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ابانوب عماد ايوب سدراك11
ابتسام احمد عبد المحى احمد فرج22

ابتسام عزت مصطفى عبدالمطلب33

ابتهال حمدى سعد عبد الحميد44
ادارى- تجارى ابتهال طارق عاطف ندى55

ابراهيم احمد عبد المنعم عبد الوهاب66

ابراهيم اشرف امين إبراهيم محمد77

عملابراهيم ايمن ابراهيم على محمد88
ابراهيم حسين فرج ابو سريع99
ابراهيم حلمي محمد ابراهيم1010
ابراهيم رزق ابراهيم على1111
ادارى- دولى ابراهيم سيد طه محمودسالم1212

ابراهيم عبد العزيز احمد عبد الحليم احمد طاحون1313

ابراهيم عبد المنعم عبد العظيم الطويل1414

ابراهيم مجدى محمد يونس عثمان1515

ابراهيم محمد ابراهيم على حجازى1616

ابراهيم محمد ابراهيم محمد عبد المقصود1717

ابراهيم محمد فتحى محمد1818
عمل - شريعه ابراهيم محمد يوسف ابراهيم عثمان1919

ابراهيم ممدوح ابراهيم عز الدين2020
ابراهيم نميرى عبد الفتاح عبد الصمد محمود2121

ابراهيم هانى ابراهيم محمد عبد العظيم2222

ابراهيم ياسر فتحى عبد الموجود النحاس2323

احمد ابراهيم حسن عبد الفتاح حسن2424

عمل عقوباتاحمد ابراهيم محمد إبراهيم متولى2525
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عقوباتاحمد ابراهيم مسعد عبد البصير2626
احمد احمد محمد شحاته2727
احمد اسامه سمير أبو المعاطى على2828

ماليهاحمد اشرف اسماعيل غانم2929
احمد اشرف عبد العزيز على سالم3030

احمد اشرف محمد عفيفى السعداوى3131

احمد اشرف مرسى عبد العزيز مرسى3232

احمد السيد امام عبد هللا3333
عملادارى احمد السيد حلمي عبد الفتاح3434
احمد السيد طه حسين شحاتة3535
عملاحمد السيد عبد الحميد قنديل3636
احمد السيد معوض على موسى3737
احمد الصادق محمد محمد صالح3838
مدنىاحمد امام حموده امام سالمه3939
احمد امين عبد العزيز امين4040
احمد امين محمد امين شحاتة4141
احمد امين محمد عبد الوهاب عصر4242

احمد ايمن محمود عبد الحميد الليثى4343

احمد باشا احمد خضر محمد4444
احمد توفيق على السباعى شبكه4545
احمد جمال عيد على راضى4646
احمد جمال محمود على عفيفى4747
احمد جوده محمد حسبوا4848
احمد حامد فاروق حامد سليم4949
عقوباتاحمد حسام على حسن عطيه5050
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احمد حسام محمد عبد الصادق عبد الحليم5151

احمد حسام محمد فجال5252
احمد حسن الحسيني خليل الخولى5353

احمد حسن محمد عبد الرحمن رضوان5454

احمد حسن محمد يوسف السيسى5555
احمد حمدى شفيق عبد الحليم معن5656

احمد حمدى عبد العاطى محمد5757
احمد حمدى على سيد احمد محمد5858

احمد حمدينو عبد الحميد احمد5959
احمد خالد ابراهيم ابراهيم الجندى6060

1مدنىاحمد خالد احمد فكري سالم ابراهيم6161
احمد خالد اسماعيل محمد عبد الحليم6262

احمد خالد خلف خلف هللا6363
شريعةاحمد خالد سليمان أبو سريع6464
احمد خالد يوسف محمد محمد عمار6565

احمد خير هللا مصلح هنداوى سليم6666

احمد ذكي الدسوقى محمد نصار6767
عقوباتاحمد رجب عبد الحافظ موسى ابو على6868
احمد رجب على مهنى6969
احمد رزق محمد سالمه محسن7070
ادارى-تجارى احمد رضا السيد حسن العكل7171

احمد رضا حماد السيد احمد راشد7272

احمد رضا سالم عبده ضيف7373
احمد رضا سيد مصطفى نوفل7474
احمد رمضان رمضان محبوب7575
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احمد رمضان طه عبد التواب عبد المقصود7676

عقوباتشريعه احمد رمضان يوسف محمود مهدى7777
احمد زاهر عزت السيد سيد احمد7878

احمد زغلول احمد مصطفى7979
احمد زكريا عبد السميع محمد سالمه8080

ادارىاحمد سابق عبد المجيد امين سويلم 8181
شريعهاحمد سامى  طه محمد8282
احمد سامى عبد الباقى السيد محمد الديب8383

احمد سامى محمد شوكت عبد الحليم8484

احمد سرور عبد المعز محمد السيد8585

احمد سعد ابراهيم احمد اسماعيل8686
احمد سعد عبد المولى واصل8787
احمد سعد علي عبد العظيم8888
احمد سعيد عبد الفتاح احمد شداد8989
احمد سعيد عبد هللا محمدى سالم9090
احمد سعيد محمد عوض9191
ماليهمنظماتاحمد سعيد محمود احمد عبيد9292
احمد سالمه احمد عبد الفتاح الذهبى9393

احمد سالمه سيد محمد غنيم9494
شريعهاحمد سالمه عيسي محمود محمد9595
شريعهعقوباتاحمد سليمان سيد عبد الفتاح النجار9696
احمد سمير السيد عبد المطلب9797
احمد سمير عبد التواب عبد الرحمن9898

احمد سمير عمر بكر9999
احمد سيد فراج بربش إبراهيم100100
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احمد سيد محمد على سليمان101101
احمد شريف فاروق حسن محمد102102
شريعهاحمد شلبى محمد صبحى الجدع103103
لغه-مرافعاتاحمد صابر احمد ابراهيم طيبه104104

احمد صابر خيرت رزق امام105105
مرافعاتعقوباتاحمد صبحى عزيز الدين مصيلحى106106
احمد صبحى منسى حسنين107107
احمد صفوت عبد المنعم محمد العجمى108108

احمد صالح احمد ناجى محمد109109
احمد صالح الدين حسين احمد محمد110110

احمد صالح خليفه احمد ابراهيم111111
عقوباتاحمد طارق السيد عبد الجواد112112
احمد طارق عبد الحفيظ عيد حماد113113
احمد عادل سعد سالمه العيسوى114114
احمد عادل كامل دسوقى115115
احمد عادل منصور عبده116116
احمد عاصم بهجت ابو النيل117117
احمد عاطف السيد امين118118
احمد عبد الباسط محمود الصليح عطوه119119

احمد عبد الحميد احمد محمد عفيفى120120

احمد عبد الحميد محمد عبد الحميد121121

احمد عبد العزيز رجب احمد عثمان122122

احمد عبد العزيز عبد الهادى عبد العزيز قزعه123123

مرافعاتاحمد عبد العزيز فتحى مصلحى شلف124124
ادراى- تجارى احمد عبد العزيز مهدى محمود الشيخ عمر125125
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احمد عبد العظيم السيد عبد العظيم مصلحى126126

احمد عبد اللطيف جمال الدين طه127127
عمل احمد عبد المنعم محمد الطوخى عبد المنعم شحاته128128
عمل احمد عبد الوهاب عبد اللطيف محمد الشناوى129129
ادارى- تجارى احمد عبده عبد الرازق عبده ورد130130

احمد عرفه سيد احمد خليل131131
عمل احمد عصام محمود احمد متولى132132
عمل احمد عالء الدين محمد فرحات سعد133133
احمد على السيد محمد134134
احمد على سنوسى عبد الحميد135135
احمد على صابر على بحر136136
عملاحمد عماد احمد على137137
احمد عماد الدين صبره عبد الغنى138138
عمل احمد عماد السيد محمد مسعود139139
احمد عماد على سيد140140
احمد عماد محمد ابراهيم ابو عطيه141141

احمد عمرو معوض سيد142142
عمل 1مدنىاحمد عوض عبد العظيم الخولى143143
عملاحمد عيد محمود محمد على144144
تجارى-شريعهاحمد غنيمى عفيفى غنيمى باشا 145145

احمد فارس سعد ابراهيم برغوث146146
 احمد فاروق محمد فريد عبد الرحمن دياب147147
احمد فتحى توفيق مصطفى االمام148148
احمد فتحى عبد الشافى عبد الرحمن149149
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احمد لطفى عبد الحليم153153
احمد ماهر عيد سيد154154
احمد مجدى إبراهيم نجم سيد احمد155155

احمد مجدى عبد المنعم الصيفى156156
احمد مجدى محمد ابو العال157157
احمد محمد ابراهيم ابراهيم158158
احمد محمد ابراهيم محمد خاطر159159
احمد محمد ابراهيم محمد مبارك160160
احمد محمد ابراهيم يونس غانم161161
احمد محمد احمد القرش162162
احمد محمد احمد جمعه163163
احمد محمد احمد راشد164164
احمد محمد الشحات على حسن إبراهيم165165

1مدنىاحمد محمد امين حسن عيسي166166
احمد محمد جاد محمود167167
مدنىاحمد محمد جودة عبده متولي168168
احمد محمد حسام الدين عبد العظيم محمد على حسين169169

