
امساء نعمان مصطفى عفيفى حممدعلوان2994299
امساعيل حممود امني عبداحلميد صاحل3004300

يعتمد

مدير
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الكلية

محمد
سيد
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امساعيل مصطفى امساعيل حممد النجار3014301
اكرم ابراهيم حممد ابراهيم3024302
اكمل حممد اكمل حممد على سليم 3034303
1مدنىاالء ابراهيم حممد حممود3044304
االء امحد شوقى حممد عبدالفتاح3054305
االء امحد طلعت عبدالرمحن يونس3064306
االء اسامه حسن حممد3074307
االء اشرف سعيد عوض اهلل عفيفى3084308
االء السعيد زكى بسيونى3094309
االء محدى توفيق عثمان همام3104310
عقوباتاالء سعد عبد اجملد رزق3114311
االء سعيد ابراهيم حممد جرب3124312
االء سليمان نصر على حممد3134313
االء صربى السيد سليمان صبيحه3144314
االء طلعت امحد امام ابراهيم3154315
االء عنرب ضيف حممود3164316
االء حممد حممود حممد ربيع3174317
االء مصطفى ابراهيم عامر ابراهيم3184318
االء هشام حسانني حسانني3194319
احوالاالمري عبداهلل اشرف عبداهلل امحد3204320
ادارىاالمري كرم عبدالعاطى حممد3214321
احلسني امحد ابراهيم نصر حريش3224322
الزهراء عماد عبدالظاهر سعيد حممد 3234323
السيد اشرف السيد حممد ابوالفتوح3244324
السيد مجال الدين السيد عبد العال مرسى3254325

يعتمد

مدير
عام
الكلية
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سيد
عبدهللا/1 مدير
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احوالالسيد سعيد امحد عبدالعظيم يوسف3264326
شريعه-دوىل عامالسيد عصام الدين السيد امساعيل محاد3274327
قانون0ت-عقوباتالسيد غريب عبد احلميد مرسى3284328
احوال-ادارىالسيد مصطفى السيد عبدالرمحن3294329
1مدنى-احوالالسيد نبيل السيد عبدالقادر3304330
احوالالسيد هانى السيد عبد الصادق3314331
لغه-احوالالشيماء السيد عبدالرؤف عبداحلليم حممد3324332
لغهالشيماء مجال عبداهلل السيد عيد3334333
الشيماء رضوان سعيد ابراهيم3344334
احوالالشيماء صابر ممدوح حممود سليمان3354335
لغه-احوالالشيماء طاهر صاحل السيد ابراهيم3364336
الشيماء على حممد فتحى امحد البحراوى3374337
الشيماء نبيل حممد ابواخلري ابراهيم3384338
احوالالعربى حممد امحد عبدالرمحن3394339
احوال-ادارىالقامسى عبداهلادى حممد القامسى عبداهلادي3404340
اهلام فاروق حممود سيد امحد3414341
امال اسامه السيد العربى عبدالفتاح3424342
امانى امحد حممد امحد نصر قدح3434343
امانى اشرف حامد عبد احلميد درغام3444344
امانى جابر على حسانني الفحل3454345
امانى سعيد عبداهلادى سليمان3464346
امانى عبدالعليم عبداهلل على3474347
لغه-اقتصادامانى حممد عبدالعاطى حممود3484348
دوىل عام-احوالامانى مسعد جماهد امام3494349
احوال-ادارىاجمد قطب ابراهيم قطب محوده3504350
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اجمد وحيد حممد مرسى احلضرى3514351
امل بكر حممد جمدى الشهبة3524352
امل خالد جابر امحد3534353
امل خالد حسن معوض3544354
لغهامل سعيد حممد عبدالرمحن3554355
امل عبدالرمحن مجال عبدالرمحن3564356
امل حممود عبداملقصود رمضان3574357
امل مصطفى سعيد ا بو اخلري عبدالباقى3584358
امنيه ابراهيم امساعيل الطوخى امساعيل3594359
امنيه ابو العنني عبدالشايف ابو العنني3604360
لغه-اقتصادامنيه امحد عبدالعزيز شعالن3614361
امنيه امحد حممد عبدالرمحن3624362
امنيه امين حممد عباس3634363
لغهامنيه حسني عليوه حممد3644364
لغه-دوىل عامامنيه محدان السيد مجعه وهدان3654365
دوىل عامامنيه خالد ابراهيم عبداهلل3664366
شريعه-2مدنىامنيه سامى عبداملنعم حممد مرسي3674367
امنيه سعيد السيد كامل3684368
امنيه سعيد حممد السعدنى3694369
لغهامنيه سيد على كمال شرف3704370
امنيه شوقى حممد دسوقي3714371
امنيه عاشور امحد حممد3724372
امنيه عبدالقوى عبداملهيمن كامل مصطفى3734373
لغهامنيه عفيفى عبدالوهاب رفاعى3744374
دوىل عام-1مدنىامنيه جمدى فؤاد السيد زيدان3754375
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امنيه حمفوظ امحد عبدالغىن3764376
امنيه حممد امساعيل امحد حسني3774377
امنيه حممد الشافعى معوض3784378
امنيه حممد سليم حسن الشلح3794379
دوىل عامامنيه حممود حممود منصور اجلندى3804380
امنيه ممدوح حممد جنيدي3814381
امنيه ناصر العربى عبداهلل على3824382
احوالامنيه هشام حممد السعيد ابراهيم عامر3834383
امري فايد ابراهيم حممد فايد3844384
احوالامري حممود صاحل حممود3854385
امريه ابراهيم ابراهيم زيدان3864386
امريه امحد حممد عبد اهلادى دياب3874387
امريه السيد حممد منسى عيسى3884388
امريه حسن كمال حممد عاصم3894389
احوال-ادارىامريه خالد السيد عبدالفتاح3904390
امريه عاطف عرفه على سعيد3914391
امريه عبدالتواب حممود امحد الطويل3924392
ادارىامريه عبدالفتاح عبدالسالم حممد3934393
امريه عبداهلل ابراهيم حممود فج النور3944394
امريه عثمان حممد حممود3954395
امريه عالء سالمه محد3964396
امريه فتح عبداملوىل حممدهيكل3974397
امريه جمدى السيد توفيق3984398
احوالامريه جمدى حيى متويل3994399
امريه حممد امحد حممد4004400
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امريه حممد السيد حسن4014401
امريه حممد حسن حسن4024402
امريه حممد قطب السيد4034403
امريه مصطفى عبدالعزيز حممد مصطفى4044404
امريه مصطفى حممد حممود4054405
احوالامني عبدالغفار امني عبدالغفار على4064406
احوالامني فتحى حممد عيسى رزق4074407
دوىل عامامني هشام حممد حممود خليفه4084408
امينه امحد حافظ امحد قاسم4094409
امينه رضا حممد حسني4104410
لغهمدخلامينه عبدالبديع بدوى ابراهيم بدوى4114411
لغهانس اسامه سيد امحد الشويخ4124412
ادارىانس حممد عبدالعليم حممد بدر4134413
شريعهانطونيوس امين جرجس غاىل4144414
قانون0تانطونيوس مسري عبدالسيد ارساليوس4154415
اهله حممد حسنني حممد حسنني4164416
احوالاياد امين ابراهيم السيد نصار4174417
دوىل عامايريىن ماجد ابراهيم يوسف4184418
دوىل عامايلني طارق عبدالرحيم عبداللطيف السيد4194419
احوالاميان ابراهيم السيد زايد4204420
اميان ابراهيم حممد ابراهيم عماره4214421
لغهاميان ابراهيم مرزوق عبداحلميد4224422
دوىل عاماميان ابو السعود بيومى4234423
دوىل عاماميان امحد السيد يوسف خاطر4244424
لغهاميان امحد عبدالعظيم حممد4254425
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لغهاميان حسن حممد على4264426
لغهاميان حسنني عبدالسميع حسنني حبيب4274427
لغهاميان سعد رجب حممد4284428
لغهاميان سعيد عبدالعال ابراهيم4294429
لغهاميان صاحل سليمان حممد4304430
لغهاميان طارق حسن حممد4314431
اميان عبدالعزيز حممود حممود ابراهيم4324432
لغهاميان عبداملعطى حسني ساملان4334433
اميان عبده كامل عبده حممد4344434
اميان عفيفى السيد عفيفى عفيفى4354435
اميان عمر ابواخلري سليمان4364436
قانون0تاميان عمرو الطوخى عفيفى4374437
لغهاميان جمدى عبداحلميد عبدالسميع4384438
لغه-دوىل عاماميان حممد حسن الصرط4394439
اميان حممد حسني عبدالفتاح4404440
قانون0تاميان حممد سيد حممد سيد امحد4414441
اميان حممد عبداملنصف حممد مصطفى4424442
لغهاميان حممد مصطفى السيد4434443
اميان حممد مصطفى يوسف هارون4444444
اميان حممود عبدالراضى مقبول4454445
اميان ناصر السيد عبداحملسن خبيت4464446
اميان ناصر عبداملنعم امني4474447
اميان نبيل الشحات عطا اهلل4484448
اميان هانى عبداحلليم عبدالرمحن4494449
اميان هشام السيد حممود4504450

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   19  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

اميان وحيد فوزى متوىل الكيالنى4514451
امين كمال عبدالسالم حممد4524452
امين ماهر عبد املعني انور4534453
امين جمدى امحد حممد4544454
1مدنىامين حممود حممد حممد السيد4554455
ايناس اسامه زينهم جوده حسن4564456
ايناس محدى حممد على مؤمنه4574457
ايناس خالد سعيد حممد ابراهيم صالح4584458
ايناس سعيد اجلوهرى عبداهلل4594459
ايناس شعبان ابراهيم عبدالعظيم4604460
ايناس عادل ابراهيم عبداحلميد4614461
ايه امحد فؤاد سويلم4624462
ايه امحد حممد امحد4634463
ايه اسامه حممود قناوى4644464
ايه اشرف ابوالفتوح امام4654465
ايه اشرف عزمى عطوه السيد4664466
ايه اشرف عيد السيد4674467
1مدنى-احوالايه السيد سعد حممد السيد4684468
ادارىايه السيد سعيد السيد4694469
ايه السيد حممد السيد4704470
ايه الطوخى حممد الطوخى خليل4714471
ايه امين عبداجمليد حممد العكل4724472
ايه توفيق ابراهيم امحد على4734473
ايه توفيق رشاد حممد السيد4744474
ايه مجال السيد حممد حبريى4754475

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   20  ) رقم لجنه
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  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

ايه مجال عبدالرازق امحد خليل4764476
ايه مجال على عفيفى غنيمه4774477
ايه مجال يسن حسن4784478
ايه مجعه عواد عبدالفتاح حممد4794479
ايه حسام رشاد حممد4804480
ايه محدى على سليمان4814481
ايه خالد السيد جاب اهلل هالل4824482
ايه دمرداش عبدالرسول دمرداش4834483
ايه رزق فهمى الدسوقى4844484
ايه رضا حمروس السيد4854485
ايه رمضان حممد يوسف4864486
ايه سعيد عبداملوجود عبدالصمد4874487
ايه مسري حممد سعيد4884488
ايه شريف امحد حممود4894489
لغه-اقتصادايه شريف رشاد عبداهلادى بطاح4904490
احوالايه شوقى عبدالعزيز امحد اجلندي4914491
ايه صالح عيسى حممد4924492
ايه طارق ابراهيم السيد4934493
ايه عادل حسن السيد على4944494
ايه عبدالبديع حممد امام صيام4954495
احوالايه عبدالعزيز عبدالفتاح حسني4964496
ايه عبدالفتاح شلىب عبدالفتاح املالح4974497
ايه عبداملقصود امحد عبداملقصود4984498
لغهايه عبدالناصر عبداحلميد حسني دوام4994499
ايه عبدالنىب حممد عطا5004500

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   21  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

ايه عبدالواحد عمر حممد عبدالوهاب5014501
ايه عدوى عبدالفتاح حسني5024502
عقوباتايه عصام صالح مصيلحى5034503
ادارىايه غنيم حممد ابراهيم حجاج5044504
ايه فايز عثمان عواد الدجوى5054505
قانون0تايه فؤاد عبدالقادر حممود حممد5064506
ايه حممد ابراهيم حممد5074507
احوالايه حممد ابوالعنني حسن5084508
ايه حممد شوقى حسني5094509
ايه حممد صادق حممد سعد5104510
لغهايه حممد عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز5114511
ايه حممد عبداهلل حممد سليمان5124512
ايه حممد عبداهلل حممود عراقى5134513
ايه حممد حممد حممود5144514
لغهايه حممد حممود حممد5154515
ايه حممود حممد عبدالكريم5164516
ايه منصور سيد منصور5174517
احوالايه مهدى امحد عبدالعزيزامحد5184518
لغهايه نادى عبداحلميد عبدالفتاح5194519
ايه ياسر امني عبدالسالم5204520
ايه يس عبدالوهاب يس5214521
ايه يسرى حممد حممد5224522
دوىل عامايهاب اشرف يوسف وهبه5234523
ايهاب عصام حممد حممد5244524
باسل عصام عيد حممد حممد حمجوب5254525

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   22  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

دوىل عامباسل ياسر فوزى حممد كامل خالف5264526
باسم حممد ابراهيم قابيل5274527
باسم حممد اسامه حممد5284528
باهر اشرف عبد الغىن امحد ابراهيم5294529
دوىل عام-عقوباتبتول امحد عبداحملسن مصطفي5304530
1مدنى-قانون0تبدر على امحد عبدالفتاح5314531
بدور امحد حممد امحد5324532
بسام مجال حممد السيد5334533
بسام على السيد فهمى5344534
بسمله ابراهيم عبداهلل ابراهيم5354535
دوىل عام-قانون0تبسمه رضا حممد الغريب5364536
احوال-قانون0تبسمه رمضان حممد امساعيل نصر5374537
بسمه سعيد سيد سيد5384538
بسمه فتوح رشاد زهار5394539
بسمه جمدى حسن ابراهيم5404540
بسنت امحد يوسف حممد هزاع5414541
دوىل عامبسنت اشرف مجال حسانني5424542
بسنت امل عبداملغىن عيسوى حممود5434543
بسنت خليل حسن ابراهيم5444544
بسنت سليمان مجعه حممد5454545
بسنت عبداهلادى على عبداجلوادحبيب5464546
بسنت حممد احلسيىن حممد املغاورى الغباشى5474547
بسنت حممد امام على ناجي5484548
بسنت حممد زكى حممدحجازى5494549
بسنت وليد عبدالرمحن عبداهلل5504550

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   23  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

بطرس اشرف رزق بطرس5514551
اقتصاد-1مدنىبهاء الدين عبداملطلب حنفى عواد5524552
دوىل عام-1مدنىبهاء ياسر عفيفى امني5534553
دوىل عامبوال سامى جرجس ابراهيم5544554
بيشوى بشرى سليمان جرجس العريف5554555
تسنيم امحد السيد على عتاب5564556
تسنيم حسام مسعود عرابى5574557
1مدنىتسنيم سعيد حممد ابراهيم خليفه5584558
تغريد مجال ابراهيم عبدالغفار5594559
تغريد حممد محدى عبدالستار مرسى عيد5604560
ادارىتقى مجال الدين حممد عبدالفتاح5614561
لغهتقى نصر حممد امحد5624562
احوال-ادارىتيسري خضر صربى خضر5634563
احوالجرجس مسيح فرحات5644564
جرجس حمروس مرزوق عطا اهلل5654565
قانون0ت-عقوباتمجال الدين السيد ابراهيم السيد5664566
احوالمجال حممد على درويش5674567
ادارى-عقوباتمجيل امحد مجيل امحد حممد5684568
جهاد السيد امحد على خضر 5694569
قانون0تجهاد مجال الدين حممد عثمان5704570
احوالجهاد لطفى عطا سيدامحد حسني5714571
جهاد حممد امساعيل جاداهلل اخلوىل5724572
جهاد حممود السيد عبدالفتاح5734573
جهاد حممود على حممد علي5744574
جهاد ناصر كامل عبداحلميد5754575

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   24  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

جيالن فتحى عبداجمليد امحد5764576
جيهان السيد عبداهلل حممد5774577
2مدنىحامت حسن حسن حسن زهران5784578
حازم امحد حسني عواض الشريف5794579
حازم مجال عبدالرمحن امحد حجاج5804580
حازم حممد حسني عرفه5814581
حازم حممد حميى الدين حممد5824582
حامد حممد حامد عبداحلميد5834583
حبيبه امحد حممد امحد العطار5844584
حولتحولتحبيبه سيد حممد سيد صادق5854585
حبيبه عادل عبداهلل توفيق5864586
حبيبه عصام عبد ربه حممد5874587
حسام الدين حممد عطيه حممد اهلوارى5884588
حسام حازم حممد5894589
ادارىحسام حسن امحد حسن5904590
حسام حسن عبدالفتاح حسن5914591
احوالحسام حسن عبدالنىب على5924592
1مدنىحسام خالد يسن عبدالقادر عبده5934593
حسام سعيد ابراهيم يوسف5944594
حسام عبده حممد ابراهيم5954595
حسام حممد السيد عواد حممد5964596
حسام حممد عبداملنعم مصطفى5974597
حسام حممد لطفى حممد5984598
حسام وليد عطيه سند5994599
حسن ابراهيم قطب معروف6004600

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   25  ) رقم لجنه
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  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

حسن امحد حسن حممد عبدالعال العنانى6014601
منظمات-مدخلحسن امحد حسن معوض6024602
حسن اشرف حممد سامل6034603
حسن اكرم حسن مسعود6044604
حسن السيد حسن الطوخى عفيفى6054605
حسن خالد حسن حممد6064606
حسن خالد حسن حممود السقا6074607
احوالحسن مسري صربى عبدالفتاح6084608
احوالمنظماتحسن عبداخلالق توفيق حسن6094609
حسن على حسن حممد6104610
حسن فيصل حممود حممد6114611
حسن حممد ابراهيم حسن6124612
حسن حممد جالل حممد 6134613
حسن حممود حممدين حممد عوض6144614
حسناء امحد حسن حامد حسانني6154615
حسناء حسن حممد قطب عويس اخلوىل6164616
حسناء حممد زكى سيد سيد امحد بكر6174617
حسناء حممود حسن على6184618
حسناء نصر امحد امحد6194619
شريعهحسنيه حممد عبده عبدالعزيز6204620
حسني امحد حسني عزب عطااهلل6214621
حسني جالل حسني امحد حممد نصر6224622
1مدنى-عقوباتحسني مجال ممدوح طه العايدى6234623
حسني زكريا فؤاد الدمرداش6244624
دوىل عام-عقوباتحسني عبدالباسط السيد دسوقى6254625

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش
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2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

حسني عبدالفتاح حلمى عبدالفتاح6264626
حسني حممد حسني ابراهيم فضل6274627
دوىل عامحفصه عاطف سيد امحد قنصوة6284628
حال حممد حسن البصرى مجعه السمني6294629
2مدنى-عقوباتحلمى رمضان حلمى عبداحلميد6304630
محاده امحد عبدالغىن السيد عبدالغىن6314631
1مدنىاقتصادمحد نادر مصطفى امحد امساعيل6324632
محدان عادل محدان حممد6334633
محدى عطيه السيد عطا6344634
محدى حممد محدى حبريى حبريى السيد6354635
محدى هشام محدى عبدالعزيز6364636
محزه مجيل محزه حممد حممد عيد6374637
حنان امحد حممد عبداملعطي6384638
اقتصاد-دوىل عامحنان رزق لطفى مصطفى6394639
حنان موسى حممد عبداخلالق6404640
حنني حممد على حممد عبداخلالق6414641
خالد امحد حسن درويش6424642
خالد امحد حسىن حممد نصار6434643
دوىل عامخالد السيد العربى امحد امحد ابراهيم6444644
خالد مجال بدر الدين الفرغلي6454645
خالد سعيد نصر عبدالصمد امحد6464646
خالد على فتحى على6474647
خالد حممد حممد قاسم6484648
خالد هشام السيد عبدالفتاح حجاب 6494649
خالد وليد حسن حممد حامد6504650

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش
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2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

خلود اشرف صبيح سليمان صبيح6514651
دوىل عامخلود السيد السيد مصطفى حممد6524652
خلود امين حممد عبدالعال6534653
خلود مجعه عبدالعظيم حممود6544654
قاتون0تخلود محاده عبدالشافى عبدالفتاح6554655
خلود خالد امحد امحد سليم6564656
حولتحولتخلود خالد السيد حممد امحد6574657
خلود خالد حممود عبداحملسن6584658
خلود زيدان عبدالفتاح زيدان عفيفى6594659
خلود صالح امحد موسى مطر6604660
خلود عبدالواحد كمال الدين عفيفى حممد6614661
دوىل عامخلود جمدى حممد السيد شحاتة6624662
خلود حممد حممود على6634663
خلود مرضى جوده حممد6644664
دوىل عام-قانون0تخليل صبحى خليل امحد6654665
خريى حممد خريى ناجي6664666
داليا سامى عبداحلميد عواد6674667
داليا سالمه عبدالرمحن ابراهيم6684668
دعاء حسن عبدالشافى عبداهلل شرف6694669
دعاء خالد بندارى حممد حممد سليمان6704670
دعاء سعيد مصطفى السيد نوار6714671
دعاء صالح عبدالعال على6724672
ادارىدعاء عادل حممد عبداحلميد6734673
دعاء كمال حسن امحد ابوجبل6744674
عقوباتدعاء حمسن عبداملعطى ابراهيم6754675

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش
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مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

دميانه سعد صاحل بشاره6764676
دنيا ابراهيم عبداملقصود يوسف علي6774677
لغهدنيا امحد زكريا عليمى6784678
دنيا اشرف عبدالعزيز حسنني6794679
دنيا السيد حسن حممد6804680
دنيا خالد قبيص حسن6814681
دنيا مسري ابراهيم حممد6824682
دنيا عبداهلل حممد عبدالعزيز6834683
دنيا جمدى حممد حممد طنطاوى6844684
دنيا حممد عبداحلميد على6854685
دنيا حممد عيد شحات6864686
دنيا حممد حيى زكريا عمرى6874687
دنيا موسى مغاورى حممد6884688
دنيا جنيب رضوان سامل6894689
دينا ابوالفتوح فهمى حممد احللى6904690
دينا مجال السيد عفيفى6914691
دينا رسالن حسن رسالن6924692
دينا سامح محاد امني فتح الباب6934693
دينا سعيد ابراهيم عبد اهلل نصرالدين6944694
دينا شعبان السيد حممد عبداهلل6954695
دينا صبحى كامل فرج6964696
دينا طاهر صاحل حسن عودة6974697
دينا عادل عبدالفتاح حممود ابو طربة6984698
دينا عبده حممد ابراهيم6994699
دينا على حممود عبدالوهاب7004700

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   29  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

دينا عماد نوار يعقوب7014701
دينا فايز ابراهيم حممد البدوى7024702
دينا قاسم حممد حسني7034703
دينا كمال انور عبداحلميد الصباغ7044704
دينا جمدى حممد فتحى حممد داود7054705
1مدنىدينا حممد السيد سالمه دياب7064706
دينا حممد عبداجمليد حممد7074707
دينا حممود ربيع رفاعى7084708
دينا وائل عبداحلميد عبدالعزيز7094709
دينا يوسف حممد عبداملعز7104710
دوىل عامذكى صاحل ذكى مهران7114711
ادارى-عقوباتذكى نبيل ذكى عبدالغفار7124712
راشد عبيد حممد راشد7134713
1مدنى-ادارىرافت عالء مصطفى حسن حممد سلطان7144714
رامتان حممد امحد السيد7154715
1مدنىرامى رشيد عزت عبدالعزيزكلوب7164716
رانا اجمد منر عطا اهلل7174717
رانا مجال سالمه حسن7184718
منظماترانا حسن فاروق سيد 7194719
رانا صفوت حممد حامد ابوالنصر7204720
رانا عبدالسالم على ريان7214721
رانا ياسر عبد الرمحن عبد احلميد7224722
راندا رمضان حممود رمضان7234723
ادارى-قانون0ترانيا امين دسوقى ابراهيم7244724
ادارىرانيا مسري محيده امساعيل7254725

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   30  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

رانيا مسري عبد العاطى حممد ابراهيم7264726
رانيا حممد حسن امام7274727
رانيا حممد عبداهلل وهدان7284728
رانيا حممود حممود على ابوسعد7294729
ربيع حممد مرسى امحد مرسي7304730
رحاب السيد خمتار حممدى رجب7314731
ادارىرحاب شريف مغاورى إبراهيم الدرديرى7324732
1مدنىرحاب طارق الظايط ابراهيم7334733
رحاب عادل على عبدالعزيز7344734
رحاب عزمى حسن محاده7354735
رحاب منري امساعيل حممود نوار7364736
رمحه امحد سالمه عبداحلميد7374737
رمحه امحد سالمه نصر ابوالنيل7384738
رمحه امحد كمال عبداحلافظ7394739
رمحه اشرف حسىن ابراهيم7404740
رمحه اشرف عبدالسالم عبدالفتاح7414741
ادارىرمحه اشرف عبدالعزيز حممود7424742
قانون0ترمحه ايهاب مروان على7434743
رمحه حسن حسن حممد فوده7444744
رمحه حسن حممد سيد7454745
رمحه حسني درويش قاسم7464746
رمحه صابر عبد الونيس عبد العزيز7474747
دوىل عاممدخلرمحه طارق فرحات طة7484748
رمحه طارق حممد حسن هنداوى7494749
رمحه طارق حممد على ابراهيم7504750

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   31  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

رمحه عبداحلميد السيد عبداحلميد السيد7514751
رمحه عبدالناصر حسيىن حممد ابراهيم7524752
رمحه على جوده مجعة7534753
رمحه حممد عبداحلميد عبدالفتاح7544754
ادارىرمحه حمى جالل حممد7554755
رزق امحد رزق عبداهلادى7564756
رشا خالد ابراهيم عطيه7574757
رضوى امين عبدالرازق عبداملنعم7584758
رضوى ايهاب حسن ابراهيم الور7594759
دوىل عام-1مدنىرضوى خالد عليوه حممد7604760
رضوى عابد امحد عابد7614761
رضوى عبدالاله امساعيل عبدالاله7624762
دوىل عامرضوى عماد سعيد امحد7634763
رضوى حممود حممد حممود عبدالباقى7644764
1مدنىرفعت وائل امحد شوقى السيد محزه7654765
رقيه ابراهيم رزق حممد رزق7664766
رقيه ابراهيم عبدالفتاح دسوقى الديب7674767
رقيه سعيد عبدالعظيم حممد7684768
رقيه حممد الشحات مدبوىل7694769
دوىل عام-ادارىرقيه حممد رمزى حممد7704770
رمضان ناجى رمضان ابراهيم7714771
رمضان يونس حنفى حسني7724772
رنا امحد شوقى عبدالرمحن عسكر7734773
رنا امين حممد حسن حسن عبدالعال7744774
رنا حسن خريت حسن ابوالسعود7754775

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   32  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

رنا ربيع ابراهيم حسن حممد عيطه7764776
رنا رشاد حممد شحاته7774777
رنا سعودى محاد عبد احلليم7784778
رنا عادل امحد فؤاد7794779
رنا عماد فهمى عبدالعزيز7804780
رنا كامل فاروق عبداللطيف7814781
رنا وائل حممد زكي7824782
رندا رياض ابوالريش عبده حممد7834783
رنيم حممد امحد كمال مدبوىل7844784
رواءاهلل خليفه عبدالسالم شعبان7854785
شريعهروان ابراهيم حممد ابراهيم7864786
2مدنىروان اشرف على حممد7874787
دوىل عامروان اشرف حممود حنفى كريم7884788
روان امين صالح الدين متوىل7894789
روان محاده بالل حممود7904790
روان رافت السيد عبدالرمحن نوح7914791
روان رضا السعيد حممد7924792
روان رضا عبدالظاهر حممد املنوفى7934793
روان عصام السيد امني7944794
روان عالء الدين حممود خليل7954795
روان خمتار حممد انور عليوه على احلصني7964796
روان مصطفى عبدالعظيم مصطفى الشعراوى7974797
روان موسى امحد موسى7984798
روجينا رؤف فارس فهيم7994799
روضه امحد عبدالوهاب حممد توفيق8004800

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   33  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

1مدنىروضه سعيد عبدالعزيز على8014801
روضه عالء الدين شوقى امحد عفيفى8024802
رويدا السيد جوده عبدالعاطى8034803
دوىل عامرويدا حممد حممود طاهر8044804
ريتاج مجال ابراهيم دسوقى مصطفى8054805
ريفان ايهاب بادير غندر8064806
ريم امحد حممد الصياد8074807
ادارى -قانون0تريم اشرف السيد عليمى امحد8084808
ريم رافت على حممود على عاصم8094809
ريم غزال عبده فرج شحاتة8104810
ريم حممد اسامه امحد8114811
ريم حممد حسن ابومحاد8124812
ريم هشام حممد حممد8134813
ريهام امحد حسنني امحد حسنني8144814
ريهام امحد سعيد عبداحلميد8154815
ريهام امين السيد عطيه كحيل8164816
ريهام امين عبداهلل على8174817
1مدنى-قانون0تريهام مجال حممد فتحى نصار8184818
عقوباتريهام رمضان امحد حممد8194819
قانون0تريهام صابر ابراهيم على اللبودى8204820
ريهام طارق عبدالرحيم حسن عامر8214821
ريهام عزت طه امني حممود8224822
ريهام حممد رشدى على8234823
زكريا حممد زكريا قنصوة8244824
زهره خالد سيد ابراهيم عثمان8254825

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   34  ) رقم لجنه
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  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

زهره عصام صالح الدين حممد8264826
1مدنىزياد حسىن حممد حممد8274827
زياد خالد عبد السالم عليوه 8284828
زياد سامى عثمان امحد8294829
1مدنىزياد طارق فاروق عبدالعليم8304830
قانون0ت-عقوباتزياد عاطف امحد متوىل جماهد8314831
1مدنىزياد عبدالنىب محيد حسن عوده8324832
زياد على حممد سامل8334833
زياد فايز عبداملنعم البعل8344834
حولحولزياد حممد جابر حممد8354835
زياد حممد سعيد بهنسى سالمه8364836
زياد مصطفى ابراهيم الدسوقى سعد فاضل8374837
زياد مصطفى عبدالوهاب عبداحلميد8384838
زياد نبوى فتحى نبوى نزيل8394839
زياد نبيل مرعى برعى8404840
زياد هانى شرف الدين عبدالعزيز8414841
زينب ابراهيم السيد الطنطاوي8424842
زينب امحد متوىل املنهى متوىل8434843
زينب اسالم حجازى حممد الباجورى8444844
زينب امام عطيه امام8454845
شريعه-دوىل عامزينب امين حممد ابوسريع8464846
زينب حامد عبدالفتاح سليم امحد8474847
زينب رشوان حممد ابراهيم الليثى8484848
زينب رضا حممد حممد ابوليلة8494849
دوىل عامزينب سعيد بدوى السيد عودة8504850

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   35  ) رقم لجنه
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2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

دوىل عامزينب حممد عبداحلميد سيد امحد رخا8514851
زينب حممود ابوزيد عبدالنعيم8524852
زينب ناصر فارس ابراهيم حممد8534853
زينب هشام عواد امساعيل خضري8544854
ساره ابوالنور بيومى عبدالعزيز8554855
ساره امحد صالح امحد8564856
ساره امحد حممد عثمان امحد8574857
ساره السيد مفرح عبيد الشرباوى8584858
ساره خالد ابراهيم رضوان8594859
ساره خالد امحد غنيمى8604860
ساره خالد حممدى عطيه حسنني8614861
1مدنى-ادارىساره سامى حممد حلفاوى البكش8624862
ساره سعيد حممد عوض امحد حالوه8634863
دوىل عامساره مسري عبداملنعم عمر الزهوي8644864
ساره صبحى عبدالصادق امحد8654865
ساره طارق سليمان غامن8664866
ساره عبدالعزيز امحد خليل8674867
ساره عبدالعزيز على عبدالعزيز8684868
ساره عبداهلل طه عبداهلل صالح8694869
لغهساره عبداملطلب امحد عبداملطلب سليم 8704870
ساره عبدالناصر عبداملرضى عالم8714871
ساره عصام الدين حممدالطوخى حسن اجلفلي8724872
قانون0تساره فراج حممد السيد امحد8734873
ساره حممد راغب حممد جنم8744874
ساره حممد عبدالعظيم على8754875

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش
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2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