احمد محمد حسين سليمان حسين170170
احمد محمد حسينى محمد متولى171171
احمد محمد خليفه السيد ابو بكر172172
احمد محمد خليفه خليفه االطفيحى173173
احمد محمد خليل السيد174174
احمد محمد زكريا الهادى النشار175175
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احمد محمد سيد على الصيفى176176
احمد محمد شعبان سيد177177
احمد محمد شوقى عبود178178
احمد محمد عبد التواب على عبد هللا179179

احمد محمد عبد العظيم محمد بدر180180
احمد محمد عبد الفتاح احمد181181
احمد محمد عبد الفتاح محمد182182
شريعهعقوباتاحمد محمد عبده احمد183183
احمد محمد عطيه ابراهيم184184
احمد محمد كامل يس عبد الخالق حسين185185

احمد محمد لبيب احمد سماح186186
احمد محمد محمد ابو الفتوح الطوخى187187

احمد محمد محمود عبد المجيد إبراهيم دسوقى188188

احمد محمد يوسف احمد189189
احمد محمد يوسف محمد يوسف190190
شريعهاحمد محمود ابراهيم محمد191191
احمد محمود حسن احمد192192
ماليهاحمد محمود مسهل محمود مرسى193193
احمد مختار راغب محمد نجم194194
احمد مدحت جوده عبد الفتاح العدوى195195

احمد مصطفى ابراهيم حسن196196
احمد مصطفى محمد رشاد197197
احمد مصطفى محمد محمود198198
احمد ممدوح اسماعيل محمود محمد صيام199199

احمد منصور ابراهيم محمد200200
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احمد ناصر عبد الفتاح يوسف201201
احمد ناصر عزب محمد عزب202202
احمد ناصر محمد احمد حسن عبد هللا203203

احمد نبيل السيد محمد دبا204204
احمد نبيل عبد الخالق امام ابراهيم205205
دولىاحمد نجاح احمد الشطيرى206206
احمد نجاح خليل مصطفى عبد اللطيف207207

احمد هانى محمد سمير عبد الحميد طحيمر208208

ماليهاحمد وحيد رمضان يوسف حسانين209209
احمد وحيد عبد الستار عبد الغنى210210
احمد ياسر إبراهيم ابراهيم عامر211211
احمد ياسر محمد الهادى سالمه212212
دولىعقوباتاحمد يحيى اسماعيل عواد محمد213213
ادهم ابراهيم جوده عبدالمقصود214214
ادهم صبرى عبد الوهاب حسين215215
لغهادهم طارق عبد العزيز مصطفى مراد216216
ماليهادهم عادل موسى محمد217217
ادهم على على عمر خطاب218218
دولىادهم عماد عبد الملك احمد طنطاوى219219
اسامه السيد عبد العزيز على دراز220220

اسامه خالد عبد المجيد محمد221221
اسامه سيد عبد الفضيل محمد222222
شريعهاسامه عادل عبد هللا على223223
اسراء احمد حسين سويلم224224
اسراء احمد عبد الجواد يوسف الصديق225225
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

اسراء اشرف محمد الطوخى طنطاوى226226

اسراء اشرف مهدى عبد الحميد شروبه227227

اسراء السيد عبد الحميد على قنديل228228

اسراء ايمن على مرزوق حسن229229
ادارىاسراء جمال محمد ابو الفتوح الطوخى230230
اسراء جمعه على عثمان231231
اسراء خالد احمد عبد هللا سويلم232232
اسراء خالد محمود عبد هللا الديب233233
اسراء راضى السيد عبد العزيز نويشى234234

ماليه- دولى اسراء رمضان عبد الوهاب عبد الفتاح235235
اسراء شعبان عبد الحكم عبد النعيم236236

اسراء صابر محمد ابراهيم عجوه237237
اسراء صالح عبد الكريم إبراهيم مصطفى238238

اسراء عادل عبد الحليم هالل محمد239239

اسراء عاطف ناجح فضل240240
اسراء عبد الجليل شاكر عبد الجليل احمد241241

اسراء عبد السميع زغلول ابراهيم242242
اسراء عبد اللطيف عبد المقصود عبد اللطيف243243

اسراء عبد المحسن حسين يوسف حسين244244

مدنىاسراء عبد النبى ابراهيم رمضان هنداوى245245
اسراء عبد النبى عبد الرحمن معوض246246

اسراء عزت السيد طلخان غالب247247
اسراء فارس عبد الجواد عبد الهادى248248

اسراء كمال محمد موسى 249249
اسراء مجدى سيد عطيه250250

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

اسراء محمد ابراهيم ابراهيم محمود251251

اسراء محمد احمد خضر252252
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                اسراء محمد الطنطاوى محمد الطنطاوى253253

اسراء محمد زكى عبد الظاهر رحال254254

ادارىاسراء محمد عبد الجليل على زين255255
ماليه- دولى اسراء محمد على احمد جبل256256
اسراء محمد على نصر عزازى257257
اسراء محمد مصطفى محمود عثمان258258

اسراء مسعد ابراهيم محمد259259
اسراء مصلحى سعيد مصلحى260260
اسراء منصور منصور محمد السيد261261

اسراء يحيى عبد العزيز كامل262262
اسراء يحيى محمد ابراهيم محمد263263
اسراء يوسف احمد عبد اللطيف264264
دولىمدنىاسالم ابراهيم سليم ابراهيم265265
اسالم احمد متولى احمد266266
اسالم اشرف عبد النبى محمدى267267
اسالم العادل فاروق معوض268268
اسالم امين محمد امين خاطر269269
اسالم جمال رمضان عبد الوهاب270270
اسالم جمال على ابراهيم محمد271271
اسالم حسين عواد محمد272272
اسالم سيد محمد حسانين273273
اسالم طارق سعد عبد المجيد البطراوى274274

مدنىاسالم عايد سالمه محمد عبد العزيز275275

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش



12

مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

اسالم فتحى ابراهيم السيد السروجى276276

اسالم فتحى محمد حسن277277
اسالم مجدى رشدى عبد السميع الفخرانى278278

ماليهاسالم مجدى محمد عبد الرحيم عبدالحى279279
اسالم محمد ابو الفتوح محمود280280
اسالم محمد عادل رمضان281281
اسالم محمد عيسى الصياد282282
اسالم مصطفى عبد الفتاح مصطفى283283

اسالم مغربى حسن عطا ربيع284284
اسماء احمد ابراهيم محمود عيد285285
اسماء احمد محمود احمد محمد286286
اسماء اسعد صبرى محمد287287
اسماء السيد حسن السيد288288
اسماء السيد عبد الجليل على عوف289289

 اسماء حاتم عبد العزيز احمد فتيح290290
ماليهاسماء حسن بخيت عبد الغنى291291
اسماء حسين محسن محمد292292
اسماء حمدى عبد المنعم محمد293293
اسماء رافت صالح اسماعيل قاسم294294
اسماء سامى  عبد المنعم امين295295
اسماء سعيد محمد غنيم إبراهيم296296
اسماء شريف حميد حسن عوده297297
اسماء عادل مدبولى السيد298298
اسماء عبد هللا عبد الحميد حجاب299299
اسماء عزت حسين عبد العال محمد300300

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

اسماء عنانى محمد عبد الرحمن حسان301301

اسماء فتحى عبد العزيز محمد302302
اسماء لواء محمد بسيونى على303303
اسماء محمد احمد جوده نصر304304
اسماء محمود حسين محمد حسين305305
اسماعيل محمد اسماعيل احمد عمران306306

اسماعيل محمد محمد عبد الخالق البسيونى307307

اشرف حمدى حسن ابراهيم عاشور308308

ادارى- شريعه اشرف عبد هللا عبد الفتاح الشيخ309309

اشرقت عطا هللا محمد محمد ابراهيم310310

اشرقت مجدى صالح احمد311311
اصاله رضا عبد الفتاح ابراهيم312312
اصاله محمد محمد ابر اهيم عزب313313
االء ابراهيم على رفاعى على314314
االء اسامه السيد رشدى315315
االء اسامه محمد معوض محمد316316
االء السيد جابر عبد الحميد جابر317317
االء السيد عبد الحميد على قنديل318318
االء جمال عبد هللا المنهى موسى319319
شريعه1مدنىاالء جمال عبد هللا عفيفى التمرى320320
االء سيد احمد فتحى عبيد321321
االء طارق مصطفى مرسى322322
االء عبد الناصر حسن على323323
االء عصام عطيه احمد324324
االء عماد الدين محمد رجب القال325325

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

االء عماد جالل محمد عبد الفتاح326326
االء محمد مصطفى كامل327327
الحسن سيد احمد سالم محمد قاسم328328
الحسن هيثم عبد الصمد حسين329329
السيد ايمن سعيد عبد المقصود330330
السيد سالمه السيد سالمه محمد331331
ماليه- شريعه السيد صالح السيد الصادق332332

السيد عادل السيد عبد الفتاح سرور333333

السيد فراج السيد احمد334334
السيد مجدى السيد زايد335335
السيد محمد على ابو سريع عبد الحميد336336

السيد هشام السيد عبد هللا337337
السيد هشام السيد فرج الكردي338338
الشيماء ابو السعود صديق المشاقى339339

الشيماء السيد محمد على340340
الشيماء مهدي عبد الحميد ابراهيم الصباغ341341

المليجى محمد بيومى المليجى342342
الهام عبد الاله حسن محمود343343
امال احمد كمال السيد امام344344
امام الدين فتح هللا امام عبد المجيد سعيد345345

امانى زكريا عبد العال محمود الشيخ عمر346346

امانى صبحى محمود محمد قرمان347347

امانى عادل لطفى محمد348348
امانى عبد المعطى عبد العظيم محمد الهارونى349349

امانى محمد ابراهيم شفيق350350

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

عمل- شريعه امجد ايمن امين سيد خليل351351

امجد شعبان فوزى سويلم352352
امجد طارق عبد المحسن محمود محمد عبده353353

امل جمال عبد الفتاح سليمان354354
امل حسام الدين الطوخى محمد السيد355355

ادارى- تجارى امل حمدان رياض مصطفى356356

امل زاكر عبد الباسط عبد الرازق357357
امل محمد ابراهيم الشحات358358
امل محمد ابو الفضل سيد359359
امل ناصر عباس عبد الفتاح360360
امنيه احمد سيد محمد361361
امنيه اشرف شعبان سيد سيد362362
امنيه ايمن محمد جمال الدين خالد محمد363363

امنيه حسن ابراهيم364364
امنيه حماده على عراقى365365
1مدنى- ادارى امنيه صالح عبد العظيم محمد366366

امنيه عبد الحكيم مفرح عبد الحافظ367367

امنيه محمد حسن احمد عبد هللا368368
امنيه محمد درويش السيد احمد369369
امنيه محمد عبد الصبور عبد العزيز370370

امنيه نبيل حسين ابو المكارم371371
امير سالمه احمد محمد الخولى372372
اميره ابو العال عبد الرحمن طلبه373373
اميره ابوبكر محمد هندى محمد هندى374374

اميره السيد صالح الدين محمد375375

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

اميره عادل عبد الفتاح محمود376376
اميره عبد العزيز عبدالحفيظ الخولى377377

ماليهاميره عماد محمد عبد المؤمن378378
اميره فكري محمد معروف379379
اميره محمد عادل عبد الحميد سيد احمد رمضان عرام380380

اميره محمد عالء الدين يوسف احمد381381

اميره ياسر احمد محمد ابوسالم382382
اميره يسرى عبد الحليم عمر383383
مدنى- عمل امينه احمد عبد الرافع عبد الخالق سالم384384
امينه احمد فكرى  بيومى منسى385385
امينه جمال بيومى ابراهيم البديوى386386

امينه عواد عبد الحميد عواد جاد387387
امينه محمد السيد ابو زيد388388
انجى خالد عبد الرحمن عبد الوهاب389389

انجى صالح اسماعيل مبارك390390
انجى عبد النبى عبد هللا منصور منصور391391

انس جهاد احمد حسنين محمد392392
انس عبد المعبود عبد العزيز الخولى393393

انس عبد المنعم احمد ابراهيم عليوة394394

انغام اسامه ابو القاسم امين الدرقاوى395395

ايات احمد احمد السيد ابو سيف396396
ايات عبد هللا خليفه عبد هللا حسن397397
ايثار تامر فايز محمد الشيخ398398
ايرينى مسعد صبحى عطا هللا399399
ايرينى وفيق وليم توفيق400400

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

ايمان ابراهيم سعيد ابراهيم401401
ايمان احمد محمد على صقر402402
ادارىايمان احمد محمد مصطفى عوض سعد403403
ايمان جابر محمد احمد شهاب الدين404404

مدنىايمان جمال على محمد عامر ماضى405405
ايمان صابر احمد ابراهيم معبد406406
ايمان طارق سيد محمد عبد هللا407407
ايمان طاهر ربيع السيد أبو سنجر408408
ايمان عادل محمد السيد على409409
ايمان عاطف حسنى ابراهيم النجار410410

ايمان عبد الجابر على جبر411411
ايمان عبد الكريم شوقى محمد حسن412412

ايمان عبيد عبد المنعم عبيد سالم413413
ايمان عصام عبد الرحمن على على414414

ايمان فتح هللا بكرى محمد حموده415415
ايمان مجدى ابراهيم محمد عصر416416
ايمان مجدى داوود حسن417417
ايمان محمد السيد يوسف زمزم418418
ايمان محمد امين يوسف عوض419419
ايمان محمد عبد الفتاح محمد منصور420420

ماليه- دولى  ايمان محمد عبد هللا احمد عقل421421

ايمان محمد عبد المنعم سليمان خضر422422

ايمان محمد عبد الونيس محمد جوده423423

ايمان محمد فتحى ابراهيم424424
ايمان محمد محمود احمد425425

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

ايمان محمود محمد السيد426426
ايمان مصطفى جابر احمد427427
تجارى- مدنى ايمان مصطفى محمد حسان428428

ايمان ممدوح فتح هللا محمد اسماعيل429429

ايمان ناصر ابراهيم محمد عبد الرحمن430430

ايمان ناصر عبد السالم عبد الغنى سالم431431

شريعهايمان وجيه عبد الفتاح عواد432432
مرافعات- شريعه ايمن ثروت إبراهيم رمضان433433

عقوباتايمن خالد امين احمد العبيدى434434
مرافعات- شريعه ايمن عبد الباسط حسن عبدالباسط435435

ايناس ابراهيم شيخ العرب ابراهيم436436
ايناس خالد عثمان عواض ناصر437437
ايه ابراهيم عبد الحميد السيد438438
ايه احمد ابو الغيط احمد439439
ايه احمد صبحى محمد شوعه440440
مدنىايه احمد محمد ابراهيم441441
ايه اسامه محمد معوض محمد442442
ايه اشرف عبد الحليم عبد السالم443443
ايه السيد عبد المنعم عبد هللا444444
ايه هللا احمد جابر البسيونى445445
ايه هللا مصطفى سامى عبد الحميد446446
ايه بكرى محمد عزب447447
ايه بالل محمد بالل حالوة448448
ايه جوده احمد احمد السيد449449
ايه حسن سيد احمد نافع450450

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

ايه رزق عبد النبى امام الفرماوى451451
ايه رفعت اسماعيل الكالوى452452
ايه رمضان ابوبكر حمودة453453
ايه رمضان عبد العزيز فرج هللا454454
ايه سامى رمضان سيد احمد عطيه455455

ايه سعيد عبد الهادى على حسن456456
ايه سمير زيد عبد الحميد457457
ايه سمير عبد العزيز عبد الرازق عزت458458

ايه سميرعبد الهادى ذكى طعيمه459459
ايه عادل محمد السيد غنيمي460460
ايه عادل يوسف عبد المجيد461461
ايه عاطف احمد محمد محمود462462
عقوباتايه عبد العظيم عبد هللا صيام463463
ايه عبد المجيد السيد عبد الحميد464464
ايه عبد المنعم محمود ابراهيم حسن465465

ايه عصام محمد عبدالحي محمد466466
ايه عماد عشرى عبد العزيز سالمه467467

ادارىايه عنتر عبد الفتاح احمد حسن468468
مرافعاتايه فتحى محمود سليمان469469
ايه كرم حسان عبد الحميد470470
ايه كفيل محمد بديوى471471
ايه محمد ابراهيم محمد خلف472472
ايه محمد سيد حافظ محمد473473
ايه محمد عبد الفتاح محمد عماره474474
ايه محمد فهمى محمد برقوقى زيدان475475

مدير عام الكلية  
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

شريعهايه محمود سعد سليمان476476
ايه محمود عبد العزيز477477
ايه محمود محمد اسماعيل478478
ايه محمود محمد الصياد حسنين479479
ايه مدحت محمد عبد الفتاح480480
ايه مصطفى محمد حسن عمرو481481
ايه مصطفى محمود ابراهيم ابراهيم482482

ايه مندو احمد نبوى483483
ايه نصرت عزب عطيه484484
ايهاب رمضان عبد الوهاب عبد الحافظ485485

ايهاب على عواد على عواد486486
بتول اسامه فؤاد احمد ابراهيم487487
بثينه اكرم ابراهيم محمد قنصوه488488
بثينه عبد الستار عبد الفتاح عبد الستار489489

بركسام عدلى سعيد جبره490490
بسمه احمد حمدى احمد البنا491491
بسمه اشرف عبد السيد عبد الغفار492492
بسمه بهاء عبد الحميد محمد493493
بسمه حسني عبد العاطى محمد494494
ادارى- تجارى بسمه سالم محمد سالم495495

بسمه عصام الدين فتحى عبد الحميد496496

بسمه على محمد على497497
بسمه ممدوح عبد العظيم احمد محمد498498

بسمه هانى محمد عبد الهادى اسماعيل499499

بسنت اسامه شملى عبد الغنى الزغبى500500
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

بسنت خليل ابراهيم ابراهيم القشوطى501501

بسنت سمير محمد عبد القادر العبسى502502

بسنت صباحى جوده شحاته الجوهرى503503

بسنت عبد الكريم محمد عواد حامد504504

بسنت عصام احمد محمد505505
بسنت محمد عبد المنعم عواد عفيفى506506

بسنت محمد محمد فرج الشعراوى507507
بسنت نبيل زكريا معوض508508
بسنت وجيه زرعى نصيف509509
بالل السيد على عبد الهادى سرحان510510

بالل سيد عبد الرازق ابراهيم511511
بالل طنطاوى احمد عبد العزيز512512
بالل عبد المحسن عبد السميع السيد عويس513513

بهاء مرعي ابوزيد شعالن514514
عقوباتمنظمات تبارك محمد الصغير عفيفى على حبل515515
تسابيح احمد سيد شحات516516
تسنيم حسام محمد فتحى محمد مغاورى517517