ساره حممد حممد حسن جعفر8764876
قانون0تساره مصطفى مصطفى على عطوه8774877
ساره هنداوى عبدالرازق ابراهيم8784878
لغهساره وائل مجال الدين حممد الليثى8794879
ساره ياقوت ابراهيم مصلحى السحيمى8804880
1مدنىساره يسرى على احلسيىن8814881
( وافد عمانى )سامل بن سعيد بن حممد اليافعى       8824882
ادارى-قانون0تسامر خالد كامل حممد8834883
سامى امحد عبدالسالم حسن موسى8844884
لغهسامى عمر مغوري موسي امساعيل8854885
ساميه حممد حممد حممد عبداحلى8864886
سحر حممد فاروق حممد عبدالفتاح8874887
سراري صبحى حممد عفيفي شرف الدين8884888
سعاد امحد عبدالباقى مجعه شعالن8894889
سعاد عبدالعزيز امحد السيد شرف8904890
قانون0تسعاد فتوح عبداخلالق فتوح ابراهيم8914891
قانون0تسعد اشرف حممود مصطفى8924892
قانون0تسعد الدين عبدالعزيز سعد الدين سامل8934893
سعد مصباح سعداهلل داود8944894
1مدنىسعيد شعبان سعيد حممود8954895
سعيد عماد حممد سعيد8964896
سعيد حممد السعيد عدروس امحد8974897
سعيد حممد مجال حممود8984898
1مدنى-قانون0تسعيد حممد سعيد ابراهيم وهدان8994899
قانون0تسعيد حممد سعيد حممد الطنانى9004900
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قانون0ت-عقوباتسعيد حممد عبداملنعم عمرى محاد9014901
عقوبات(وافد قطرى  )سعيد حممد على حممد حيدان  9024902
سلسبيل خالد حممد شحاته9034903
عقوباتسلمى حسني سنوسى حسن9044904
سلمى خالد عبدالعال السيد9054905
سلمى شعبان حممد عبدالغىن سلمان9064906
سلمى صالح عزالرجال جيوشى بدوى9074907
سلمى طه مسري حممود عثمان9084908
عقوباتسلمى عبداللطيف عبداحلميد ابوفرج9094909
سلمى حممد رجب رضوان9104910
سلمى حممد حممد على9114911
قانون0تسلمى حممد حممود اخلويل9124912
سلمى هشام فؤاد حسني9134913
سلمى ياسر حممد نصر الدين9144914
سلوى امحد سيد على على العدوى9154915
سلوى عاطف حممد حممد ابراهيم9164916
مسا حممود حممد امساعيل9174917
مساء امحد حممد حسن اجلمل9184918
مساء تامر عبدالرمحن حممد السيد حبيشي9194919
مساء سعيد سعد سعيد9204920
قانون0تمساء ماجد على السنوسى9214921
احوال-عقوباتمساء مصطفى عبد الفتاح مصطفى 9224922
مساح محاد حممد عليوه مساح9234923
مساح سيد حسن حممود9244924
مسر خالد حممد نعيم حسني9254925
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1مدنىمسر فتح اهلل مجعة حسن9264926
مسر وجدى املصيلحى ابو املعاطى 9274927
مسري حممد مسري امحد مصطفى9284928
قانون0ت-عقوباتمسريه اسامه ابراهيم عواد حممد9294929
مسريه عبد الرمحن حممد عبد املؤمن9304930
1مدنىمسيه حممود عبداللطيف حممد9314931
سناء مجيل عبداهلل بيومى الصيفى9324932
سناء نافع بدر بدر9334933
قانون0تسند بيومى فكرى عبداملقصود9344934
سندس سليمان عبداملنعم حممد سبيع9354935
سها حممد عبداملنعم عبداهلل العدوي9364936
سهام رجب مصطفى حممدى عبدالعاطى9374937
سهام عبداملنعم حممود حممد ركيح9384938
احوالسهام عمر قطب ابراهيم9394939
سهام فريد عزب عزب شعالن9404940
سهام حممد امحد عبدالفتاح عبدالسالم9414941
سهام هشام حممود عبداملنعم عبدالكريم9424942
سهري رفيق ابراهيم عبداجلواد9434943
سهيله اشرف حممد عبدالرازق9444944
سهيله السيد بيومى حممد الصواف9454945
احوالسهيله السيد سعيد حممد نعيم9464946
سهيله مجال رجب عباس9474947
احوالسهيله حسن ابراهيم حسن9484948
دوىل عامسهيله رمضان حييى عبداللطيف9494949
لغهسهيله صالح حسن سليم9504950
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سهيله عماد الدين مصلح عبدالرمحن9514951
احوال-ادارىسهيله حممد حمسن حسيىن عوض9524952
سوميه عصام عبدالظاهر امحد مشرف9534953
دوىل عامسيد امحد سيد حممد9544954
دوىل عامسيد امحد عبداجمليد عزب9554955
سيد امين السيد حسن زياده9564956
1مدنى-ادارىسيد عادل سيد حممد9574957
احوال-ادارىسيد حممد سيد امحد9584958
لغه-ادارىسيد حممود سيد امحد9594959
احوالسيده حممد امحد عبداملقصود9604960
احوالسيف الدين امحد شفيق حسني 9614961
سيف الدين مجال سعد سيد امحد9624962
سيف الدين حممود عبدالباسط خليل9634963
سيف الدين ياسر امحد فتحى9644964
سيف رضا فرج حسني9654965
سيف عبدالنىب على على امساعيل9664966
ادارىسيف وليد حممد ابراهيم9674967
عقوباتشادى حممد حسن ابراهيم9684968
شادى حممود ابراهيم حممد9694969
شاهنده مجال ابراهيم حممود9704970
شاهيناز حممد فتوح ابراهيم9714971
ادارى-قانون0تشحات ابراهيم السيد الشحات9724972
شروق ابراهيم عبداحلميد عبداهلادى9734973
شروق ابراهيم حممود حجازى9744974
احوالشروق امحد حمى الدين حممد9754975
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احوال-قانون0تشروق امني السيد امني سرحان9764976
قانون0تشروق انسان السيد عبداحلليم9774977
شروق بدوى سيد بدوى السيد9784978
شروق مجال حممد مصطفى9794979
شروق حامت شاهر عيد9804980
شروق رشاد عمادالدين ابراهيم9814981
شروق ضياء الدين حممد عثمان ابراهيم9824982
شروق عادل طلعت حممد9834983
1مدنى-احوالشروق عبدالرمحن فايز عبدالعليم9844984
شروق على امحد على الشيمى9854985
عقوباتشروق ماهر حممد السيد حممد9864986
شروق حمفوظ فتوح حممد حسنني9874987
شروق حممد ابراهيم امحد9884988
1مدنىشروق حممد حممود حممد حسن9894989
شروق حممد مصطفى ابراهيم على لطيف9904990
شروق حممد منادى حممد منادى9914991
ادارىشروق خمتار امحد عبداملؤمن9924992
شروق هشام عبدالستار يونس9934993
شروق وجيه عبد الباقى منصور امام9944994
شريف امحد شفيق فتحى خربوش9954995
1مدنىشريف اشرف مسري حممد9964996
1مدنى-ادارىشريف اشرف حممد الرببرى متبوىل ابراهيم9974997
1مدنىشريف عبداخلالق عبده عبداخلالق سعد9984998
احوالشريف حممد عبدالاله امحد9994999
شرين السيد محاده الشافعى10005000
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دوىل عامشرين طارق فتحى حممد عالم10015001
شرين عثمان عبدالعال عبدالعزيز10025002
شرين جمدى عياد الياس10035003
شكريه نصرت السيد امحد امحدى10045004
مشس اشرف عبداجلليل عبدالرمحن حممد10055005
مشس خاطر عبدالوهاب خاطر10065006
مشس عبدالناصر حممد مهدي10075007
مشس عماد حممد عبدالعظيم10085008
مشس حممد عبداملنعم عبداهلل10095009
مشس هشام عبدالستار يونس10105010
شهاب ابراهيم عماره عطا حممود10115011
شهاب امحد حممد امحد10125012
ادارىشهاب الدين حيى لطفى حممد سليمان10135013
شريين ابراهيم عبدالوكيل ابراهيم عز10145014
دوىل عامشريين مجال سعد ابراهيم حممد10155015
شريين فرج ابراهيم قرطام سعد10165016
شيماء ابواملعاطى عواد عمر10175017
شيماء امحد على امحد10185018
شيماء حامد رمضان السيد هيبه10195019
شيماء محدى جوده طنطاوى10205020
شيماء محدى صالح الدين حممد10215021
شيماء رضا شعيب خليفة10225022
قانون0تشيماء رضا طه حممد خليل10235023
شيماء رضا عبداهلل امني10245024
شيماء سيد بسيونى حممود عطيه10255025
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شيماء شحات سويلم حممد10265026
شيماء شعبان عبدالفتاح امحد مرسى زين الدين10275027

شيماء عبداحلكيم عامر ابراهيم امساعيل10285028
شيماء عبدالقادر عبداحلميد حممد فرج10295029
قانون0تشيماء على رضوان سامل10305030
شيماء عمار امحد ابراهيم10315031
شيماء حممد السيد على10325032
2مدنىشيماء حممد ذكى سيد امحد شاهني10335033
قانون0تشيماء حممد عرفه البابلي10345034
دوىل عامشيماء حممد عماد الدين حممد امساعيل الربى10355035
شيماء حممد حممد مصطفى10365036
شيماء حممود على على حسن10375037
شيماء هشام فتحى عبداحلميد10385038
1مدنىصابر عصام صابر عبد الفتاح هيكل10395039
احوالصابرين عاطف وليم توفيق10405040
صاحله مصطفى عبداملنعم مصطفى حسني10415041
صباح سيد حممد على10425042
صفا خالد مجال عبداحلميد حممد10435043
احوالصفا رمضان عبداحلميد ابوالسعود الصيفى10445044
صفوه ياسر امحد هالل سليمان10455045
صالح بيومى حممد صالح بيومى الشاذىل محودة10465046

صالح صفوت السيد حممد10475047
صالح عبدالغىن صالح عبدالغىن10485048
صالح حممد صالح الدين عبداخلالق10495049
احوال-عقوباتصالح حممد على حسن جماهد10505050
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صالح حممود صالح فواز حممد10515051
ضحى السيد حممد توفيق امحد10525052
دوىل عامضحى شعبان السيد عبدالرمحن10535053
ضحى عالء الدين امني امني10545054
طارق صبحى حممد عبدالرمحن10555055
اقتصاد-دوىل عامطارق طلعت عفيفى قطب مزيد10565056
احوالطارق حممد السعدواى حممد10575057
طه امحد حممد عبدالعزيز شداد10585058
احوالطه عالء الدين طه عبدالوهاب10595059
طه يونس عبدالرمحن عبداخلالق10605060
احوالطوسون السيد طوسون موسى حممد10615061
عادل امري عدىل عبدالقادر10625062
عادل عبداهلل عبدالرمحن برعى حممد10635063
عاصم خالد عبدالفتاح عبداحلميد الداىل10645064
احوالعاصم حممد نور جناح عبدالباقى ابراهيم10655065
عاصم ممدوح فاضل السيد10665066
عامر السيد عبدالصادق حممد امحد10675067
احوالعامر عبداحلكيم حممد ابراهيم10685068
احوالعباس جمدى عباس حممود10695069
1مدنى-احوالعبداحلليم خالد عبداحلليم حممود رضوان10705070
عبداحلليم صالح عبداحلليم حسني هنداوى10715071
عبداحلميد مراد حسب النىب سليمان10725072
عبداحلميد مصطفى عبداحلميد عبدالبارى حممد10735073

احوالعبداحلميد هشام عبداحلميد امحد الشافعى10745074
عبدالرمحن امحد ناصر طوخى حممد10755075
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عبدالرمحن اسامه ابو الفتوح ابراهيم سيد امحد10765076

عبدالرمحن حسن حممد حسن عفيفى10775077
عبدالرمحن حسنني شحاته حسنني خضر10785078
عبدالرمحن محدى حممد العراقي10795079
قانون0تعبدالرمحن دسوقى حممود دسوقى10805080
1مدنىعبدالرمحن سعد عابدين حسن كريم10815081
عبدالرمحن سعيد حممد رفعت حممد الصادق10825082
قانون0تعبدالرمحن مسري عيد ابراهيم امحد10835083
احوال-قانون0تعبدالرمحن عصام حممد قطب10845084
احوالعبدالرمحن عماد ابوالسعود ضحا10855085
عقوباتعبدالرمحن عمر سعيد عبداهلل10865086
عبدالرمحن حممد بيومى عبد املنعم قنديل10875087
قانون0ت-عقوباتعبدالرمحن حممد عبدالرازق شفيق10885088
عبدالرمحن حممد عبدالوهاب عبداهلادي10895089
عبدالرمحن حممود عبدالعظيم صبيحه10905090
عبدالرمحن مسعد عواد حممد زعرت10915091
عبدالرمحن مصطفى امحد حممود حجاج10925092
عبدالرمحن منصور حسن منصور النجار10935093
عبدالرمحن هشام متوىل حممد10945094
ادارىعبدالروؤف عبد الرازق حممد عبد الرزاق10955095
احوال-قانون0تعبدالستار عيد عبدالستار حماريق10965096
عبدالعاطى حممد عبد العاطى اجلندى10975097
عبدالعزيز رمضان عبدالعزيز السيد10985098
احوال-ادارىعبدالعزيز طلعت عبدالعزيز عبداملقصود جاد10995099
عبدالعليم محدى عبدالعليم امحد شحاته11005100

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   45  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