تغريد عبد الحميد عبد ربه عبد ربه518518

تغريد محمود شعيبى سالم519519
تغريد ناصر سمير احمد520520
تقى حامد السيد احمد إبراهيم521521
تقى زكريا احمد بدير محمد522522
تقى عبد الحى خضرى عبد الحى523523
تقى عيد صبرى احمد524524
تقى محمد ابراهيم قاسم همام525525
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

تقى محمد عبد الغنى عبد العزيز526526
تقى ناصر عبد الفتاح محمود هاشم527527

توفيق السيد توفيق السيد528528
توفيق خالد توفيق مزروع529529
توفيق طارئ محمد على محمد سليمان حسانين530530

تيسير رشاد بدوى اسماعيل االطرون531531

مرافعاتادارى جابر عبد هللا شينان البريدى المرى532532
جالل رضا جالل عبد المنعم533533
جالل طلعت محمدى جالل534534
جمال جمال عفيفى عبد العظيم على535535

جمال طاهر علي شعبان536536
جمال عبد الناصر عبد هللا خضر عبد العزيز537537

جمال عصام ابراهيم شريف538538
جمال عصام محمد كامل هاشم539539
جهاد رافت خليفه احمد عبد العزيز540540

جهاد طارق ثابت على ابراهيم541541
جهاد عبد الستار عبد العزيز محمد542542

عملجهاد ماهر السيد محمد543543
جهاد محمد عبد العظيم سالم سالم544544
شريعهجهاد محمد عبد الفتاح جاد ابو المجد545545
جهاد محمد متولي عيسي عمر546546
جهاد نصر عبد الرحمن محمد سيد احمد547547

جودة ايمن جوده عبده مرسى548548
جيهان سالم صالح سالم حسن549549
جيهان فوزى محمد ابراهيم550550
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

حازم امام محمد لطفي551551
حازم خالد سليمان سليمان552552
حازم سعيد عبد المنعم عبد الهادى553553
شريعهحازم عامر احمد عامر554554
حازم محمد حسني مرسى555555
حازم محمد فوزى محمد556556
حازم محمد محمود دياب557557
حازم محمود عبد المحسن عبدالمعطى سند558558

حامد عبد الحميد حامد السمانى559559
حامد محمد حامد عبد المجيد560560
حامد محمود حامد محمود عبد الخالق561561

حبيبه احمد عزت مصطفى فارس562562
حبيبه احمد فوزى عيد على563563
حبيبه احمد فؤاد عبد الحليم محمد564564
حبيبه رمضان محمد رمضان565565
شريعهحسام احمد رشاد عبد الهادى بدير566566
مرافعاتحسام الدين عماد محمد السيد567567
حسام الدين مصطفى عبد العزيز احمد568568

حسام حسن امام حسن هاشم569569
شريعهحسام عاطف حسن رافع570570
حسام عبد المعطى عبد النبى عبد المعطى571571

شريعه- عمل حسام عالء الدين حسانين عبد السالم572572

حسام محمد عبد المهدى محمد573573
حسام وليد حسنى سعد574574
حسن السيد صابر محمد575575

مدير عام الكلية  
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

1مدنىحسن رمضان حسن عبد الصادق576576
حسن عبد الباسط محمد عبد الرازق577577

حسن عصام ابراهيم حسن578578
حسن عالء حسن محمد سالم579579
حسن يحى حسن سيد احمد غريب580580
حسناء حسن محمود عبد العزيز صفى الدين581581

حسناء رضا محمد محمد سند582582
شريعهحسين ابراهيم عبد الحميد احمد سالم583583
حسين عبد هللا جودة عبد هللا584584
حسين عبد المعطى عبد النبى عبد المعطى585585

حسين عبد الناصر حسين احمد586586
حسين ماجد حسين بيومى جاد587587
حسين محمد جالل على588588
حسين محمد حسين متولى أبو عوف589589

حسين محمد حسينى محمد عيد590590
حسين منصور حسين صالح على591591
شريعهحلمى حامد محمد حلمى النواوى592592
شريعهحماد سعيد بيومى عواد593593
حمدى عاطف حمدى عبد هللا خلف594594

حنان بركات جوده على حسين595595
حنان على الشامى على عوض596596
حنان على شعبان عبد العزيز597597
حنين شحته عبد الجواد عبد الرحمن بيومى598598

حنين هانى محمود توفيق الوزه599599
حوريه محمد فريد مصطفى600600
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

خالد ادهم فتحى محمد601601
خالد اشرف مامون مدنى ابراهيم602602
خالد ايهاب احمد عبد المجيد جبل603603
خالد ثروت ربيع على البهلول604604
خالد سامح محى الدين السيد605605
خالد عاطف ابراهيم عوض هللا606606
خالد عاطف حسن محمد607607
خالد على حسن احمد القطان608608
خالد فرحان جمعه احمد609609
خالد ماجد زينهم زين610610
عملخالد محمد رشاد محمد ابراهيم611611
خالد محمد عبد الغنى حافظ612612
خالد محمد عثمان محمد عثمان613613
خالد محمود احمد احمد عبد الاله614614
خالد مصطفى مصلحى مصطفى بدوى615615

خديجه سالمه محمد سيد اسماعيل616616
خلود اشرف عبد الفتاح منصور617617
خلود جمال صقر حامد618618
خلود خالد جوده السيد عبد الجواد619619
1مدنىخلود خالد سالم عبد الحميد620620
خلود خليل عبد هللا ذكى621621
خلود سامح محمد جمال الدين الجوهرى622622

خلود سعيد خليفه مرسى خليفه623623
خلود عبد الحميد محيسن سالم ابوغديه624624

خلود محمد توفيق حسن625625
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

خلود محمد حسين على626626
خلود محمد محمد احمد627627
خلود ناصر سيد محمد628628
خلود هانى طه عبد الحميد يونس629629
خليل اسامه خليل حسين شاهين630630
خيرى احمد خيرى احمد ابراهيم631631
داليا محمد عبد الجليل ابراهيم زريق632632

دعاء احمد محمد عواد علي633633
دعاء سمير فتحى عبد الحليم634634
دعاء شعبان عبد القهار احمد635635
دعاء صالح مصطفى احمد636636
دعاء عبد الحليم محمود عبد الحليم سالم637637

دعاء عماد سعيد محمد بيومى638638
دعاء محمد عبد هللا فرج639639
دعاء مصطفى توفيق محمود عطيه640640

دنيا ابراهيم صبحى سيد641641
دنيا احمد عبد الرحمن محمد642642
دنيا احمد محمود سليمان بدوى643643
دنيا جمال الدين محمد محمود نجم644644
دنيا صالح فؤاد على احمد645645
دنيا عبد الحكم احمد السيد محمد عالم646646

دنيا عصام محمد محمد حسين خضر647647

دنيا فرج صبحى عبد المقصود648648
دنيا محمد عطيه سالم محمد649649
ادارىدنيا محمد عيسي إبراهيم محمد650650
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

دنيا مصباح ابو المعاطى651651
تجارىدنيا مفرح محمد بنهاوى652652
دينا احمد محمد كمال653653
دينا بالل رمضان جالل654654
دينا خالد السيد عنانى655655
دينا خالد عطيه656656
دينا ذكريا محمد فاروق بحيرى657657
دينا رافت حفظى مكى658658
دينا طارق فوزى عبد الجبار659659
دينا عبد هللا محمد طه660660
دينا عبد هللا نعيم حسن حسنين661661
دينا عبد النبى مراد عباس662662
دينا عالم ابراهيم عفيفى663663
دينا محمد السيد محمد شحاته664664
دينا محمد انور محمد عبد المعطى البطاوى665665

دينا محمد عبد الفتاح على محمد666666
دينا موسى سالمه موسى محمد667667
دينا ياسر زكريا احمد668668
دينا ياسر فرحات محمد احمد669669
ذكريا هشام ذكريا حسين سرور670670
ذكى محمد ذكى فرج صالح671671
عقوبات رامى اشرف اسماعيل متولى عفيفى672672
رانا احمد فؤاد السيد673673
رانا حسنين سيد عبد الدايم674674
رانا محمد محمد عفيفى حسنين675675
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عقوباتمنظمات رانيا حميد المحمد676676
رانيا خالد سعيد بركات677677
رانيا رضا السيد دسوقى عبد الرازق678678

رانيا سمير محمد السيد دياب679679
رانيا عبد الظاهر احمد مصطفى نصر عيسى680680

رانيا محمد احمد عواد عبدالرازق681681
رانيا محمد عثمان محمد دياب682682
رانيا محمود احمد عبد الهادى الصياد683683

رجب احمد السيد مرسى684684
رحاب حافظ شحات الكرداسى685685
رحاب شريف عبد العاطى محمود الشرقاوى686686

رحاب عبد الخالق محمد مهدى687687
رحاب عبد اللطيف ابو سريع عبد اللطيف عيسى688688

رحاب عبد الهادى حسب النبى عبد الهادى689689

رحاب محمد امام عبد القادر690690
رحمه جمال سالمه الصادق691691
رحمه حاتم عبد الرحمن حماده692692
رحمه خالد محمد حسن693693
رحمه سالم ناصر منصور694694
رحمه سيد احمد حسن سيد احمد695695
رحمه سيد السيد محمد696696
رحمه عبد الناصر ابو الفتوح السيد697697

رحمه عطية عبد العزيز محمد حشاد698698

رحمه مسعد السيد عبد الرحمن عوده699699

رحمه ناصر ادهم السيد700700

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

رحمه هانى محمود ابراهيم701701
رسميه عوض احمد ابراهيم702702
رشاد ايمن رشاد عبد العزيز التركى703703

رضا احمد محمد جاب هللا704704
رضا رمضان شعبان سليمان705705
دولى-عملرضا نادى سعد كريم عبد القوى706706
رضوه جمال دياب محمد707707
رضوى احمد ابراهيم جنديه708708
رضوى عماد عبد الصمد عبد هللا709709
رضوى محمد ياقوت عدوى نصار710710

رضوى هانى محمد فريد711711
رغده ممدوح فاروق السيد محفوظ712712
رفقه حنا لحظي حنا713713
رقيه السيد احمد حسن محمد طه714714
رقيه مجدى محمد عفيفى715715
رمضان خالد احمد محمد عبد الحليم716716

رمضان سيد محمد جوده حافظ717717
رنا احمد يوسف عبد العظيم ابو النجا718718

رنا جوده محمد راشد719719
رنا مجدى  رفعت  عبد الكريم720720
رنا محمد سيد محمد حسين721721
رنا محمد مجدى عبد المجيد البندارى722722

روان السيد فتحى الدكرورى723723
روان بيومى محمد عبد المنعم724724
روان تامر على حامد725725

مدير عام الكلية  
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

روان سامى حسين سعيد726726
روان عاطف رمضان عبد هللا727727
روان عبد الحميد محمد728728
روان عثمان عبد المغنى عيسوى729729
روان محمد السيد محمد730730
روان مصطفى توفيق مصطفى731731
روجينا فوزى حليم عبيد732732
روضه السعيد عبد القادر على733733
روضه محسن محمد فاروق734734
ماليه- عقوبات روال عبد العظيم رجب شعبان735735

رويده صالح ابراهيم على736736
رؤوف اشرف حمدان على عبد اللطيف737737

رؤى ممدوح عبد الرحمن احمد738738
ماليهريم السيد محمد السيد احمد739739
ريم جمال الدين سعد عبد الفتاح740740
ريم مجدى حافظ سيد احمد ياسين741741
ريم محمد عبد النبى موسى شرف742742
ريموندا ابراهيم صبحى ابراهيم يوسف743743

رينادا ايهاب محمد صبرى محمود الباى744744

ريهام امير عبد العاطى عبد الفتاح745745
ريهام رضا عبد الحليم عبدالمجيد746746
ريهام شعبان عبد المنعم مصطفى747747
ريهام عاطف حسين مصطفى عصر748748

ريهام عالء الدين عبد الهادى محمد749749

ريهام عماد محمد محمد عطيه750750

مدير عام الكلية  
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

زهراء مصطفى سيد سيد هالل751751
زياد خالد عبد الخالق حسانين الغزاوى752752

زياد شريف صالح الدين محمد الدبيكى753753

زياد عادل محروس سيف754754
زياد عصام عبد الحميد البنا755755
زياد عالء الدين على محمد شحاته756756

زياد معروف مرزوق احمد757757
زينب احمد نصر الباجورى758758
زينب اشرف بيومى السيد عبد النبى759759

زينب السيد عبد العظيم محمد خضير760760

مدنىزينب رمضان عبد اللطيف عبد اللطيف761761
زينب عبد الحق اتربى عبد الحق حجازى762762

زينب فتحى سيد سعد شاهين763763
زينب محمد محمد بحيرى حالوه764764
زينب مسعد عبد النبى عبد العال765765
زينب وليد عبد العليم ابو العزم766766
زينه سيد عز الدين رضوان767767
ساره ابو بكر محمد امين768768
ساره احمد عطيه ابو الحسن هريدى769769

ساره حامد السيد مرسى حجازى770770
ساره حسن عطيه حسين771771
ساره حسين محمد برانق772772
ساره خالد محمد عبدالرازق773773
ساره شاكر مغاورى محمدى عبد العال774774

تجارىساره صابر محمد سيد احمد775775

مدير عام الكلية  
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

ساره صالح سيد محمد زريق776776
ساره طارق خضر غريب777777
ساره طه محمد عبد الظاهر778778
ساره عادل عبد المنعم عبد الفتاح بالل779779

ساره عبد العاطى عبد العزيز عزوز780780

ساره عبد الكريم فهمى عبد الكريم781781
ساره عبد هللا ابراهيم يوسف ابراهيم782782

ساره محمد احمد مصطفى783783
ساره محمد محمدي محمد ابراهيم784784
ساره نصر فتح الباب محمد785785
سالى خليل السيد سالمه786786
سامح محمد يوسف عبد العظيم787787
سامر سعد حامد محمود788788
مرافعات- شريعه سامر عصمت محمد حشمت السباعى789789

سامى عزيز سامى  يوسف790790
ساميه اسماعيل منصور امام حماده791791

ساميه محمد عبد الوهاب عبد الحميد العيله792792

ساندى عبد العظيم على سراج الدين793793

سجى ابراهيم عبد النبى السيد794794
سحر سعيد سرحان محمد السيد795795
سعاد رضا عبد السالم عيسوى796796
سعاد مجدى محمد ابراهيم البدوى797797
سعد معوض سعد معوض798798
سعيد جمال ابو الفتوح محمد799799
سعيد حسام سعيد عبد المنعم زيدان800800

مدير عام الكلية  
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

سعيد حسن سعيد سالم سالمه801801
سعيد عبد الغنى محمد شفيق محمد سعيد زيد802802

سعيد على عقاب سعيد الشمرى803803
سعيد على محمد على804804
سالمه محمد سالمه محمد مصطفى805805

سلمى احمد حسن احمد حسين806806
سلمى احمد لطفي عامر ابو نار807807
ادارىسلمى السيد الشحات السيد808808
سلمى حمدى احمد خضرى809809
سلمى سعيد محمد بهنسى810810
سلمى شريف مرسى عفيفى مرسى811811

سلمى طه رمضان خليل812812
سلمى فؤاد شوقى حسين عطيه813813
سلمى قعود سعد عبد العليم814814
سلمى محمد حلمى عبد العزيز815815
سلوى سعيد محمود ابراهيم قمر816816
سلوى محمد ابراهيم محمد الدهتورى817817

سليم راضى سليم عوده818818
سليمان متولى عطا السيد متولى819819
سما جمال الدين مصطفى عبد الوهاب820820

سماح طارق عبد الموجود السيد821821
سماح محمد عبد الرحمن محمد822822
سماح محمود عبد الفتاح السيد بالله823823

سماح نادر محمد امين المصرى824824
شريعهسماح وجدى رمضان فتوح825825

مدير عام الكلية  
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

سمر اشرف حسنى مصطفى جمعه826826

سمر جمال حسن سالمه827827
سمر صالح عبد الهادى عبد الرحمن828828

سمر طارق ربيع عزب829829
دولىسمر عصام فتحى عبد الحميد830830
شريعهسمر عالء رجب محمد831831
شريعهسمر هشام محمد عزب832832
سمير سعيد عبد الحميد محمد الطنطاوى833833

سمير محمد رفعت ابو العال834834
سميره احمد عبد المنعم عبد هللا محمود835835

سندس اشرف جوده على احمد836836
سندس رمضان فوزى عبد المجيد837837
سهام احمد عبد الخالق بخيت838838
سهام خالد ابراهيم السيد839839
سهام عبد الخالق على ريان840840
سهر سليم محمد فهمي841841
سهيله اشرف سعد على842842
سهيله سميح السيد عبد الغنى843843
سهيله عماد مرزوق عبد الجواد844844
شريعهسيد جابر السيد موسى ابراهيم845845
سيد فيصل سيد الجزار846846
سيده بنهاوى السيد عبد المجيد847847
سيده عوض بكرى سعيد848848
سيف احمد عبد الحميد محمد الوكيل849849

سيف الدين هشام فوزى850850

مدير عام الكلية  
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

شريعهسيف هللا اسامه عبد الفتاح احمد نور الدين851851
سيف النصر عبد الخالق فتحى يوسف852852

شريعهمدنىسيف محمد محمد صالح الدين عوض853853
سيمون هانى سليم عطاهللا854854
شاهنده نجيب محمد فؤاد عبد الخالق855855

شروق احمد حسن حسن856856
شروق احمد رمضان مراد857857
شروق ايهاب السيد محمد858858
شروق حسن المحمدى ابو الحسن859859
شروق خالد شحاته احمد الضامن860860
شروق سعد عبد العزيز احمد خطاب861861

شريعهشروق سعيد على عبد العاطى862862
شروق شريف حنفى حلفاوى عبد القادر863863

شروق صبري السيد محمد864864
شروق عبد الحميد محمد صالح الدين محمد865865

شروق عرفه عبد الوهاب عبد الفتاح866866

شروق عصام الدين احمد رضوان867867
شروق فارس مصطفى على مصطفى868868

شروق محمد محمود عبد العظيم869869
شروق ناصر محمد احمد محمد الديرى870870

شروق وليد السعيد محمود871871
ماليهشريف احمد ابراهيم احمد الحجر872872
عملشريف فتحى عبده عبدالباقى873873
شمس عيد احمد حسن874874
ماليه- عمل شهاب احمد عبد العزيز محمد عبسه875875

مدير عام الكلية  
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

شهد عابدين محمد طه876876
شوقى خالد شوقى احمد تهامى877877
شيرين رضا محمد عبد الوهاب محمد سالم878878