عبدالفتاح امحد عبدالفتاح ابراهيم حبالو11015101
عبدالفتاح عمرو عبدالفتاح عبداملقصود حواش11025102
1مدنىعبداهلل ابراهيم حممد ابراهيم11035103
قانون0تعبداهلل امحد ابراهيم سرور11045104
عبداهلل امحد عبد اهلل حممد حممد11055105
احوالعبداهلل امحد حممد سالمه11065106
احوال-عقوباتعبداهلل امحد حممد عبدالعال11075107
عبداهلل اشرف موسى موسى درويش11085108
عبداهلل السيد السيد حممد سالمه11095109
عبداهلل محدى حممد حسن رحال11105110
قانون0تعبداهلل خالد عبداهلل حممد11115111
احوالعبداهلل خالد على حسني غباش11125112
ادارى-قانون0تعبداهلل طارق عبدالصادق ابراهيم سامل11135113
احوال-قانون0تعبداهلل طارق ليثى احللواني11145114
قانون0تمنظماتعبداهلل عاطف عبد الرمحن مشاخ11155115
احوالعبداهلل عباس حممد سعيد11165116
عبداهلل عبداحلكيم امحد احلويطى11175117
عبداهلل عليوه حممد عليوه حسني11185118
عبداهلل حممد حسن شرباش11195119
عبداهلل حممد عبداهلل حممد عبداهلل11205120
احوالعبداهلل حممد عيسى حممد عطيه11215121
احوالعبداهلل موسى موسى امحد11225122
عبداهلل وليد حممد عطيه11235123
1مدنىعبداملعبود ايهاب عبداملعبود حسانني محوده 11245124
شريعهعبداملنعم امساعيل عبداملنعم حممد11255125
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اقتصاد-شريعهعبداملنعم حممد عبداهلل ابراهيم11265126
عبداملنعم حممد عبداملنعم حممدعلى11275127
احوال-ادارىعبداملنعم هشام عبداملنعم حممد عبد ربه11285128
عبداملؤمن فهدى عبداملؤمن حممد11295129
ادارىعبدالوهاب حممد عبدالوهاب شلىب11305130
عبدالوهاب حممد عبدالوهاب عبدالرمحن11315131
احوال-ادارىعبده حممد عبده حممد11325132
احوالعبري حممود ابراهيم حممد11335133
عرفه اشرف عبداملنعم على السيد11345134
شريعهعرفه طارق عرفه عبداللطيف11355135
عزه حممد شحاته ابراهيم الزيات11365136
عزه حممود حممد حممود القلية11375137
عصام سالمه رشدان صبيح11385138
احوالعصام عزت حممود حافظ عامر11395139
احوالعصام وليد حممد حممود11405140
احوالعطيه رزق عطيه عيسى السيد11415141
احوالعفاف ابراهيم عبدالعال حممد عبدالعال11425142
عال عمرو صالح الدين عشماوى عفيفي11435143
عال حممد مبارك عوده11445144
عالء امحد عبداحلميد امحد11455145
عالء اشرف عباس حممد على11465146
دوىل عام-احوالعالء الدين رمضان على عبدالغفار11475147
عالء السيد غامن حممد اهلواري11485148
احوالعالء مجال عبدالرمحن عبدالعال11495149
عالء حممد عمر عبداهلادى مجعه11505150
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شريعه-دوىل عامعلى السيد على السيد محاده11515151
شريعه-1مدنىعلى امين على زغلول11525152
على بهجت الشحات حسانني11535153
على مجال على امحد حممد نعمه11545154
على مجال على يوسف يونس11555155
1مدنىعلى حسني على ابراهيم عبدالفتاح11565156
على سعيد عبدالعاطى السيد امحد11575157
على عبدالعزيز الطوخى السيد على11585158
على عبدالنىب شحات حممد بدوي11595159
على عمر حممد امحد ملش11605160
على ماهر السيد حسني غامن بكر11615161
احوالعلى حممد عبدالرمحن عبد املنعم11625162
2مدنى-1مدنىعلى حممد على ابراهيم11635163
على حممود رجب عبدالرازق11645164
شريعهعلى مصطفى عامر على الرفاعى11655165
علياء حسن الصباحى ابواملعاطى11665166
علياء عصام حممد امحد11675167
علياء موسى على سليمان الوكيل11685168
1مدنى-عقوباتعماد محدى مهدى عطيه11695169
عماد عادل حلمى حممود11705170
عماد عصمت عبدالرحيم السيد11715171
احوالمنظماتعمار مجال يوسف سيد امحد ابودشيش11725172
1مدنىعمار عزت فتحى عبد العليم عيد11735173
عمار على منصور على منصور11745174
احوالعمر امحد سعيد حسن11755175
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1مدنىعمر امحد عامر السيد امحد11765176
لغه-اقتصادعمر امحد عبدالغىن حممد امحد عمر11775177
شريعه-1مدنىعمر امحد عبدالقدوس عبداخلالق غراب11785178
دوىل عام-1مدنىعمر امحد عمر على سامل11795179
عمر امحد حممد حسنني11805180
احوال-عقوباتعمر السيد العزب السيد العزب11815181
عمر السيد جوده السيد حممد11825182
عمر السيد عمر حممد النجوىل11835183
احوالعمر ايهاب فتحى حسني11845184
عمر محدان متوىل حممد11855185
عمر خالد عبداحلليم الشيخ11865186
عمر سعيد عمر حممد على الدين11875187
عمر صالح متوىل السيد امساعيل11885188
عمر عادل منصور عبداحلميد11895189
احوالعمر عبداجليد امحد امحد الزوقه11905190
عمر عبدالرمحن حممد شبل حامد11915191
عمر عبدالعزيز عبداللطيف امحد عثمان11925192
1مدنىعمر عطيه بيومى عطية11935193
عمر عماد السيد امحد ناصف11945194
1مدنىعمر عوده سليم حممد11955195
1مدنى-احوالعمر فرج عبدالستار فرج11965196
عمر ماهر السيد زيدان11975197
عمر جمدى عمر حسن11985198
عمر حممد عبدالسيد حممد11995199
عمر حممود السيد دريهم12005200
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عمر حممود عبد العزيز هاشم 12015201
عمر حممود عبدالعظيم صبيحه12025202
دوىل عام-1مدنىعمر مفرح عبد املنعم حممود12035203
عمر هالل حممد هالل حممد12045204
قانون0تشريعهعمر يوسف حممد ابو احلسن12055205
عمرو ابراهيم بهجت ابراهيم12065206
احوالعمرو اشرف الشافعى الصادق12075207
ادارى-قانون0تعمرو السادات عبدالرمحن حممد عبدالرمحن12085208
عمرو حسني السيد صربه12095209
عمرو مسري خاطر يوسف ابراهيم12105210
عمرو صبحى ناصر حممد عفيفى12115211
عمرو عادل الشحات على 12125212
عمرو عاطف مسعود السيد12135213
لغهعمرو عبد الفتاح السيد رضوان12145214
1مدنىعمرو عبداهلل شحات عبدالرسول ابراهيم12155215
احوالعمرو عبداحملسن عبدالفضيل العفيفى12165216
عمرو حممد عبداملنعم رزق نايل12175217
غاده رافت حممد حممود12185218
غاده رجب عواد على خفاجه12195219
غاده رجب حممد الشحات حممد النادى12205220
غاده صبحى السيد امحد عبدالنىب12215221
غاده عادل توفيق حممود خلف اهلل12225222
غاده ماجد عبدالعظيم حممد برهومه12235223
غاده متوىل ابراهيم متوىل حممد12245224
غرام ابراهيم جوده عراقى12255225
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غريب عبدالسميع رمضان عبدالسميع12265226
غنيم عالء غنيم حجاج12275227
فاتن حممد محدى حممد12285228
فارس امحد حممد يوسف12295229
فارس حسام حمى ابراهيم12305230
فارس حممد مصطفى فارس12315231
احوالفاطمه ابراهيم الدسوقى عبداهلل ابراهيم12325232
لغه-دوىل عامفاطمه ابراهيم حممد حسني12335233
فاطمه امحد حسنني حممد12345234
قانون0تفاطمه امحد رشاد عبداهلادى بدير12355235
فاطمه امحد فاروق امحد عفيفى الغراب12365236
فاطمه امساعيل حممد عبداهلل12375237
فاطمه اشرف عبدالفتاح حميسن حممد12385238
فاطمه الزهراء ابراهيم يوسف عبداملقصود12395239
احوالفاطمه الزهراء حممد حممد صباح12405240
1مدنىفاطمه الزهراء ناصر السيد امحد العطار12415241
فاطمه بيومى السعيد بيومى الدن12425242
فاطمه مجال عبدالغىن حممد السكرى12435243
فاطمه مجيل البيومى حممد12445244
فاطمه حسن عبداهلل امحد حسان12455245
فاطمه خالد عفيفى ابراهيم12465246
فاطمه خالد مغازى على الكردى12475247
فاطمه رافت عبداهلادى عبدالعزيز12485248
فاطمه زينهم رضوان سعيد12495249
فاطمه مسعه فؤاد معوض اخلباز12505250
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1مدنىفاطمه سيد حممد مدبوىل12515251
لغهفاطمه صالح السيد على12525252
فاطمه طارق عبداملنعم حممود12535253
فاطمه طلعت امحد عبدالعزيز سليم12545254
فاطمه طه حسني رشاد12555255
1مدنىفاطمه عادل عبداحلميد على شريف12565256
فاطمه عبداحلميد سليم عثمان12575257
فاطمه عبدالرمحن حممود طنطاوى12585258
فاطمه عبدالفتاح سعد عبدالفتاح12595259
فاطمه عبداملنعم زياده حسانني السيد12605260
فاطمه عبداملنعم عبدالفتاح عبداملنعم12615261
فاطمه عماد مجعه حممد12625262
1مدنىفاطمه عماد عبدالعزيز فرج12635263
فاطمه فتحى يوسف امحد12645264
عقوباتفاطمه فريد حممد امحد12655265
فاطمه ماهر امحد عبدالفتاح الشلف12665266
فاطمه حممد بيومى بيومى12675267
فاطمه حممد حامد حممود عبدالعال12685268
فاطمه حممد حسىن شريف اجلوهرى12695269
فاطمه حممد سعودى حممد عفيفى12705270
فاطمه حممد سعيد ابراهيم12715271
فاطمه حممد سليم صابر سليم12725272
فاطمه حممد عبداحلليم شعبان12735273
1مدنى-احوالفاطمه حممد عزت عبداحلميد12745274
فاطمه حممد عطيه نصر حممد12755275
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فاطمه حممد فتحى ابراهيم12765276
فاطمه حممود السيد دسوقي12775277
فاطمه حممود عبدالكريم حممود امحد12785278
فاطمه حممود عبدالوهاب حممود12795279
دوىل عام-1مدنىفاطمه خمتار عبدالعليم حممد خلف12805280
فاطمه مصطفى خلف حممد12815281
ادارى فاطمه مفرح رشاد خليل شادى12825282
دوىل عام -ادارىفاطمه ناصر امحد حممد امحد12835283
دوىل عام -ادارىفاطمه نبيل حممد حمروس12845284
ادارىفاطمه نبيل مصطفى مدبوىل كساب12855285
دوىل عام -ادارىفاطمه نور الدين حممد نظيم امحد12865286
ادارىفاطمه يوسف ظهران يوسف امحد12875287
ادارىفتحى حسام فتحى سويلم12885288
فتحى حممد فتحى السيد12895289
ادارىفرج عبداهلل على حممد على12905290
ادارى-عقوباتفرح عصام عبداجلليل عبدالفتاح12915291
فرحات حممد مهدى مسعد حممد عبدالفتاح زيدان12925292

دوىل عام -ادارىفرحه سالمه حممود السيد زيادة12935293
فرحه حممد شفيق عبد العزيز 12945294
دوىل عام-ادارىفريد السيد رمضان عبدالغفار12955295
فريد شريف صالح حممود12965296
1مدنى-ادارىفريد فيصل سيد عبدالرمحن اجلزار12975297
فؤاد مجال فؤاد السيد 12985298
ادارىفريوز شاكر عبدالوهاب امحد12995299
فيوال مسري صابر يوسف13005300
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فيوال فايز لبيب فهيم سليمان13015301
ادارىقدريه اشرف عبداملنعم حممود عيد13025302
قمر اسالم عبداهلل عوض مقبول13035303
ادارىكاترين امين مسعد بشاى13045304
ادارىكامل امحد كامل امحد احلسيىن13055305
ادارىكامل مصطفى كامل فهمى13065306
1مدنىكرستينا صفوت ابواليمني وارث13075307
ادارىكرستينا هانى عزمى ابراهيم13085308
كرمينا تامر جادالرب مسعود سدراك13095309
احوال-ادارىكريم امحد امحد عبدالرمحن13105310
عقوباتكريم امحد املتوىل السيد13115311
قانون0تكريم امحد جالل عبد الرمحن13125312
كريم اشرف سيد عبدالعزيز13135313
كريم امين رضوان السيد13145314
كريم ايهاب حسن سامل13155315
كريم بهاء الدين حممد فرخيتو13165316
كريم حامت عزت يوسف13175317
كريم حربى فتحى حممود13185318
لغهكريم خالد مصطفى عبداملنعم13195319
قانون0تكريم رضوان امحد على13205320
كريم سامح على حسانني ناصف13215321
كريم شعبان عبداملنعم عبدالرحيم13225322
كريم صالح عباس حممد حممد13235323
دوىل عامكريم طارق مرسى القناوى سعد 13245324
لغهكريم عادل حممد عبدالغىن زكى13255325
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كريم عبداهلل عبدالعزيز عز13265326
احوال-ادارىكريم فؤاد عبداخلالق امحد13275327
كريم كرم فيكتور يسى13285328
كريم جمدى عبدالغفار ابراهيم13295329
قانون0تكريم حممد ابراهيم يونس13305330
كريم حممد رشاد حممد ابراهيم13315331
كريم هانى على حممد13325332
دوىل عامكرميه امحد عبدالنىب على عطا13335333
قانون0تكرميه سامح حممد حممد13345334
كرميه عبداملنعم امحد حممد القاضي13355335
عقوباتكرميه كميل ميخائيل يوسف13365336
كرميه حممد السيد سالمه13375337
قانون0تكمال الدين امين سامل عبد اهلل13385338
كمال حممد كمال عبداحلليم13395339
كمال نصر كمال حممد الشافعى13405340
قانون0ت-عقوباتكريلس اسامه عطيه شحاته عطيه13415341
كريلس رافت ميخائيل عبدامللك ميخائيل13425342
ملياء حلمى حممد حممد13435343
ملياء مكرم حممد مصيلحى سيد امحد13445344
لينه يوسف ساملان حسن حسن13455345
ماجد تامر موسى عبده زيدان13465346
1مدنىمادونا مسري فرنسيس سيدهم13475347
مادونا كامل جرجس كامل13485348
مارك نبيل صبحى سالمه13495349
ماريا عطااهلل يوسف عطا اهلل13505350
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1مدنى-ادارىماريا وائل ناجى ذكى13515351
منظماتمارينا عماد نبيل بولس مرتى 13525352
ماريهان عادل السيد نوار13535353
ماريهان عالء مسري كامل منصور13545354
ادارىماهر رئيس ماهر عبداملؤمن الكمار13555355
ماهر صربى ماهر حممد على الكمار13565356
ماهيتاب فوزى عرفات فتح اهلل اجلد13575357
احوالجمدى امحد رئيس قابيل13585358
دوىل عامحمروس محاده عبدالباسط حممد13595359
1مدنى-احوالحمسن اسامه حمسن عبدالفتاح13605360
حممد ابراهيم فتوح غريب13615361
حممد ابراهيم حممود عبد العدل13625362
حممد ابراهيم حمى الدين جالل13635363
1مدنى-ادارىحممد امحد ابراهيم على13645364
حممد امحد امحد امحد بدوى13655365
احوال-قانون0تحممد امحد امحد مطاوع13665366
حممد امحد امساعيل السيد عطوه13675367
حممد امحد سعيد عبدالرمحن13685368
حممد امحد صربى عبدالعزيز امحد13695369
احوالحممد امحد عبد ربه عبدالكريم عفيفى13705370
احوال-قانون0تحممد امحد عبداحلميد سليمان13715371
احوالحممد امحد عبدالعال عفيفى13725372
حممد امحد عبدالعزيز عبداهلادى13735373
ادارى-قانون0تحممد امحد عبداحملسن حممود13745374
حممد امحد على حسن امحد13755375
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ادارىحممد امحد فتحى امحد حممود13765376
حممد امحد فوزى عبدالعزيز نصار13775377
احوالحممد امحد حممد عبدالعزيز13785378
ادارى-قانون0تحممد امحد حممد عبداهلل حممد13795379
ادارى-قانون0تحممد امحد مهىن عبداهلل13805380
قانون0تحممد اسامه شوقى قطب13815381
قانون0تحممد اسامه متوىل امام13825382
حممد اسامه حممد ابو اهلدى حممد13835383
حممد اشرف امحد اهلادى امحد حممد13845384
حممد اشرف حسيىن على عليان13855385
حممد اشرف رشاد حممد ابومعوض13865386
حممد اشرف سعيد ابراهيم الفقى 13875387
قانون0تحممد اشرف عبدالعليم عمر امام13885388
حممد اشرف عيد السيد عزام13895389
حممد اشرف فريد انس13905390
حممد اشرف كمال كامل عبدالوهاب13915391
حممد اشرف حممد عبدالصادق13925392
1مدنى-عقوباتحممد السيد عبدالعزيز السيد13935393
حممد السيد عبدربه على حممد13945394
قانون0تشريعهحممد السيد علي حممد على عاشور13955395
حممد السيد حممد ابو الفتوح عايد13965396
قانون0ت-عقوباتحممد السيد حممد عبد القادر معارك13975397
حممد السيد حممود حممد السيد كساب13985398
حممد امني حممد امام سبيلة13995399
حممد انور انور حممد البطاوى14005400
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1مدنىحممد انور حممد عبده حممد14015401
حممد انور حممود عبدالعال نصار14025402
قانون0تحممد امين عبداملنعم علي14035403
قانون0ت-عقوباتحممد امين حممد السعيد14045404
قانون0تحممد امين حممد عبدالرمحن باشا14055405
قانون0ت(سورى)حممد بشار عمار حىب      14065406
قانون0تحممد تامر سعيد مصطفى امحد14075407
حممد جالل عبدالروؤف ابوالنور14085408
قانون0تحممد مجال امحد فرج14095409
قانون0تحممد مجال امحد حممود عطيه14105410
حممد مجال دسوقى عبداملنعم14115411
حممد مجال عبدالفتاح على السيد14125412
قانون0تمنظماتحممد مجال عبداهلادى سامل14135413
احوالحممد مجال فؤاد عبيد14145414
احوالحممد مجال حممد الشحات14155415
قانون0ت-عقوباتحممد حسان صبحى حسن ابراهيم14165416
احوالحممد حسانني حممد عبدالبديع14175417
احوالحممد حسن ابراهيم حسن زغارى14185418
حممد حسن عبد الرمحن عيسى14195419
ادارى-قانون0تحممد حسن حممد عبد اهلادى 14205420
احوال-عقوباتحممد حسن حممد حممد حجاج14215421
1مدنى-قانون0تحممد حسىن على عبداهلادى املهدى14225422
حممد حسني حسن حممد14235423
قانون0تحممد حسني عزب حسني14245424
عقوباتحممد حلمى عواد عباس14255425
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حممد محاده ابراهيم حممد14265426
حممد محدى جاب اهلل حممد جاب اهلل14275427
حممد محوده عبدالعزيز محوده عبدالوهاب14285428
عقوباتحممد خالد ابراهيم امحد على14295429
احوال-ادارىحممد خالد السيد امحد14305430
حممد خالد حممد ابراهيم الشافعى14315431
حممد راضى عبدالرحيم حممد14325432
حممد رافت خبورى عبدالعال حبالو14335433
حممد رافت عبد الفضيل امحد عفيفى14345434
شريعهحممد رافت على زكى الرهوان14355435
حممد رجب امبابى نصار14365436
احوالحممد رضا امساعيل حممد14375437
حممد رضا حممد احلسيىن14385438
حممد رضا حممد النجار14395439
حممد رضا حممد جاد املوىل14405440
حممد رضا حممد خليل14415441
حممد رضا حممد عبداحلليم14425442
حممد رفعت حممد على حسن14435443
حممد رمزى سعيد مناع14445444
1مدنى-احوالحممد رمضان حممد حممد14455445
احوال-ادارىحممد زياد خالد حممد عبدالعال الغواص14465446
احوالحممد سامح شوقى ابراهيم حسن14475447
1مدنى-احوالحممد سامى ابراهيم قطاب14485448
حممد سعد حممد سعد14495449
حممد سعيد حسانني عبداحلميد غنيم14505450
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حممد سعيد عبداهلل عمران السيد14515451
شريعه-دوىلحممد سعيد على امحد14525452
حممد سعيد نعيم عبدالواحد نعيم14535453
حممد سالمه عبداحلميد عبداملؤمن الطوخى14545454
2مدنىحممد مسري حممد امام14555455
قانون0تحممد مسري حممد عبدالعزيز بيومى14565456
حممد سيد امحد حممود14575457
قانون0ت-عقوباتحممد سيد امني السيد14585458
حممد سيد جابر على عبدالغىن14595459
حممد سيد حسن امحد السيد14605460
حممد سيد حممد صاحل14615461
شريعه-2مدنىحممد سيد حممد عبداحلافظ14625462
احوالحممد سيد حممود حممد14635463
احوالحممد شريف امحد السيد14645464
احوالحممد شريف مسعود السيد14655465
حممد صابر على عوض اهلل على14665466
حممد صاحل صبحى صاحل عثمان14675467
حممد صاحل فؤاد حممد الشعراوى14685468
احوال-عقوباتحممد صبحى عراقى صربه14695469
عقوباتحممد صبحى فتحى خضر14705470
حممد صالح حممد حسن عطااهلل14715471
حممد صالح حممد عبدالغفار حممد14725472
احوال-عقوباتحممد ضياء الدين حممد كمال الدين14735473
قانون0ت-عقوباتحممد طارق حسن السيد14745474
عقوباتحممد طارق عثمان حممد14755475
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حممد طلعت الدسوقى حسب النىب14765476
احوال-ادارىحممد طه ابراهيم حممود صالح14775477
لغه-عقوباتحممد عادل الزغىب حممد حسن14785478
عقوباتحممد عادل حسني عبداملنعم14795479
حممد عادل عبدربه ابراهيم14805480
حممد عادل عطيه عبد اهلادى14815481
لغهحممد عادل حممد فهمى14825482
حممد عاطف سيد مصطفى14835483
حممد عاطف عبد احلميد حممود سامل14845484
حممد عبد الرؤف حممد الرهاوى14855485
حممد عبداحلارس بسطاوى منصور14865486
حممد عبداحلميد السيد عبداحلميد14875487
حممد عبداخلالق عبداملعطى عبداخلالق يوسف14885488
حممد عبداخلالق على ابراهيم14895489
حممد عبدالرازق مدبوىل عبدالرازق حبيب14905490
حممد عبدالرحيم بكر حممد14915491
حممد عبدالعزيز حممد عبدالعزيز14925492
حممد عبدالغفار عبدالعزيز حممد جاداهلل14935493
حممد عبدالفتاح عبداحملسن حممد14945494
ادارى-قانون0تحممد عبدالكريم حممد حممود14955495
حممد عبداللطيف حممد عبداللطيف سقايه14965496
حممد عبداهلل عبد العظيم حممد14975497
حممد عبداهلل عبداحلميد أمحد القاضى14985498
ادارى-قانون0تحممد عبداهلل عفيفى عطيه اجلمل14995499
ادارىحممد عبداملنعم عبدالباسط حممد عيسوى15005500
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قانون0ت-عقوباتحممد عبدالناصر لطفى على15015501
حممد عبدالنىب السيد سالمه15025502
حممد عبدالنىب على مرسى15035503
ادارى-قانون0تحممد عبده حممد عبده15045504
احوالحممد عبيدو سيد سعيد15055505
حممد عثمان حممد مازن15065506
حممد عزت مخيس حسن15075507
حممد عزت عبداحلميد حممود15085508
حممد عزت حممد حممد ابراهيم15095509
حممد عصام الدين حممد الطوخى حسن15105510
2مدنىحممد عصام عوده سليمان15115511
حممد عصام حممود حممد15125512
ادارىحممد عطيه فهمى عبداملعطى الدوبى15135513
دوىل عامحممد عفيفى مصطفى عفيفي15145514
ادارى-عقوباتحممد عالء الدين حممد ابوالسعود15155515
ادارى-عقوباتحممد عالء رشاد امحد املصرى15165516
لغه-ادارىحممد عالء حممد عبد القادر15175517
حممد عالم حممد عبدالفتاح15185518
حممد على جابر حسن 15195519
حممد على خضرى عبداحلى عبدالال15205520
حممد على صالح على15215521
دوىل عامحممد على عبداملقصود على الشرقاوى15225522
1مدنىحممد على نصر على15235523
ادارىحممد عماد حسن عبدالستار15245524
حممد عماد زكريا حممد15255525