شيماء ابراهيم عبد الغنى محمد على879879

شيماء الدسوقى محمد الدسوقى هنيدى880880

شيماء حسن انور حسين الجوهرى881881

شيماء رضا حسن سليمان خضير882882
شيماء سعيد سامى  محمود883883
شيماء طارق محمد محمد884884
شيماء عالء الدين جوده على وهبه885885

شيماء كرم كمال عبد الحميد الجوهرى886886

شيماء محمد عبد السميع عبد السميع زايد887887

شيماء محمد عليوه سيد888888
شيماء ناجى محمد محمد الخولى889889
شيماء هانى نور الدين محجوب890890
عمل- شريعه صابرين ابراهيم سيد إبراهيم891891

صابرين محمد حماد السيد راشد892892
صباح ابراهيم مرسى حسن893893
صباح الجندى شكرى امين حسن894894
صباح محمد امام محمد895895
مدنى- شريعه صباح مصطفى عبدالرؤف رضوان896896

صبرى محمد صالح بيومى897897
ماليهصبرى ياسر سيد سيد898898
صفاء مسعود بكر خليل899899
صالح احمد صالح محمد عتريس900900
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شريعهصالح محمد فتحى ابراهيم901901
ضحى راضى عبد الهادى غنيم الدخاخنى902902

ضحى سيد محجوب محمد اسماعيل903903

ضياء الدين محمد احمد محمود رزق904904

ضياء رزق محروس الشرقاوى905905
طالل سيد محمد محمد906906
طه خالد طه عبد الوهاب احمد907907
مرافعاتعادل حسني محمد محمد المصري908908
عادل طارق عبده على البسيونى909909
شريعهعادل فارس عفيفى ابراهيم عفيفى910910
شريعهعبد الحليم احمد مرسي احمد911911
عبد الحليم جمال عبد الحليم دسوقى النجار912912

شريعهعبد الحميد ايمن عبد الحميد احمد البقلول913913
عبد الحميد زكريا عبد الحميد السيد914914

عبد الرحمن ابراهيم نوار ابراهيم915915
عبد الرحمن ابو السعود فتحى ابو السعود916916

عبد الرحمن احمد ابراهيم احمدالسيسى917917

دولى- شريعه عبد الرحمن احمد حافظ احمد السيد918918

عبد الرحمن احمد صالح احمد919919
شريعهعبد الرحمن احمد محمد محمد على هزاع920920
شريعهعبد الرحمن السيد جودة محمود شهاب921921
عبد الرحمن السيد محمد كامل احمد البربرى922922

عبد الرحمن جمال عبد الرحمن عبد الغنى محمد عبد الجليل923923

عبد الرحمن جمال محمد عبد الوهاب االسود924924

عبد الرحمن خالد السيد محمد منصور925925

مدير عام الكلية  
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عبد الرحمن سالم عبد الرحمن سالم زياده926926

عبد الرحمن سامح محمد محمد موسى927927

عبد الرحمن سمير عبد الرحمن محمد على928928

عبد الرحمن صالح سيد محمد929929
عبد الرحمن على حسن زكي حسن930930

عبد الرحمن على عبد الرحمن يوسف931931

عبد الرحمن فتحى سليم عبد العزيز زهران932932

عبد الرحمن ماهر محمد محمد بدوى933933

مدنىعقوباتعبد الرحمن محمد ابراهيم عبد البديع محمود934934
عبد الرحمن محمد جمال الدين ابراهيم النوري935935

(المنوفيه)عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حسب936936

عبد الرحمن محمد عبد الفتاح على شقران937937

عبد الرحمن محمد عبد الوهاب نصر938938

عبد الرحمن محمد على939939
عبد الرحمن محمد فتحى محمد940940
عبد الرحمن محمود احمد محمد941941
عبد الرحمن مسعد سليم السيد942942
عبد الرحمن ناصر طايف عبد الوهاب943943

تجارى(السادات)عبد الرحمن هشام عبد الرحمن المنوفى944944
عبد الرؤف احمد عبد الرؤف الطوخي945945

ماليهعبد السالم محمد سيد محمد مصطفى946946
عبد السميع محمد عبد السميع محمد اسماعيل947947

عبد العزيز حاتم عبد الحليم يسن عبد الرحيم948948

عبد العزيز طارق عبد العزيز عصر949949

عبد العظيم سمير عبد العظيم عبد العال950950

مدير عام الكلية  
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

عبد الغنى هشام السيد عبد الغنى951951
عبد الفتاح اشرف عبد الفتاح محمد سالمه952952

عبد الفتاح جمال عبد الفتاح عبد الحميد953953

عبد الفتاح سيد محمد محمد ابونايل954954

عبد الفتاح ناصر عبد الفتاح مرسى955955

مدخلعبد اللطيف احمد عبد اللطيف على سعيد956956
عبد اللطيف حمدي عبد هللا منصور957957

عبد هللا احمد عبد هللا محمد958958
عبد هللا السيد محمود دسوقى959959
عبد هللا جمال على احمد محمد نعمه960960

عبد هللا جمعه رفاعى كامل على961961
 دولىعقوباتعبد هللا ركاد فراج ركاد فراج العنزى962962
مرافعات- شريعه عبد هللا سيد احمد عبد هللا963963

عبد هللا شحات سيد محمد964964
عبد هللا صابر سعد ابراهيم965965
عبد هللا صالح محمد السيد السيسي966966

عبد هللا عبد المنعم محمدابوالحديد احمد مرسى967967

عبد هللا عبد النبى الشحات عبد العزيز968968

عبد هللا عبدالمنصف قاسم محمود969969
عبد هللا على سالمه ابراهيم النجمي970970

ماليهعبد هللا مجدى محمد محمد971971
عبد هللا محمد احمد محمود النجار972972
عبد هللا محمد عبد الحميد حسانين973973
شريعهمدنىعبد هللا محمد عبدالمنصف احمد974974
عبد هللا محمد محمد عادل حسن كساب975975

مدير عام الكلية  
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

عبد هللا محمد محمود عبد الوهاب976976
عبد هللا محمود محمد على حسين977977
ادارى- تجارى عبد هللا نبيل محمد فوزى شحاته978978

عبد هللا وائل عبدالظاهر الدسوقي979979
عبد المقصود عبد الرحمن علي محمد الشيخ980980

عبد المنعم حمدى فريد صبيحه981981
عبد المنعم صالح  عبد المنعم السيد 982982

عبد الهادى سيد عبد الحى محمد983983
عبد الوهاب رضا جالل عبد الصابور984984

عبير جمال حامد عطا الشعراوي985985
عبير سمير محمد السيد دياب986986
عبير عبد هللا خضير احمد السيد987987
عبير محمد عبد هللا احمد الطوخى988988
عزيزه عادل مصطفى عبد الحميد989989
عزيزه محمد السيد عالم990990
عطيه حسين حامد محمود991991
عطيه سيد عطية عابدين بدر992992
ادارى- تجارى عطيه طارق عطيه عفيفى ابراهيم993993

عفاف نبيه عبد الحميد يونس994994
عفيفى مسعد امين995995
عال رضا صبحي حسين996996
عال طارق على عبده مسعود997997
عمل- شريعه عال محمد سعيد محمدى على998998

عال محمد مرسى محمد مرسى999999
عالء محمد سيد سيد10001000
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

على ابراهيم محمود امين عبد الرحمن10011001

على احمد جوده عبد هللا10021002
على احمد على بيومى على10031003
عقوباتعلى احمد على عبد الرحمن10041004
على اسامه على حسانين10051005
على السيد احمد محمد على10061006
على الصادق على محمد عطا هللا10071007
ادارىعلى امير على جوده10081008
شريعهعقوباتعلى جمال السيد قناوى محجوب10091009
على جمال عبد الحميد عبد الجواد زايد10101010

مرافعاتعلى خالد محمد على السيد10111011
على صفوت عبد العزيز10121012
على عادل على اسماعيل محمد حديد10131013

عقوباتعلى عبد هللا على محمد10141014
على عزت هاشم صالح10151015
مرافعاتعلى ماهر محمد عبد العزيز يونس10161016
على محمد على احمد الديب10171017
على محمد على محمد الجمال10181018
مدنىعلى محمد محمد شرف موسى10191019
مرافعات- شريعه على محمد محمد عبد المقصود10201020

على مدحت عبد المولى احمد10211021
علياء حسنى عبد الرحمن عفيفى قنصوه10221022

علياء عادل عبد المحسن محمد مصطفى10231023

علياء ماهر محمد الشيخ مصطفى10241024
مدنىعماد احمد سليمان احمد االبجي10251025
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

عماد الدين عبد السميع سعد عبد السميع10261026

عماد ايهاب فتحى ابراهيم ابوشوك10271027
عماد حسنين حسن حسنين10281028
عماد عبد العزيز محمد زكي10291029
عماد هشام محمد عبد الهادى10301030
عمار اسماعيل عبد الرؤوف هريدى دسوقى10311031