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   62  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

حممد عماد عبداحلميد عراقى15265526
حممد عمر عبدالفتاح عبداحلليم مسلم15275527
عقوباتحممد عيسى حسب حممد حسب15285528
حممد فايز عبدالرازق حسني15295529
حممد فتحى فاروق عبد الفتاح15305530
حممد كرم حسن على عزب15315531
دوىل عامحممد كرم خالد عفيفي15325532
حممد كمال فرحات امحد الشرقاوى15335533
ادارىحممد كمال حممد عبدالدايم15345534
منظماتحممد ماهر عبدالستار الدسوقى النجار15355535
حممد ماهر عبدالسالم النهر 15365536
حممد جمدى السيد امحد سليم15375537
عقوباتحممد جمدى السيد حممد15385538
حممد جمدى صربى مصطفى15395539
حممد جمدى عبداحلليم حممد يوسف15405540
حممد جمدى حممد عثمان15415541
حممد حمسن ياسني بيومى سليمان15425542
2مدنى-ادارىحممد حمفوظ حسن على سليمان15435543
قانون0ت-عقوباتحممد حممد رفعت حامد15445544
حممد حممد سالمه طرش15455545
حممد حممد عاطف السيد ابوالعطا15465546
1مدنى-احوالحممد حممود امحد حممود15475547
حممد حممود السيد عرفات سليمان15485548
حممد حممود شعبان حممود15495549
2مدنى-1مدنىحممد حممود حممد السيد ابواخلري15505550

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   63  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

ادارىحممد حميى صبحى عباس15515551
احوالحممد خمتار عبدالسميع امحد دياب15525552
ادارىحممد مرسى عبداهلل مصطفى تعلب15535553
ادارىحممد مسعد سويلم بدوي15545554
حممد مسعد حممد امساعيل15555555
قانون0ت-عقوباتحممد مسعود امحد ساملان15565556
حممد مصطفى سليمان حسن 15575557
ادارىحممد مصطفى عفيفى عواد15585558
حممد مصطفى عفيفى مصطفى15595559
ادارىحممد مصطفى حممد على عفيفى15605560
حممد مصطفى حممد نوار15615561
حممد مفرح حممد عمر سيدامحد15625562
حممد منصور عبداجلليل منصور15635563
حممد ناصر جابر معوض15645564
حممد ناصر حامد ابراهيم السيد15655565
حممد ناصر عبدالشكور مصطفى بدير15665566
حممد نبيل ربيع بدوى15675567
حممد نورالدين عبدالوهاب خلف اهلل15685568
حممد هانى حممد عبداهلل عبدالفتاح15695569
حممد هشام حسن حممد شعالن15705570
حممد هشام عبداخلالق حممود15715571
عقوباتحممد هشام حممد حممود15725572
لغه-قانون0تحممد هيثم ابراهيم على15735573
قانون0ت-عقوباتحممد وائل حممد السيد ابوزيد15745574
ادارىحممد وجدى سيد امحد سيد امحد15755575

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   64  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

ادارى-قانون0تحممد وجدى حممد ابو زيد 15765576
حممد وليد حممد حفىن اجلابرى15775577
حممد ياسر فؤاد حسني جبه15785578
حممد ياسر حممد حسن امام15795579
حممد ياسر حممد طه النجار15805580
احوال-ادارىحممد ياسر حممد حممود15815581
حممد حييى بكر عبدالستار15825582
حممد حييى عبدالكريم حممد امحد15835583
حممد يسرى عبدالعزيز امساعيل15845584
حممد يوسف حممد يوسف حممد15855585
حممود ابراهيم السيد على حممد15865586
حممود ابراهيم حامد ابراهيم15875587
ادارى-قانون0تحممود امحد انور عبدالفتاح مرسى15885588
ادارىحممود امحد حسن سيد15895589
حممود امحد حلمى يس15905590
عقوباتحممود امحد حممد عبدالرازق15915591
ادارى-قانون0تحممود امحد حممد حممد شلبي15925592
حممود امحد حممود على15935593
حممود امحد موسى ابو طالب15945594
حممود اسامه حممد حممد رخا15955595
حممود اسالم حممود طه15965596
ادارىحممود اشرف حسىن على 15975597
حممود اشرف حممد حمروس حسن15985598
حممود اشرف حممود عبداهلل15995599
حممود السيد امحد السيد خفاجى16005600

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   65  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

حممود السيد عفيفى ابراهيم16015601
حممود السيد فوزى السيد16025602
حممود السيد حممود امحد هندام16035603
حممود السيد حممود عقل مراد16045604
قانون0تشريعهحممود امري فتحى امحد حسني16055605
قانون0تمنظماتحممود امين ابراهيم حممود16065606
حممود امين امحد يونس16075607
1مدنىحممود مجال حممد عبدالعزيز عوض16085608
1مدنى-ادارىحممود مجال مصطفى بدر16095609
حممود حسن فؤاد ابراهيم حسن16105610
حممود محدى امحد عبداهلادى16115611
حممود محدي حممود حممد16125612
حممود حنفى خليفه حنفى16135613
حممود خالد عبداحلى امحد16145614
حممود خالد حممود متام16155615
حممود رضا عبداهلل عبدالسالم16165616
شريعهحممود رفاعى امني فهيم16175617
حممود رمضان بطاحيى رمضان عربى16185618
حممود ساملان رمضان حممدعبداهلادى16195619
حممود سامى حسن حممود16205620
حممود سعيد حبيب عبدالواحد16215621
حممود سعيد حسن حسانني16225622
حممود سعيد حممد عبداحلليم الرببرى16235623
دوىل عامحممود شحات عبدالعليم حسنني16245624
حممود شديد حممود شديد ابراهيم16255625

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   66  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

حممود صابر السيد امحد البكتوتي16265626
حممود صابر شحته سالمه سامل16275627
عقوباتحممود صربى سعيد حممد16285628
حممود صالح سويلم هنداوي16295629
حممود طارق ابوالسعود حممد علوده16305630
قانون0ت-عقوباتحممود عادل حممود السيد حممد16315631
حممود عبدالباسط اجليوشى متوىل شلىب16325632
1مدنى-ادارىحممود عبداحلليم ابراهيم سليمان16335633
حممود عبدالسالم منصور سليمان16345634
عقوباتحممود عبدالعزيز عبدالفتاح السيد16355635
قانون0ت-عقوباتحممود عبداحملسن ابراهيم يوسف16365636
حممود عبدامللك السيد عيد امني16375637
ادارىحممود عرفه على عرفه16385638
اقتصاد-2مدنىحممود عمر ابراهيم حممد16395639
حممود فاروق حممد صقر 16405640
حممود فايد حممود حممد16415641
حممود ماهر عبدالعزيز حممد16425642
حممود ماهر فوزى ابو العنني16435643
حممود ماهر حممود حممد ابوالنصر16445644
شريعهحممود جمدى عماره امليهى16455645
حممود حمسن عبدالقوى حممد عبدالقوى16465646
حممود حممد امحد حممد16475647
قانون0تحممود حممد السعداوى حممد16485648
حممود حممد العليمى حممد البلشى16495649
قانون0تحممود حممد برعى امحد16505650

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   67  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

منظماتحممود حممد حسن حممد16515651
حممود حممد رزق احلديدى احلديدى16525652
منظماتحممود حممد سيد سامل16535653
حممود حممد عبدالرمحن حممد16545654
حممود حممد عبدالعاطى حممود16555655
حممود حممد عبداملقصود سامل16565656
حممود حممد حممد عقل16575657
حممود حممد حممود العشماوى العزب16585658
حممود حممد حممود بهى16595659
حممود حممد حممود عاشور16605660
حممود حممد حممود حممد16615661
حممود حممود مجيل مرسى16625662
حممود معتز حممود حممد البيلى16635663
حممود معوض مجال عبدالوهاب16645664
حممود ممدوح سالمه سالمه شاهني16655665
حممود نور السعيد حممد16665666
1مدنىحممود هشام امحد عمر حممد عبدالنىب16675667
1مدنىحممود وليد عبداحلكم حسني الشرقاوى16685668
1مدنى-قانون0تحممود يوسف حممد حافظ16695669
حمى الدين حممد حمى الدين مصطفى الغالم16705670
خمتار زاهر حممد حممود ابوهانى16715671
مراد مرشدى حممد ابوسريع ابراهيم16725672
مرام ياسر حممد عبدالعزيز16735673
مرفت امني حسبوه امني نور الدين16745674
ادارىمرفت حممد عبدالرمحن امحد طاحون16755675

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   68  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

ادارىمروان السيد عبدالفضيل يونس16765676
مروان حممد مروان نصار16775677
مروه جوده السيد مروان16785678
مروه حسان حممد حسن16795679
مروه ربيع رجب حممود16805680
2مدنى-عقوباتمروه سعيد غياض عيد16815681
ادارىمروه عبدالفتاح عبدالقادر عفيفى قمر16825682
مروه نادى عبداهلل داود16835683
2مدنى-ادارىمروه وحيد فاروق عبداللطيف16845684
مريم ابراهيم امحد حممد ابراهيم16855685
مريم امحد حسني درويش16865686
مريم السيد عبداحلليم عبداحلميد16875687
مريم امين عبداحلميد حممد حممد محزه16885688
مريم حسىن فتحى عبداجلواد عبداحلفيظ16895689
مريم محدى عثمان حممد16905690
مريم خالد حامد عبدالرمحن عنبه16915691
مريم خالد حبيب عبداخلالق16925692
لغهمريم رضا فهمى شنوده16935693
مريم رمضان حممد حممد النجار16945694
مريم سعيد عبدالسميع عبدالفتاح16955695
مريم شحته حممدى بيومى جاد املوىل16965696
لغهمريم صبحى فؤاد نسيم16975697
دوىل عام-عقوباتمريم عبدالعزيز امحد عبدالعزيز مرسى16985698
مريم عبداهلل عبدالعظيم سامل16995699
مريم عالء الدين عبداجمليد حممود علي17005700

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   69  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

مريم جمدى كمال حممود17015701
لغهمريم حممد ابراهيم الدسوقى نصر17025702
لغهمريم حممد رضا حممد17035703
مريم حممد سيد مخيس الغمازى17045704
مريم حممد فتحى حممد17055705
لغهمريم حممود امحد حممد مصطفى درويش17065706
مريم حممود عبدالرحيم موسى17075707
لغهمريم حممود قطب حممود17085708
1مدنىمريم حممود لطفى عواد كله17095709
لغهمريم حمى الدين عبدالوهاب شوقى17105710
دوىل عاممريم مدحت السيد حممد عبداهلل17115711
مريم مدحت سيد حممد ابوهشام17125712
دوىل عام-قانون0تمريم مصطفى عبدالعزيز حممد17135713
مريم هشام امحد شوقى حممد حسن17145714
مصطفى ابراهيم عيد ابراهيم17155715
ادارىمنظماتمصطفى امحد السيد امحد17165716
قانون0تمصطفى امحد رياض امحد على17175717
1مدنى-قانون0تمصطفى امحد فؤاد عبداجلواد17185718
مصطفى امحد مصطفى عبدالعزيز17195719
مصطفى اسامه عبداحلليم حممد السيد ابوالريش17205720

مصطفى اسامه عيد عبده17215721
قانون0ت-عقوباتمصطفى اشرف حممد امني17225722
1مدنىمصطفى اشرف حممد على17235723
لغهمصطفى اشرف موسى حسني17245724
لغهمصطفى السيد ابوالفتوح السيد قربه17255725

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   70  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

ادارى-قانون0تمصطفى ايهاب ذكى حممد17265726
لغه-1مدنىمصطفى مجال عبد اهلل ابراهيم 17275727
دوىل عاممصطفى مجال يوسف السيد متويل17285728
1مدنىمصطفى حسام الدين على جاد17295729
مصطفى حسن شحاته ابراهيم17305730
دوىل عاممصطفى محدى على عمر17315731
مصطفى حنفى عبده عبداهلل احلنفى17325732
1مدنىمصطفى راضى عبداحلليم امام17335733
1مدنىمصطفى سامح صالح السيد17345734
مصطفى سعيد راشد جاد17355735
عقوباتمصطفى شعبان زينهم ابراهيم حممد17365736
قانون0ت-عقوباتمصطفى عادل حسيىن حسن عبيه17375737
عقوباتمصطفى عادل حممد متوىل17385738
مصطفى عاطف سيد امحد هالل17395739
دوىل عام-ادارىمصطفى عبداحلكيم حممد امحد17405740
مصطفى عبدالصمد فتحى عبدالرمحن 17415741
مصطفى عبدالناصر فاروق عبداهلل الدهشان17425742
احوالمصطفى عدنان رزق سعد17435743
مصطفى عصام حسن عبداهلل غنيم17445744
احوالمصطفى عصام خليل سيد 17455745
دوىل عام-احوالمصطفى عماد الدين مصطفى على على17465746
مصطفى عماد عبداهلل عبداهلادى17475747
مصطفى غريب امحد ابراهيم17485748
مصطفى لطفى سعيد امساعيل17495749
مصطفى جمدى عباس على17505750

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   71  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

دوىل عاممصطفى حممد ابراهيم امحد17515751
مصطفى حممد امحد عبداحلميد ابراهيم17525752
عقوباتمصطفى حممد عبدالفتاح ابراهيم17535753
مصطفى حممد على عمران17545754
عقوباتمصطفى حممد حممد توفيق الشافعى17555755
لغه-اقتصادمصطفى حممد حممود سيد 17565756
دوىل عاممصطفى حممد مصطفى عبدالعزيز17575757
مصطفى حممد موسى حممد17585758
دوىل عاممصطفى حممود سليمان فتح اهلل17595759
مصطفى حممود عبدالسميع امحد سامل17605760
مصطفى حممود عبدالصمد حممد حجازى17615761
مصطفى حممود عرفه حممود ابراهيم17625762
دوىل عاممصطفى حممود حممد امام عبد الغىن17635763
دوىل عاممصطفى حممود مصطفى امحد17645764
1مدنىمنظماتمصطفى حممود موسى السيد17655765
1مدنىمصطفى مرداش عبداملنعم حممد17665766
عقوباتمنظماتمصطفى جندى سعد محدان17675767
مصطفى حيى مصطفى حمجوب احلوفى17685768
دوىل عاممصطفى يوسف عبداحلميد حممود الدبيس17695769
مصطفى يونس حممود سامل17705770
لغه-احوالمعاذ اشرف عبدالفتاح امحد على17715771
1مدنى-احوالمعاذ نافع حممود حممد17725772
معاذ هشام كمال امحد17735773
احوالمعتز عادل حممد جابر صقر17745774
1مدنىمعتصم فكرى امام مصطفى امام17755775

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   72  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

مفيده رضا على حسن17765776
مالك عماد مراد غايل17775777
ملك جابر عزيز السيد حممد17785778
ملك مسري حممد على مليجي17795779
مناد عاطف سليم عبدالعزيز17805780
منار امحد محدى فرج17815781
منار امحد حممود امحد امساعيل17825782
منار امحد نعيم سيد17835783
منار اشرف امساعيل عبدالعزيز حممد17845784
منار اشرف عبداهلل حسن17855785
منار مجال رجب شعبان17865786
منار جوده حممود عبدالرشيد17875787
منار رشدى شوقى حممد حسني17885788
منار سعيد رمزى حممد شربى17895789
منار سيد امحد عبداحلليم امحد حيدر17905790
منار طارق شحات عبداحلليم17915791
منار طارق عبدالنىب امحد امحد بدوى17925792
منار طه سعيد صياد17935793
منار عبدالنىب حممد امام17945794
منار فتحى عبداحملسن حسنني موسى17955795
ادارىمنار كرم عبدالصاق زكى17965796
ادارىمنار حممد ابراهيم عبداخلالق عطيه17975797
ادارىمنار حممد مجال خاطر17985798
منار حممود حممد امحد ابراهيم17995799
منظماتمنار مصطفى على نور الدين عبدالفتاح18005800

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   73  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

دوىل عاممنار منصور يوسف العزب عبدالكريم18015801
منار ناجى قاسم غنيمى قاسم18025802
منار ناصر السيد مصطفى امام18035803
دوىل عاممنار ناصر عليوه حسانني18045804
منار وائل حممد عبداملؤمن حممود18055805
منار ياسر ابوالفتوح عبداملقصود18065806
ادارىمنار حيى عبدالعظيم عبدالباقى18075807
منال فوزى عبداحلليم يوسف18085808
ادارىمنةاهلل امحد حممد فهمى18095809
منةاهلل اسامه عبدالفتاح فتحي18105810
ادارىمنةاهلل اسالم حممد السيد18115811
منةاهلل امساعيل صابر امساعيل18125812
دوىل عاممنةاهلل تامر السيد عبداحلميد حجاج18135813
منةاهلل محدى عبداهلادى عثمان18145814
منةاهلل سامى جنيب عبدالرؤف18155815
منةاهلل عاطف حسن عبداملطلب عياد18165816
منةاهلل حممد زكريا ابوعزام18175817
منةاهلل حممد فتح اهلل حسني عبداحلليم18185818
منةاهلل نوار عبدالرؤف عفيفى مشخ18195819
منه حسني رجب معوض جوده18205820
منه طارق حممد سليمان غنية18215821
منه حممد عبدالرمحن حممود18225822
لغهمىن ابراهيم حممد نصر قدح18235823
مىن السيد عبدالقادر ابراهيم عفيفى18245824
مىن السيد عزت حممد على رضوان18255825

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   74  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

مىن حسن مسلم شهاب18265826
مىن طه حممد عبدالرازق18275827
مىن على رجب عيد الزيات18285828
مىن حممد محدى احلسيني18295829
مىن حممد حممود عبداحلميد18305830
عقوباتمىن هشام عبداملعطى ابوالغيط18315831
مها زكريا عبداهلادى سليمان18325832
مها حممد هيبه صابر18335833
مها وجيه حممد عبدالرشيد18345834
مها ياسر امحد بيومى18355835
مهند حممود ابراهيم السيد18365836
مونيكا نصر ماهر جورجى18375837
مؤمن عصام سعيد عبداحلليم18385838
مؤمن حممد عبداملؤمن حممد عفيفي18395839
مى ابراهيم فتحى السيد اجلمل18405840
مى اشرف عبدالعزيز امحد18415841
مى اشرف فهيم امحد منصور18425842
مى السيد مغاورى شحاته18435843
مى مجال حممد طنطاوى عبدالعال18445844
مى خالف شحاته حممد خالف18455845
مى عبدالرمحن حممد عبدالغىن18465846
مى عالء عواض حممد18475847
مى جمدى سعد بيومى قنديل18485848
مى حممد كمال بركات18495849
ادارى-قانون0تمى حممد حممود مهدي18505850

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   75  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

مى مقبول حممد مقبول حسن18515851
مى هيثم مصطفى حممد عبدالقادر18525852
ميادة امين يوسف يسني18535853
مياده سعد حممد على عيد18545854
مياده عاصم عامر فرج البعل18555855
دوىل عاممياده عبدالفتاح عواد عبدالفتاح18565856
قانون0تمياده حممد عرتيس حممد سيد18575857
مياده حممود حممود امحد عبداحلى18585858
ميار حممد جمدى تهامى حممد امام18595859
مرينا اشرف برسوم واصف18605860
مرينا مجال عبداملنعم عبدالرمحن مصطفى18615861
نادر فرج طه فرج18625862
ادارىنادر حممد حممد حسىن حممد احلمالوي18635863
عقوباتنادر حممود حممد حممد مصطفى18645864
ادارىنادين عبداحلميد حسني حممد18655865
نادين حممد السيد امام حسان18665866
ناديه عزت عبداحلميد امحد شبارة18675867
ناديه عصام حممد السيد عفيفى18685868
ناديه مصطفى عواد عبدالرمحن18695869
ناديه نبيل حممد لبيب18705870
دوىل عامنارميان امحد حممد عبدالواحد18715871
نارميان السيد انور امحد18725872
نارميان زكريا امحد امحد18735873
نارميان حممد عبدالعزيز عبدالفتاح18745874
ناصر منصور عبدالعظيم حممد18755875

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   76  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

نانسى امحد حممد عبدالقادر18765876
ناهد السيد فتحى السيد18775877
جناح عصام سامل حممد سامل18785878
ادارىجناح عماد رمضان امحد كشك18795879
جناه عبدالفتاح حممد عبدالفتاح الطورى18805880
دوىل عامندا السيد شلىب عبدالقادر اجلوهرى18815881
دوىل عامندا بدر حممد بدر مسلم18825882
ندا رجب عبدالغىن لبنه18835883
احوال-ادارىندا عادل ابراهيم حممد حسن18845884
ندا فوزى حممد امحد حممد18855885
ندا جمدى حممد تاج الدين عبدالوهاب18865886
ندا حممد عبداهلل السيد امحد18875887
ندا ناصر زيدان ابراهيم18885888
لغهندا يسري هاشم صاحل رجب18895889
ادارىندى ابراهيم صربى حممد18905890
ندى امحد جوده السيد امحد18915891
ندى بهاء الدين عبدالعزيز مصلحى18925892
ندى محدى حممد حسني صادق18935893
ندى رضا امحد فهيم18945894
لغهندى رمضان خبيت عبدالعلى18955895
ندى رمضان عبدالبارى شربيىن18965896
عقوباتندى سامل حممد سامل18975897
ندى سعيد سيد حممد عامر18985898
ندى سيد امحد حممود طيطه18995899
ندى سيد جابر على عبدالغىن19005900

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   77  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

ندى صبحى حممد حلمى حممود19015901
ندى عادل سعيد ابراهيم19025902
ندى عبدالباسط جوده عبدالسميع19035903
ندى عبدالغىن السيد عبدالغني19045904
ندى عصام ابوسريع حسن الكحيل19055905
ندى عالء الدين عبدالواحد حممود19065906
ندى عالء السيد عباس19075907
لغهندى عالء عبدالنىب حممد19085908
ندى على السيد على حسن19095909
ندى فرحات محدى جاب اهلل19105910
ندى جمدى حممد علي19115911
ندى حممد صالح حممد فتح الباب19125912
ندى حممد عبدالعليم سعيد19135913
ندى حممد عبداهلل عبداجلواد19145914
ندى حممد مللوم توفيق حممد الفقى19155915
ندى حممد يسني عبد ربه الصغري19165916
ندى جنم حممد امحد عبدالباقى19175917
لغهندى هشام حممد حممد حممود19185918
ندى وليد ابراهيم دسوقى روحيل19195919
ندى حيى حممد ابو الفضل19205920
احوالنرمني عاطف سعيد مجعه دسوقى19215921
نرمني عبدالسميع عبدالرمحن فرج عبدالرمحن19225922
نرمني يسرى حممد فتحى19235923
نسرين حممد امحد امحد19245924
احوالنسمه امحد حممد عزب19255925

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   78  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

نسمه اشرف حممد حممد عامر19265926
نسمه سامى مصطفى ابراهيم19275927
نسمه عبدالعظيم عبدالواحد عبدالعظيم19285928
نسمه حممد كمال حممد سليمان19295929
نسمه وجيه امحد عيد حسني19305930
نسمه حيى رجب عبداحلميد19315931
2مدنىنشوى ناصر حممد السيد البديوى19325932
نضال التونسى امساعيل حممد االبيض19335933
1مدنىنعمه عبدالنىب حممد رشاد19345934
نعيمه ابراهيم السيد امحد املرزوقى19355935
نعيمه صبحى عبدالرمحن رزق امحد19365936
نهاد عصام السيد عبداهلل19375937
نهال حسام حسني سالمه سعودى19385938
نهندا حممد على حممد امحد19395939
نهى امحد سليمان فهمي19405940
نهى حممد السعيد عباس حممد السعيد19415941
نهى حممد خليل حممد جنديه19425942
نهى حممد عبداحلكيم نوار امحد19435943
1مدنىنهى حممد عبدالرمحن حسني19445944
نور ابوالنجا عليوه حسني سامل19455945
نور امحد فتحى السيد احللوانى19465946
نور الدين شريف حافظ حممد حبريى19475947
نور الدين عبداهلادى حممود حممد عبداهلل19485948
لغهنور الدين حممد امحد عبداملنعم19495949
احوالنور الدين هشام عبدالرمحن19505950

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   79  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

نور امري عبدالعليم تهامي19515951
نور اميان حامد حممد19525952
نور عبدالغىن امحد عبدالغىن طرمان19535953
لغه-اقتصادنور عمرو حممد السيد19545954
نور جمدى عبدالعظيم مصطفى19555955
نور منصور شحاته حممد19565956
منظماتنور هان جنيب عبداهلل عبدالشافى19575957
نورا حسن كامل حممد حسن19585958
نورا شحات ابوالفتوح عبدالسالم منصور19595959
نورا حممد عبداهلل توفيق غنيم19605960
لغهنورا حممد حممود حممد الصعيدى19615961
احوالنورا مسعد عبداهلل صديق19625962
عقوباتنورا ناجى السيد حممد19635963
نورا وجيه حممود ابراهيم حممد عجالن19645964
نوران اسامه حممد عبداملنعم19655965
نوران اشرف سيد ابوزيد عيسوى19665966
نوران عرفه عبدالرمحن موافى19675967
نوران ممدوح شفيق حممد حممد19685968
نوران نادر جالل ابراهيم19695969
نورهان امحد شفيق حممد عبدالقادر19705970
نورهان اسالم متوىل عفيفى قمر19715971
نورهان اشرف حممود السيد19725972
نورهان السيد جوده الدسوقى19735973
نورهان السيد صاحل طلبه السيد19745974
نورهان امين حممد عبد املعبود19755975

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   80  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

نورهان بكرى عبدالسالم حممود زاهى19765976
عقوباتنورهان مجال عبده عفيفى القطان19775977
نورهان حسام الدين مصطفى سعيد19785978
نورهان حسن توفيق عبده19795979
نورهان خالد صبحى عيد19805980
نورهان رائد مسري صبحى اجلوهرى19815981
احوالنورهان رمضان حممد عبدالرمحن19825982
نورهان شعبان ياسني حسني19835983
نورهان صاحل شحات عبدالوهاب19845984
نورهان صربى حممود غزاله19855985
نورهان عبدالقادر سيد امحد19865986
احوالنورهان عراقى على الصباحى على19875987
1مدنى-احوالنورهان على حممد عيسى ابوشيخه19885988
نورهان فؤاد حممد السيد19895989
نورهان حممد ابراهيم عبداحلليم19905990
نورهان حممد عبدالعال عبده عبدالعال19915991
نورهان حممود عبدالفتاح حممود حممد19925992
نورهان حممود حممد سعد19935993
احوالنورهان مصطفى على متام19945994
نورهان نادر سامى عبدالرمحن19955995
1مدنىنورهان نادر حممد ابوشامه معوض19965996
نورهان هانى عبدالفتاح عبداجلواد19975997
نورهان هانى حممود عبداملعطى حممد19985998
نورهان يسر يونس حممد زايد19995999
نوروه طارق عبداحلميد حممد رشاد20006000

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   81  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

نريه السيد صابر صوان20016001
نريه السيد عزت ابراهيم20026002
نريه حسن حممد حممد20036003
نريه عمرو حممد حممد20046004
نريه حممد على امحد سويلم20056005
نريه هشام جوده تهامى20066006
هاجر ابراهيم عبدربه ابراهيم20076007
هاجر امحد سعد عبدالرازق20086008
هاجر امحد شوقى عبداملقصود20096009
هاجر اسامه فراج حممود20106010
هاجر السيد فريد عفيفى السيد20116011
1مدنىهاجر مجال سعد عبدالفتاح20126012
1مدنىهاجر مجعه حلمى عيسى20136013
هاجر محدى فرماوى امحد20146014
هاجر خالد عواد نصار20156015
هاجر سامى رشاد امحد يوسف20166016
هاجر سامى حممد علي20176017
هاجر سالمه خريى حسني20186018
هاجر عصام حممد امحد سعودى20196019
هاجر عمر شوقى على حسانني20206020
هاجر عمر عبدالعزيز عمر20216021
عقوباتهاجر حممد جوهرى مصطفى20226022
لغه-اقتصادهاجر حممد حسن عبدالغىن حسن20236023
هاجر حممد حسني ابراهيم حسني20246024
هاجر حممد على حسانني صوان20256025