عمار محمود عبد هللا سليمان10321032
عمار ياسر السيد عبد الهادى عبد الجليل10331033

عمر احمد محمد صالح عبد الغنى الشيخ10341034

عمر اسامه عبد السميع عزب10351035
عمر اشرف حسب هللا صالح10361036
عمر اشرف سمير ابراهيم الدسوقى10371037
عمر العراقى عبد الرحمن محمد10381038
عمر خالد محمد االشقر10391039
عمر خالد محمد حسين عبد الرحمن10401040
عمر خالد مقلد عبد العزيز10411041
عمر عبد الخالق كمال محمود10421042
عمر عبد العزيز الدسوقى السيد10431043
عمر محمد بكر عمر10441044
عمر محمد حماد محمد10451045
ماليهمدنىعمر محمد عبد العزيز ابراهيم10461046
عمر محمد عمر عبد الهادى جمعه10471047
عمر محمود احمد حسن10481048
عمر مهنى عبد الرحمن عبد الغفار البوهى10491049

شريعهعمر ناصر صبحي عابد10501050
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

عمرو ابراهيم ابوالنجا فضالى10511051
عمرو احمد محمد ابراهيم10521052
عمرو حسن محمود حسن حربى10531053
ماليه- شريعه عمرو سامى  محمد السيد على10541054

عمرو شريف عبدالمحي ابراهيم عثمان10551055

عمرو عادل مصطفى احمد10561056
ماليه- عمل عمرو محمد السيد سالم محفوظ10571057
ماليه- مرافعات عمرو محمد شحات دسوقى عبد العال10581058

عمرو محمود صبحى ابراهيم10591059
عمرو مدحت محمد عبدالرحيم10601060
ماليهعمرو موسى فاروق احمد عشماوي10611061
عنان عبد الخالق محمد شرف نصار10621062

عنان يوسف محمد عبد هللا10631063
عهد طارق فتحى توفيق على10641064
عيد السيد محمد السيد منصور10651065
عقوبات- شريعه عيسى محمد عيسى نعيم10661066

غاده غالى عبد العظيم عبد البصير10671067
غدير محمد السيد محمد على الدكرورى10681068

غرام ياسر محمد بهى الدين10691069
غيداء مدحت فهمى زكى محمد عمران10701070

فاتن محمد سليمان سليمان رضوان10711071
فاتن ياسر محمد عبد الهادى البنهاوى10721072

فادى سامح نجيب ابراهيم فانوس10731073
شريعهمدنىفادى هانى محرم محمد10741074
عقوبات- شريعه فاروق عصام فاروق عبد الحكيم طلبه10751075
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فاروق ناشد فاروق عبد الرحيم10761076
فاطمه احمد عبد السميع بدر احمد10771077
فاطمه اسماعيل امبابى حسين10781078
فاطمه السيد كمال ابراهيم سالم10791079
فاطمه امير سليم السيد10801080
فاطمه ايمن مطراوى10811081
فاطمه حامد ابراهيم حسب النبى10821082
فاطمه حامد حمدى السيد10831083
فاطمه حسن عبد الرؤوف محمود مرعى10841084

شريعهفاطمه خالد محمد ابو سريع10851085
فاطمه رأفت عبد العزيز عبد الرحمن10861086

فاطمه رضا السعيد عبد الفتاح10871087
فاطمه رضا فؤاد عبد الحميد10881088
فاطمه سامى  طه عبد الرحمن الخلفى10891089

فاطمه سعد على محمود10901090
فاطمه سعيد محمود ابراهيم10911091
شريعهفاطمه صالح محمد خليفه10921092
فاطمه عبد المتجلى عبد الخالق احمد هندى10931093

فاطمه عبد رب النبى محمد محمود حسين مزيد10941094

شريعهفاطمه عصام عبد الغنى محمد10951095
فاطمه عصام محمد عبد هللا حميد10961096
فاطمه عطيه محمود محمد10971097
فاطمه على محمد شعبان الحجار10981098
فاطمه قاسم عبد الهادى سليمان10991099
فاطمه قنديل عبد البر حسن علي11001100
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شريعهفاطمه ماهر عبد هللا محمد11011101
فاطمه محمد احمد على ايوب11021102
فاطمه محمد عبد الفتاح بديوى السيد11031103
فاطمه محمد عبد الفتاح يوسف11041104
فاطمه محمد محمد ابراهيم منصور11051105
فاطمه محمد محمد حسنين11061106
فاطمه محمد مصطفى محمد ابوزيد11071107
عقوبات- شريعه فاطمه محمود ابو الوفا عبد الحليم11081108

فاطمه محمود السيد عبد الرحمن داود11091109

شريعهفاطمه محمود أنور مصطفى11101110
فاطمه ناصر كامل ابراهيم11111111
فاطمه يوسف مبروك اسماعيل النمر11121112

فايز محمد نجيب محمد11131113
فايزه غرام عبد الجليل محمد11141114
فايزه مصطفى محمد ابراهيم محمد11151115
فبرونيا هانى زكى عبدالملك جرجس11161116

فتحى ابراهيم فتحي حسن11171117
فتحى رمضان فتحى حموده11181118
فرح احمد عبد الوهاب احمد الحسيني11191119

فلاير خالد صابر احمد محمد الرشيدى11201120

عقوباتفريد ناصر فريد محمود على ابو الدهب11211121
فريده محمد السيد ابوالعنين11221122
فريده محمود محمد مصطفى نوفل11231123
فوزى امام فوزى امام11241124
فؤاد احمد فؤاد مهدى نصر11251125
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فؤاد حسان فؤاد حسان11261126
فؤاد محمد محمود مصطفى الشلوف11271127
قدرى محمد اسماعيل احمد شامه11281128
قدريه مجدى حجازى ابراهيم حجازى11291129

كامل خالد عبد ربه عواد11301130
كامل على كامل عباس11311131
كرستينا صبري وديع بشير11321132
شريعهكرم موسى موسى فضة11331133
كرمينا وحيد صبري فهمى بشاي11341134
كريم ابراهيم السيد متولى احمد11351135
كريم ابراهيم عبد السميع ابراهيم11361136
كريم احمد عبد العزيز محمود احمد11371137
كريم احمد على بيومى11381138
كريم اسامه عبد الودود عبدالرسول11391139
تاريخ قانونكريم ايمن عبد العزيز عبدالحافظ محمد11401140

كريم رمضان رفاعى سليمان11411141
كريم رمضان سيد سيد مرسى11421142
كريم عاطف درويش احمد11431143
كريم عبد الرحمن على ابراهيم11441144
كريم محسن محمد فاروق عبد العظيم11451145

شريعهكريم محمد سعد عبدالسميع11461146
شريعهكريم محمد عبد المنعم عطيه11471147
شريعهكريم مسعد على مهدى11481148
كريم مصطفى طوخى السيد11491149
كريمان ناصر ابراهيم السيسى11501150
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كريمه ماهر محمد محمد عبد الصادق11511151

كريمه محمد احمد حامد11521152
كمال حسن محمد حسن قدح11531153
كوثر محمد سيد حسين11541154
عقوباتكيرلس صابر فؤاد جرس11551155
لبنى عبد العزيز امين الكرداسى11561156
لميس شريف حنا صليب11571157
لؤى عبد الحميد قنديل محمد11581158
ليلى محمد متولى السيد11591159
ليندا ابراهيم عبد هللا منصور منصور11601160

لينه فتحى صدقى احمد محمد11611161
ماجد عبد الغفار عبد الرؤوف مرسى11621162

ماجده حبشى ابراهيم صبيح على عمر11631163

ماجده محمد عبد هللا قنديل عبد هللا11641164
ماجده محمد متولى منصور11651165
مادونا اشرف عزيز امين11661166
لغهمدنىمارينا اشرف كمال غطاس11671167
مارينا عياد دانيال بخيت11681168
مازن عالء محى سيد11691169
شريعهمازن مصطفى شحاته نوار11701170
مالك مصلح ابراهيم سليمان عيد11711171
ماهر محمد  محمد سليمان11721172
ماهينار ياسر بدر عبد الفتاح11731173
مايا محمود حامد الصادق11741174
مايكل سمير جرجس اسحق ابراهيم11751175
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مجد الدين يسرى عبد هللا محمد سيد احمد11761176

شريعهمجدى اشرف محمد بدر الدين ابو النجا11771177
مدنى- عقوبات مجدى عبد الحكيم حسين ابراهيم11781178

محمد ابراهيم انور عبد الحميد البارودى11791179

عملمحمد ابراهيم خليل ابراهيم11801180
محمد ابراهيم عزب ذكى االشقر11811181
شريعهمحمد ابراهيم محمد ابراهيم موسى11821182
محمد ابراهيم محمد محمد غنيم11831183
محمد ابراهيم محمد نجيب فتوح11841184
محمد احمد السيد عواد بدر11851185
محمد احمد امين عبدالعليم11861186
محمد احمد جالل نادى حسين11871187
محمد احمد جمال عبد المنعم11881188
محمد احمد رجب السيد محمد11891189
محمد احمد رشاد عبد الجواد11901190
محمد احمد سيد احمد ابراهيم11911191
محمد احمد طلعت احمد البسيونى11921192
شريعهمحمد احمد طه عبد الحليم11931193
محمد احمد عبد هللا عبد المنعم على11941194
محمد احمد عبد المنصف عثمان11951195
محمد احمد على ابو طالب11961196
محمد احمد فكرى عبد الشافى محمد11971197
عمل- مرافعات محمد احمد محمد الشحات11981198