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   82  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

هاجر حممود على حممد20266026
هاجر مدحت عبدالعظيم عبداجمليد20276027
هاجر نبيل السيد عبدالعزيز عطيه20286028
هاجر هانى شاكر فريد النجدى20296029
هاجر هشام عبداهلادى عبدالباسط20306030
هاجر وحيد مصطفى كامل عبدالقادر خمتار20316031
هارون على وجيه حممود ندا20326032
هاله مجال نصر حممد نصر20336033
هاله سامل حممود امحد20346034
هاله طارق مغاورى حممدى20356035
هامن انور سيف النصر حممد20366036
هايدى امحد السيد امحد متويل20376037
هايدى امحد حممد صالح الدين20386038
هايدى مجال امام سامل امام20396039
هايدى حازم عبدالرازق محد20406040
قانون0تهايدى رفعت فرج خبيت20416041
هايدى عادل معوض عبدالعليم20426042
هايدى مدحت بدوى على سليمان20436043
هبه امحد الطوخى ابراهيم20446044
هبه امحد رجب نصر مرسى20456045
هبه امحد عبداحلميد حممد حسن20466046
هبه اهلل عبدالرمحن امحد صربى عبدالرمحن20476047
هبه اهلل فريد عبداهلل امحد20486048
هبه اهلل حممود السيد فرج20496049
هبه مجال عبدالقوى عبد العاطى عماره20506050

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   83  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

هبه حامد حممد صبيح20516051
هبه حلمى بيومى شحات اجلنايىن20526052
هبه خالد عبدالظاهرعبدالعاطى السيد20536053
هبه سيد عبدالغىن سيد20546054
هبه عبدالسالم الطوخى على اجلندى20556055
قانون0تهدى حسام حممود عبداهلل ديراز20566056
هدى محدى املغاورى حممد20576057
هدى سامح حممود حسن سيد20586058
هدى عامر عبداملنعم امساعيل عامر20596059
هدى عبداجمليد شكشك عبداجمليد20606060
هدى عز الدين السيد خليل بيومي20616061
هدى مهدى عبدالسميع حممود عفيفى20626062
لغه-اقتصادهدى ناجى ياسني حسني قطب20636063
هدير امحد على امحد20646064
هدير امحد حممد عفيفى حممد20656065
هدير السيد عبدالستار سليم حجازي20666066
قانون0تهدير مجال عبدالناصر مصطفى20676067
هدير حسن السيد امام20686068
هدير عصام سعيد مصطفي20696069
هدير حممد امحد حممد شحاته20706070
هدير حممد شوقى عبدربه20716071
هدير حممد نصر ابراهيم20726072
قانون0تهدير حممود حممد السيد حشاد20736073
هدير مسعود حممد امحد20746074
هدير نبيل السيد سامل20756075

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   84  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

هدير وليد امساعيل فرج اخلواص20766076
قانون0تهشام شوقى ربيع عوض اهلل20776077
ادارىهشام صربى حمروس منصور20786078
قانون0تهشام ياسر صاحل صاحل20796079
قانون0تهمت مصطفى على امحد20806080
همسه رضا حممد خالد20816081
هناء امحد محاد العزب20826082
هناء عادل عبدالسالم السيد على سند20836083
هناء على حممد حسن20846084
ادارىهناء حممد على عزب20856085
هناء مصطفى عبد اخلالق السيد خطاب20866086
هند عماد الدين فؤاد حممد20876087
قانون0تهند حممد امحد حممد االنصارى20886088
هند حممد رشاد عبداملؤمن حبالو20896089
دوىل عامهند حممد عبدالرازق عبدالرازق20906090
هيام حسني حامد طه20916091
هيام هشام امحد ابوزيد حممد20926092
هيثم يس حممد توفيق حممد20936093
وسام اشرف ابوالسعود سامل20946094
وسام عرفه حممود عبداملوجود20956095
وسام غريب عبدالسميع غريب20966096
وسام وجيه متوىل فران20976097
وفاء رضا يوسف متوىل يوسف20986098
ادارىوفاء طلعت مرزوق ابراهيم20996099
وفاء عالء الدين السيد خضري21006100

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   85  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

وفاء حممد القطب حممد21016101
وفاء حممد حممد عيد عوض21026102
وفاء واىل واىل حسنني21036103
والء ابراهيم زكريا ابراهيم امساعيل21046104
والء رجب عبدالعليم السيد نصر21056105
والء سند عبداملوجود عبدالعظيم21066106
والء عفت عبدالعزيز حممد21076107
قانون0توالء وائل على على21086108
وليد عصام السيد عفيفى21096109
يارا امين سيد حممود معروف21106110
يارا حامت ابراهيم حسن عامر21116111
يارا رمضان سيد عبداملقصود21126112
يارا سامى عبدالعزيز امحد ترك21136113
يارا سيد منصور امحد21146114
يارا عبداجمليد حممد عبداجمليد21156115
يارا مربوك حممود ابوالعز حممد21166116
دوىل عاميارا مصطفى عبدالعظيم سليمان21176117
قانون0تيارا هشام عبدالعزيز امحد21186118
ياسر داود يوسف حسن حممد21196119
ياسر صادق حممد عبدالبارى21206120
يامسني ابراهيم الصاوى على21216121
يامسني ابراهيم فرج حممد21226122
يامسني امحد صالح عبدالظاهر21236123
يامسني اشرف فتحى محيد زهران21246124
يامسني اشرف حممد عبدالباقى21256125

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   86  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

1مدنى-احواليامسني بدوى ابراهيم امحد عبداملعطى الزقزوق21266126
ادارىيامسني حسن عبداحلميد حممود21276127
احواليامسني حسني سامل عبدالغني21286128
يامسني محدى حممد حافظ امحد21296129
يامسني خالد محزه حسني21306130
احواليامسني زكريا حممد شفيق  21316131
يامسني سيد ابراهيم عبداحلميد اهلجيىن21326132
يامسني سيد عبدالعزيز حممد النوبى21336133
يامسني سيد حممد حممد شعراوى21346134
يامسني عبدالعزيز امحد الطويل21356135
قانون0تيامسني عبدالعزيز سامل حممد21366136
دوىل عاميامسني عبدالفتاح حممد عابدين21376137
يامسني علم الدين عبدالقادر عبداحلكيم21386138
يامسني على حممد ربيع عبدالسالم21396139
احواليامسني فوزى عبدالفضيل حممد21406140
احوال-قانون0تيامسني جمدى امحد على الصيفى21416141
يامسني حمسن نبوى علي21426142
اقتصاديامسني حممد عثمان عبدالرمحن21436143
يامسني حممود حسني حسني الوكيل21446144
يامسني وليد ابواحلسن حممد21456145
يامسني ياسر يسن السيد21466146
ياسني ياسر وجيد مصيلحى فراج21476147
حيى رضا حيى عبدالشافى21486148
شريعهحييى زكريا سيد عطية21496149
حييى سامح كامل حنا بشاره21506150

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   87  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

دوىل عاميسرا عبدالفتاح حممد عمر السروجى21516151
اقتصادمينه سعيد كامل حممد حممد21526152
لغه-اقتصادميىن ابراهيم حممد ابراهيم بيومى21536153
ميىن ابراهيم جنيب حممد عالم21546154
ميىن اشرف امام فؤاد21556155
ميىن رافت سعد امحد21566156
لغه-اقتصادميىن سامى حممد مسعد على21576157
ميىن سلطان حممد عفيفى21586158
ميىن صالح عبداملنعم امام21596159
ميىن هانى امحد عفيفى21606160
1مدنىيوسف ابراهيم عبدالفتاح عبداحلليم القشيشى21616161
شريعهيوسف امحد السيد حممد امحد برعى21626162
يوسف امحد مسري حممد امام عبدالرمحن21636163
يوسف امحد عبدالعظيم صبيحه21646164
يوسف امحد حممد حممد سليمان الفقى21656165
يوسف اسالم حممد قطب عويس21666166
يوسف اشرف امحد عباس21676167
ادارىمنظماتيوسف اشرف فتوح العزب البدوى21686168
ادارىيوسف السيد عبداحملسن حممد مرسى21696169
يوسف مجال سالمه امساعيل21706170
يوسف مجال عبدالعزيز حسن21716171
يوسف رجب سليمان حممد عرابى21726172
يوسف سيد سعيد سامل21736173
يوسف شعبان ابراهيم ضوى21746174
عقوباتيوسف صالح امحد21756175

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش






(   88  ) رقم لجنه

مواد ثانيةمواد اوىلالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

  إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021قائمه بامساء طالب الفرقه الثالثة انتظام مستجد للعام اجلامعى

يوسف طارق صالح الدين سامل21766176
يوسف عادل حممد السعيد عبداهلل حممود21776177
لغه-اقتصاديوسف عبدالعظيم صابر يوسف21786178
يوسف علم الدين حسني على حممد21796179
يوسف عماد الدين رشاد السيد21806180
يوسف حممد عبد اللطيف امحد21816181
يوسف حممد عبدالوهاب حممد21826182
عقوباتيوسف حممد حممد الطوخى زكى21836183
يوسف حممد حممود عبدالفتاح ابوالريش21846184
يوسف مصطفى حممد حمسن21856185
يوسف هشام حممود حممد21866186
ادارى-عقوباتيوسف هيثم السيد العربى عبدالفتاح21876187
ادارى-قانون0تيوسف ياسر ابراهيم امني فوده21886188
يوسف ياسر فتحى حممد21896189
منظماتيوسف ياسر يوسف عبداحلليم حممد يونس21906190
ادارى-قانون0تحممود عواد حممود مدبوىل21916191
1مدنى-احوالعبداهلل حسن رمضان السيد حممد البسيونى21926192

يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1 مدير
االدارة ط0ش



(    89 )لجنة رقم 

مـــــــــواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم
مجيع مواد الفرقة الثالثةامحد ابراهيم السعيد امحد16301
عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهامحد السيد حممد عبد الكريم26302
ادارى-جتارى-عقوبات-عمل-شريعه1مدنى-عقوباتامحد سعيد حممد امحد عيد36303
شريعه1مدنى-ادارىامحد شاكر عبد الفتاح عبد الغفار46304
مجيع مواد الفرقة الثالثة1مدنىامحد شريف زغلول امحد56305
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-لغه-عملامحد عصام امام على القلشى66306
مجيع مواد الفرقة الثالثة ما عدا مرافعات1مدنىامحد عصمت عبد العال فتحى76307
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-عمل-شريعه1مدنى-عقوباتامحد على حسن زكى عابدين86308

مالية-دوىل-مدنى-عقوباتامحد حممد توفيق جاب اهلل امساعيل96309
ادارى-دوىل-جتارى-مدنىعقوباتامحد حممد فتحى عبد املقصود املالح106310
مجيع مواد الفرقة الثالثة1مدنى-احوالامحد حممد حممد ابراهيم سويلم116311
مالية-دوىل-مدنى-شريعهعقوباتامحد حممود امحد حسن126312
ادارى-دوىلعقوباتامحد حممود حممد مهدى عامر136313
عقوبات-عمل-مرافعات-شريعه1مدنى(وافد كويىت  )امحد مهاوش سويد السعيدى 146314
دوىل-جتارى-شريعهامحد موسى عبد الرمحن بيومى156315
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنىادارىاسراء حممد عبد اجمليد امحد166316
ادارى-دوىل-جتارىاسالم حممود جالل ابوالسعود غريب176317
مالية-ادارى-دوىل-مدنى-عمل1شريعهامل حسن حمسن جويلى186318
جتارى-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهعقوباتامني امحد امني حممد عباس196319
مالية-لغه-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهادارى-1مدخلبيشوى نادر حنا اسطس206320
مجيع مواد الفرقة الثالثة( 2021/2020عذر  )حبيب حممد سعيد  امحد نايل  216321
عمل-مرافعات-شريعه1مدنىحبيبه حممد عبد الغىن عبد احلليم226322
مجيع مواد الفرقة الثالثةحسام حممد على حممد236323
مجيع مواد الفرقة الثالثةاحوال-1مدنى(وافد لبنانى   )حسن على زهرا     246324
دوىل-لغه-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعه  (وقف قيد جتنيدى  )حسن حممد حسن سليمان   256325

إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتظام باقى لالعادة للعام اجلامعى

 

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1

 

مدير االدارة ط0 ش



(    90 )لجنة رقم 

مـــــــــواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتظام باقى لالعادة للعام اجلامعى

عقوبات-شريعه1مدنىمحزه ابراهيم السيد ابراهيم برهام266326
مجيع مواد الفرقة الثالثةعقوبات( وافد قطرى  )خالد ناصر على اللواء املرى   276327
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنىرقيه عبد العزيز فتح اهلل على عبدالبارى286328
مجيع مواد الفرقة الثالثةاحوال-1مدنى( وافد قطرى  )سامل عبد اهلل مبارك اجلربوعى  296329
مجيع مواد الفرقة الثالثةسيف الدين حممد عبد املنعم عامر306330
مرافعات-شريعهادارى-1مدنىطه بدوى طه بدوى عبد الرمحن316331
لغه-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهعقوبات-1شريعه(وافد كويىت   )عبد اهلل متعب سعد قويفل العجمى 326332
لغه-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهاحوال-1مدنى(وافد كويىت   )عبد اهلل ناصر عبد اهلل طفالن  336333
مجيع مواد الفرقة الثالثة1مدنى( وافد كويىت  )عبد اهلل ناصر حممد املريزق املرى  346334
مالية-عمل-شريعهعثمان عمرو عثمان خليفه356335
مالية-دوىل-مدنىعالء ابراهيم عبد الفتاح كحيل366336
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-عقوبات-مرافعات1مدنى( وافد كويىت  )على حجى على حممد فهد   376337

مدنى-شريعهعقوباتعلى عبد الرمحن مصطفى على386338
مجيع مواد الفرقة الثالثة ما عدا لغه1مدنىعلى حممد السيد امحد عبد النىب396339
مالية-لغه-عمل-مرافعات-شريعهعقوباتعمر امحد امحد حممود النورى406340
جتارى-مدنى-لغهعمر امحد عبد املنعم يوسف416341
مالية-ادارى-جتارىعمر خالد حممد حيى متوىل حمروس426342
مجيع مواد الفرقة الثالثة1نظم.ت(  2020/2019عذر  )عمر عبد العزيز منصور حشاد  436343
مالية-جتارى-شريعهعقوباتعمر حممد جابر ابو الفتوح446344
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-عمل-شريعه1مدنىعمر حممد شعبان عيد رضا456345

مالية-عمل-شريعهعمر حممد عبد احلكيم رفاعى احلتيىت466346
مالية-عمل-شريعهعمرو حممد امني على واز476347
مجيع مواد الفرقة الثالثةفاطمه صبحي حممد السيد عامر486348
مجيع مواد الفرقة الثالثةفاطمه عبد النىب عطيه حسن شاكر496349
جتارى-شريعهعقوباتكريم عبد الستار حممد على عبدربه506350

 

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1

 

مدير االدارة ط0 ش



(    91 )لجنة رقم 

مـــــــــواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتظام باقى لالعادة للعام اجلامعى

عقوباتعقوبات-1شريعهكريم حممد عطية قنديل516351
مجيع مواد الفرقة الثالثة1مدنىحممد امحد شوقى حممد526352
دوىل-مدنى-عمل-شريعهحممد امحد عبد احلى ذكى536353
مدنى-لغه-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهاحوال-ادارىحممد اسام ابو الفتوح حممد546354
مجيع مواد الفرقة الثالثةعقوبات-1مدنى(وافد عمانى  )حممد بن سعيد بن عبد العزيز الرواس  556355
مالية-ادارى-دوىل-مدنىحممد محدى حممد عراقى خليل566356
مجيع مواد الفرقة الثالثة1مدنىحممد خليفه عبد اجلليل حممد576357
دوىل-عقوباتمنظماتحممد سعيد السيد توفيق حممد586358
دوىل-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهعقوبات-1مدنىحممد سالمه سعد السيد عبد الكريم596359
مالية-ادارى-دوىلحممد طارق ابراهيم حممود606360
مجيع مواد الفرقة الثالثةمنظمات(  2020/2019عذر  )حممد عبد املقصود فتحى عبد املقصود 616361
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-مرافعاتادارىحممد متوىل عبد املتجلى626362
عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهحممد جمدى متوىل حسن636363
مالية-دوىل-مرافعات-شريعهحممد خمتار عبد اهلل حسن646364
جتارى-عقوبات-عمل-شريعهحممد نور الدين سيد امساعيل656365
عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهحممود حسني حممد سعد الور666366
عمل-مرافعاتعقوباتحممود عبد احلميد لطفي عبد احلميد676367
مرافعات-شريعه1مدنى-1شريعهحممود حممد عبد احملسن بكرى686368
مجيع مواد الفرقة الثالثةحممود حممد حممود إبراهيم حسن696369
مدنى-عمل1شريعهحممود حيى فاروق ذكى706370
عقوبات-عمل-شريعهمريم اشرف عبد املنعم ابراهيم716371
لغه-مرافعات-شريعهمصطفى السيد امحد حمى726372
دوىل-لغه-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعه1مدنى( 2021/2020وقف قيد  )مصطفى طه طه عبد العزيز  736373
مالية-ادارى-دوىل-مرافعاتمنه اهلل حمسن فتحى امحد عصر746374
مجيع مواد الفرقة الثالثة نعمات عبد العظيم علي عفيفى عمران756375

 

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1

 

مدير االدارة ط0 ش



(    92 )لجنة رقم 

مـــــــــواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتظام باقى لالعادة للعام اجلامعى

مجيع مواد الفرقة الثالثة 1مدنى-1شريعههشام عطيه سرور عطيه على766376
مجيع مواد الفرقة الثالثة ادارى-عقوباتوجيه اشرف إبراهيم امام776377
مجيع مواد الفرقة الثالثة 1مدنى-ادارىيامسني خاطر حممد على786378

 

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1

 

مدير االدارة ط0 ش
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مالحظاتمـــــــــواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم
دوىل-عمل-مرافعات-شريعهامحد ياسر امساعيل عبد السميع16401
مجيع مواد الفرقة الثالثة ادارىامري السعيد خمتار على26402
مجيع مواد الفرقة الثالثة ما عدا عقوبات احوالامريه السيد امحد ابراهيم عليان36403

مجيع مواد الفرقة الثالثة ( 2021/2020وقف قيد  )توفيق مصطفى توفيق امحد حجاب 46404
مجيع مواد الفرقة الثالثة 1مدخلحسن امحد حسن حاج56405
دوىل-لغه-عملعقوبات(وافد كويىت   )حسني جمبل صعفك فهد املطريى  66406
مجيع مواد الفرقة الثالثة مدنى( 2021/2020عذر  )خالد اسامه السيد امحد  76407
مجيع مواد الفرقة الثالثة قانون0ت-عقوبات( وافد كويىت  )خالد حممد فهيد اهلاجرى  86408
مالية-ادارى-جتارى-مرافعات-شريعهعقوباتخالد حممود اسعد حممود 96409
مجيع مواد الفرقة الثالثة رمضان السيد عبد العزيز حممد106410
دوىل-لغه-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعه( وافد قطرى  )سعود تركى صاحل مبارك الرتكى  116411

مجيع مواد الفرقة الثالثة ( وافد قطرى  )سعيد عبد اهلل سامل البحيح املرى  126412
دوىل-لغه-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعه1سياسية0ن-1شريعه(وافد كويىت   )سلطان حممد سلطان ناهض السهلى  136413

دوىل-لغه-عمل( وافد كويىت  )صاحل حييى يوسف الصورى  146414
مالية-دوىل-مدنى-مرافعات1مدنى-دوىل عامعبد الرمحن حممد حممود عبد الرؤف156415
دوىل-شريعه1مدنى-قانون0تعمر عادل فؤاد طه حممد166416
دوىل-عقوبات-مرافعاتادارى-قانون0تغمرى حممد غمرى على176417
دوىل-شريعهادارى-قانون0تفادى صالح حممد حسنني عمر186418
مالية-مدنى-لغه-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهاجرام( 2021/2020وقف قيد  ) (وافد كويىت   )ماجد مبارك غامن السبيعى  196419

دوىل-عقوباتعقوباتحممد حربى رستم عبد احلليم206420
مجيع مواد الفرقة الثالثة حممد رفعت السيد رمضان216421
دوىل-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهحممد مصطفى الطودى مصطفى226422
دوىل-عقوبات-مرافعات-شريعهعقوباتحممد ناصر على ابو النور عبد املقصود236423
دوىل-شريعهمنظماتحممود رضا عبد الرؤف حممد دسوقى246424
دوىل-عقوبات-شريعهحممود سعيد حممد املغاورى عبد النىب256425

إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتظام من اخلارج اول مرة للعام اجلامعى




يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1
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مالحظاتمـــــــــواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتظام من اخلارج اول مرة للعام اجلامعى

مالية-ادارى-شريعهاجرامحممود صالح ابراهيم ابو طالب266426
دوىل-شريعهقانون0ت-1شريعه(وافد كويىت   )مشوط حممد مشوط جرمان مشوط  276427
ادارى-عمل-شريعهمصطفى عواد عباس عبد املنعم حجاج286428
مجيع مواد الفرقة الثالثة 2اقتصاد( 2021/2020وقف قيد  )مصطفى جمدى عبد احلليم عفيفى حممد 296429
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-عقوبات-عمل-مرافعاتنرمني صالح حممد عبد الفتاح الشيخ306430

ادارى-دوىل-عقوبات-شريعهاحوال( 2020/2019عذر  )ياسر حممود ابراهيم امحد 316431
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مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنىابراهيم سعيد ابراهيم ابو النيل16451
عمل-شريعهمنظماتامحد حلمى عبد احلميد حممد26452
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-شريعهامحد على حممد حممد حسن36453

مجيع مواد الفرقة الثالثة امحد فرحات عبد الرمحن عبد البارى46454
دوىل-لغه-عمل-مرافعات-شريعهادهم امحد عبد القادر مصطفى عرفه56455
مجيع مواد الفرقة الثالثة احوال-عقوبات( وافد كويىت  )حامد جابر عبد اهلل حامد  66456
مجيع مواد الفرقة الثالثة عقوبات-اجرام( وافد كويىت  )خالد مبارك الدباغ العازمى  76457
مجيع مواد الفرقة الثالثة 2اقتصاد-عقوبات(وافد كويىت   )خالد منيف عاصى الضفريى  86458
مالية-ادارى-جتارىساميه عماد الدين ممدوح حممد96459
ادارى-دوىل-مدنى-عقوبات2شريعه-مدنى( وافد كويىت  )سلطان عاىل على الرشيدى  106460
مجيع مواد الفرقة الثالثة قانون0ت( وافد قطرى  )صاحل حممد غامن صقر الزراع  116461
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنىمدنىعبد العاطى خالد عبد العاطى السيد امحد شحاته126462
مجيع مواد الفرقة الثالثة 2شريعه(وافد قطرى   )عبد اهلل سعيد جوهر سعيد االمحد  136463
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى   )عبد اهلل عبد اللطيف على حممد العتىب  146464
مجيع مواد الفرقة الثالثة 2اقتصاد( وافد قطرى  )على موسى على الرماىل الشمرى  156465
دوىل-عمل-شريعهادارىعمر هانى فاروق عبد الغىن166466
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى   )فيصل حممد ناجى الغفرانى املرى  176467
مجيع مواد الفرقة الثالثة شريعهكريم إبراهيم الدسوقى امني186468
مجيع مواد الفرقة الثالثة كريم حممد عبده عبد العزيز196469
مجيع مواد الفرقة الثالثة ( وافد قطر  )حممد جابر على فاران الريبوعى  206470
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنىحممد حسن حممد نبيل حممد اهلوارى216471
مجيع مواد الفرقة الثالثة 2شريعه-ادارى( وافد قطرى  )حممد محد خبيت محد املنخس  226472
مالية-دوىل-مرافعاتحممد صالح رشاد حممدى236473
مرافعاتمدنى-عقوبات( وافد كويىت  )مطلق طالل مطلق الرميح  246474
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-شريعهممدوح سامى عبد العظيم السيد256475

إدارة شئون التعليم والطالب
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مجيع مواد الفرقة الثالثة 2لغه-2اقتصاد( وافد قطرى  )نايف عبد اهلل حممد الشيبانى العتيىب  266476
مجيع مواد الفرقة الثالثة 2اقتصاد-مدنى(  وافد قطرى  )هادى حممد فيصل املسافرة اهلاجرى  276477
مجيع مواد الفرقة الثالثة مدنى( وافد قطرى  )وافى موسى على الرماىل الشمرى  286478
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مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-عمل-شريعهعقوباتابو العال عبد احلميد حممد ابو العال16501

مجيع مواد الفرقة الثالثة ( وافد قطرى )امحد على حمسن حممد الكلدى اليافعى 26502
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-عمل   (وافد قطرى  )اسامه حممود حممد حسن ريه  36503
مجيع مواد الفرقة الثالثة 2شريعه-ادارى(وافد قطرى  )خبيت حممد محد جار اهلل نوره املرى 46504
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )متيم مجال حممد ناصر النعيمى 56505
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )جابر هادى سامل فهيد العذبه املرى 66506
مجيع مواد الفرقة الثالثة 2شريعه-عقوبات(وافد قطرى  )جار اهلل سامل مسلم جار اهلل النابت 76507
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )مجال قاسم امحد صاحل االجبار 86508
مجيع مواد الفرقة الثالثة قانون0ت-1نظم0ت(وافد قطرى  )حسن محد ظافر دشن ال جابر القحطانى 96509
مجيع مواد الفرقة الثالثة قانون0ت(وافد قطرى  )حسن حممد فارس حسن الشهوانى اهلاجرى 106510
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )محد عايض محد مستور ال فطيح القحطانى 116511
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )محد عبد اهلل سعيد حممد محد نوره 126512
مالية-دوىل-عمل-شريعه(وافد قطرى  )محد عبد اهلادى حممد مسعود ال عتيق املرى 136513
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )محد عيد حنتوش محد فهد اهلاجرى 146514
مجيع مواد الفرقة الثالثة مدنى(وافد قطرى  )محد ناصر سعيد ناصر الربيدى املرى 156515
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )خالد محد مشعل ضيف  166516
مجيع مواد الفرقة الثالثة ادارى(وافد قطرى  )خالد وليد جملى وليد احلميدى 176517
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )خليفه ابراهيم امحد ابراهيم املالكى 186518
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )خليفه عايض محد مستور ال فطيح القحطانى 196519
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )خليفه عبد اهلل امحد سامل كافود 206520
مجيع مواد الفرقة الثالثة 2شريعه(وافد قطرى  )خليفه غامن على غامن الكشاشى املهندى 216521
مالية-دوىل-عمل-شريعهدعاء حممد عبد اهلل حسن بدوى226522
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )راشد خالد مسفر حممد اهلاجرى 236523
مجيع مواد الفرقة الثالثة 2لغه(وافد قطرى  )راشد سعيد حممد العمانى العذبه 246524
مالية-دوىل-مدنى-شريعهعقوباترضا حممد امحد حممد يسن256525

إدارة شئون التعليم والطالب
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دوىل-مرافعات1شريعهرضا حممد حممد دياب266526
مجيع مواد الفرقة الثالثة ادارى(وافد قطرى  )سامل على مبارك سامل النابت املرى 276527
مالية-دوىل-مدنى-عمل(وافد قطرى  )سلطان امحد حسني على امحد املالكى 286528
مجيع مواد الفرقة الثالثة 2شريعه-عقوبات(وافد قطرى  )سلطان سعيد حجاب حممد اهلاجرى 296529
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )سلطان حممد خالد املطر الشويطى 306530
مجيع مواد الفرقة الثالثة مدنى-عقوباتشريف امحد شريف حسانني316531
مالية-دوىل-مدنى-شريعه1شريعه-1مدخلعبد احلميد عبد اهلل عبد احلميد على غاىل326532
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )عبد الرمحن خليفة راشد العمارى الدوسرى 336533
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )عبد الرمحن عبد اهلادى صاحل الغفرانى املرى 346534
مجيع مواد الفرقة الثالثة احوال(وافد قطرى  )عبد العزيز محد عبد اهلادى جابر حسني الربيدى 356535
مجيع مواد الفرقة الثالثة عبد اهلل ابراهيم الدسوقى عبد اهلل ابراهيم عطا    366536
مجيع مواد الفرقة الثالثة 2شريعه(وافد قطرى  )عبد اهلل جابر حممد العذبه املرى 376537
مجيع مواد الفرقة الثالثة ادارى(وافد قطرى  )عبد اهلل دبسان ابراهيم املهدانى القحطانى 386538
مجيع مواد الفرقة الثالثة ادارى(وافد قطرى  )عبد اهلل راشد حممد راشد الشماله 396539
مجيع مواد الفرقة الثالثة 2شريعه-عقوبات(وافد قطرى  )عبد اهلل عجيان حممد عجيان ال جحيش املرى 406540
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )عبد اهلل على غويرب على النابت 416541
مجيع مواد الفرقة الثالثة عقوبات(وافد قطرى  )عبد اهلل حمسن منصور ناصر الشمرى 426542
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )عبد اهلل حممد طالب تويم خصوان املرى 436543
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )عبد احملسن عبد اهلل فيصل حممد طشال املسافره 446544
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )عبد احملسن عبد اهلادى سعيد ذروه الربيدى 456545
مجيع مواد الفرقة الثالثة مدنى-احوال(وافد قطرى  )عبد اهلادى محد عبد اهلادى جابر الربيدى 466546
مجيع مواد الفرقة الثالثة عقوبات-1شريعه(وافد قطرى  )على حصني ناصر حممد ثاقبة 476547
مجيع مواد الفرقة الثالثة ادارى(وافد قطرى  )على حممد فرج حممد القحطانى 486548
مجيع مواد الفرقة الثالثة ادارى(وافد قطرى  )على هادى على هادى حفار املرى 496549
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )فايز على فايز شجعان القربى الشهرانى 506550
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مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )فضيل سويلم عيد غافل الرتيبانى الشمرى 516551
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )فهد على محد حممد الغضيض املرى 526552
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )فهد حممد سعيد حممد عزب 536553
مجيع مواد الفرقة الثالثة ادارى(وافد قطرى  )فهد حممد صاحل حممد الكثريى 546554
مجيع مواد الفرقة الثالثة 2شريعه(وافد قطرى  )فيصل مناور سيار زيدان الدليهان الشمرى 556555
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-شريعه(وافد قطرى  )مبارك عبد اهلل مبارك عبد اهلل اجلربوعى املرى 566556

مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )مبخوت ناصر مبخوت سامل اهلطيل املرى 576557
مجيع مواد الفرقة الثالثة 2لغه(وافد قطرى  )حممد بياش مشعل بياش الرميحى 586558
مجيع مواد الفرقة الثالثة 2لغه-2اقتصاد(وافد قطرى  )حممد مجال حممد ناصر النعيمى 596559
مالية-دوىل-عمل-شريعهاحوال(وافد قطرى  )حممد محد على محد الربيدى املرى 606560
مجيع مواد الفرقة الثالثة ادارى(وافد قطرى  )حممد محد حممد محد الفهيدى املرى 616561
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )حممد راشد محد حممد املريزيق املرى 626562
مجيع مواد الفرقة الثالثة ادارى(وافد قطرى  )حممد راشد حممد الشماىل السنيد 636563
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )حممد سعيد محد على هادى 646564
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )حممد سعيد مفلح سعيد ال كناد القحطانى 656565
مالية-ادارى-دوىل-مدنى(وافد قطرى  )حممد مبارك بطى هاجد الدوسرى 666566
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )حممد مداوى ناصر مشيط الشهرانى 676567
مجيع مواد الفرقة الثالثة (وافد قطرى  )حممد هاشم حسني على امحد املالكى 686568
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-عقوبات2شريعهحممود حممد عبد السميع عثمان696569

مجيع مواد الفرقة الثالثة 2شريعه-ادارى(وافد قطرى  )مشعل عبد اهلل جازى صفوق الرمال الشمرى 706570
مجيع مواد الفرقة الثالثة 2شريعه-مدنى(وافد قطرى  )نايف حممد محد جار اهلل نوره املرى 716571
مجيع مواد الفرقة الثالثة عقوبات(وافد قطرى  )نايف حممد فرج حممد القحطانى 726572
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