محمد احمد محمد جمال الدين11991199
محمد احمد محمد حامد احمد عوض12001200
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مدنىمحمد احمد محمد صبرى احمد ذكرى12011201
محمد احمد يوسف عبد الحميد12021202
محمد اسامه ابراهيم عبد الغنى12031203
محمد اسامه محمد عبد الستار12041204
محمد اسماعيل احمد محمد جعفر12051205
محمد اسماعيل السيد محمد درويش12061206
محمد اشرف الحسانين محمد12071207
محمد اشرف حامد محمد محمد12081208
محمد اشرف خطاب مجاهد12091209
محمد اشرف صالح الوكيل12101210
محمد اشرف عبد العظيم عبد الحميد12111211
محمد اشرف محمد حمدى السيد12121212
محمد اشرف محمد مصطفى12131213
محمد اشرف نجدى عبد الهادى12141214
ماليهمدنىمحمد اكرم ابراهيم تهامى12151215
شريعهمحمد البندارى على البندارى12161216
شريعهمحمد السيد ابراهيم محمود12171217
محمد السيد امين عبد الفتاح ابراهيم12181218
شريعهمحمد السيد طلبه محمد السيد12191219
محمد السيد متولى مرشد عوده12201220
محمد ايمن جودة عياد12211221
محمد ايمن حنفى محمد12221222
محمد ايمن عزت بسيونى12231223
محمد ايمن على على بدوى12241224
محمد ايمن محمود محمد12251225
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محمد ايهاب احمد محمد سنجر12261226
محمد بخيت رضوان محمد12271227
محمد بدران عبد السالم على12281228
محمد بدوى محمد عز العرب12291229
محمد تامر سياح ابراهيم12301230
محمد توفيق لطفى محمود الفقى12311231
محمد جمال احمد ابراهيم12321232
عقوبات- شريعه محمد جمال عبد الباقى عبد الباقى12331233

محمد جمال عبد الصبور عبد الحليم12341234
محمد جمال فتح الباب احمد12351235
محمد جمال محمد الشافعى12361236
محمد جمال محمود عبد الحميد هيكل12371237

مرافعاتمحمد جميل محمود احمد12381238
محمد جوده محمد على عطيه12391239
محمد حجاب عبد الحميد حجاب12401240
شريعهمحمد حسان محمد حسن على12411241
محمد حسن محمد محمد الشرقاوى12421242
محمد حسنى احمد عبد الخالق12431243
محمد حسنى سيد هاشم سليمان12441244
تجارىمحمد حسنين عبد الحميد البليدى12451245
محمد حسين السيد محمد12461246
محمد حسين فتحى على12471247
محمد حسين محمود احمد ناجى12481248
محمد حماده محمد محمد ابو النيل12491249
محمد حمدى محمد ابراهيم الوكيل12501250

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش



51

مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب
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محمد حمدى محمود سيد احمد شريف12511251

محمد خالد صبحى عبد العظيم12521252
محمد خالد عبد هللا12531253
محمد خالد محى هالل محمد12541254
محمد خالد منصور بيومى زغاليل12551255
محمد خليل ابو سريع خليل12561256
محمد درويش درويش مصطفى الشيخ عمر12571257

محمد رجب محمد رجب12581258
محمد رضا محمد سليمان12591259
محمد رمضان شافعى رضوان12601260
محمد رمضان عايد محمد شحاته12611261
محمد رمضان عبد العظيم عبد الحميد12621262

محمد رمضان محمد ابوزيد12631263
محمد سالم ذكى سالم الشال12641264
محمد سالم محمد احمد12651265
عقوباتمحمد سامر فؤاد احمد12661266
محمد سامى عبد العزيز نصر12671267
شريعهمحمد سامى على محمد توفيق12681268
دولىمحمد سعد احمد محمد احمد12691269
محمد سعد على سيد صقر12701270
محمد سعيد السيد محمد مشيرف12711271
محمد سعيد عبد الحليم محمد12721272
محمد سعيد محمود على12731273
محمد سمير ابراهيم سيد12741274
محمد سمير السيد اسماعيل12751275
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دولى- عمل محمد سمير محمد احمد الشريف12761276
دولىمحمد سيد عبدالسالم يوسف نصر12771277
محمد سيد محمد عبد الخالق القبانى12781278
دولىمحمد شعبان السيد احمد ابراهيم12791279
محمد شوقى ابراهيم احمد فرج12801280
محمد شيرين محمد محمد على12811281
محمد صابر عبد الرحمن عبد السالم12821282

محمد صابر عبد الغنى على12831283
محمد صابر عبد اللطيف عبد العال الصعيدى12841284

ماليه- شريعه محمد صابر محمد عبد هللا12851285

دولى- عمل محمد صالح حماسه مصطفى والى12861286
184محمد صالح عبد العظيم احمد احمد المليجى12871287
محمد صالح محمد حسن12881288
محمد صالح مسعود احمد يوسف12891289
محمد طه السيد مصطفى عطا12901290
محمد طه عبد المنعم عبد الغفار12911291
عقوباتمحمد طه محمد موسى12921292
محمد عابدين محمد طه12931293
محمد عادل احمد بدير محمد الحسينى12941294

محمد عادل احمد حسن حسانين12951295
محمد عادل عبد العزيز عبد الجواد12961296
محمد عادل محمد ابراهيم بركات12971297
محمد عادل محمد عبد الفتاح الجمل12981298
عقوباتمحمد عاطف بدير عبد الهادى الجندى12991299
محمد عاطف ربيع محمد13001300

مدير عام الكلية  
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محمد عاطف محمد احمد الشحات13011301
محمد عاطف محمد عبد المجيد13021302
عملمحمد عاطف محمدى ابراهيم بكرى13031303
محمد عبد الخالق سعد عنبر13041304
محمد عبد الرحيم رجب حسن13051305
محمد عبد الرسول محمود السيد13061306
محمد عبد الشافى عبد البديع يوسف13071307
محمد عبد العاطى محمد عودة سليمان13081308

محمد عبد العظيم محمد عبد العظيم محمد 13091309

محمد عبد هللا محمد عبد الفتاح13101310
محمد عبد النبى السيد عبد الحميد13111311
عمل- مرافعات محمد عزت عيسى محمد13121312

محمد عزت محمد عبد هللا عتاب13131313
محمد عصام ابراهيم حسن13141314
محمد عصام محمد خيرى13151315
محمد عصام محمد محمد خليل13161316
محمد عفيفى السيد عفيفى13171317
محمد عالء عبد النبى عبد الفتاح13181318
عقوباتمحمد عالء فرج بدوى الشرشابى13191319
محمد على محمد طه صبيح13201320
منظماتمحمد عواد فتحى عواد13211321
محمد غريب الهادى احمد13221322
محمد فتوح عبد العليم مرسى13231323
مرافعاتمدنىمحمد فريد محمود عبد المطلب13241324
محمد فوزى عبد السالم السيد محمد13251325
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تجارىمحمد فوزى محمد بدوى13261326
محمد فيصل عبد المعطى عبد الفتاح13271327

محمد كردى محمود عبد الرحمن13281328
محمد كمال الدين محمد سيد13291329
عقوباتمحمد ماهر سعيد ياقوت13301330
عقوبات- شريعه محمد ماهر محمد محمود عمر13311331

محمد مجاهد عبد العزيز محمد مجاهد13321332

محمد مجدى السيد احمد محرم13331333
محمد مجدى سيد احمد غنميى سيف13341334
محمد مجدى محمد محمد13351335
محمد محروس عطيه محمد13361336
محمد محروس على احمد13371337
محمد محروس محمود ابراهيم13381338
محمد محسن عبد المنعم عبد المحسن نوح13391339

مرافعاتمحمد محسن عبد المنعم معوض13401340
محمد محمد هاشم السيد13411341
محمد محمود احمد احمد الحواوشى13421342
عمل- شريعه محمد محمود الشحات اسماعيل13431343

محمد محمود بهى محمد عفيفى حسب هللا13441344

محمد محمود عبده احمد سليم13451345
محمد محمود فاروق محمود13461346
محمد محمود محمد حسن13471347
محمد محمود محمد محمود بان13481348
محمد مختار انور مختار13491349
محمد مسعد عبد الرحمن ابو سريع13501350
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محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

دولى- مدنى محمد مسعد عبد العزيز سليمان13511351
محمد مسعود عبد المحسن عيد الفخرانى13521352

محمد مصطفى على تمام13531353
محمد مصطفى مبروك احمد13541354
محمد ممدوح احمد ابراهيم العفيفى13551355
محمد منتصر حسين حسن13561356
شريعهعقوباتمحمد منصور سيد احمد منصور13571357
محمد ناجح جمعه عبد الواحد سعد13581358
محمد ناصر محمد محمود مروان13591359
محمد نجيب عبد الغنى ابراهيم13601360
شريعهمحمد هانى فرج ابراهيم13611361
محمد وحيد سعيد محمد ابراهيم13621362
ادارى- عقوبات محمد وليد فتحى على شحاته13631363

محمد ياسر حسنين عبد القادر13641364
محمد ياسر محمد مدبولي المحالوي13651365
ادارى- تجارى محمد ياسر محمد مكايد عبد الحفيظ13661366

محمد يسرى خليفه المزين13671367
محمد يونس ابراهيم13681368
محمود احمد عبد المعبود محمد13691369
محمود احمد محمد شحاته13701370
محمود اسامه عيد عبده13711371
ادارىمحمود اشرف سعيد محمود نعمان13721372
محمود اشرف فتح هللا عبد الخالق سليمان13731373

محمود جمال حسن بركات13741374
محمود جمال محمود احمد13751375

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

محمود حسنى عبدالسالم السيد زايد13761376
عقوباتمحمود خالد سعيد محمد محمود13771377
محمود رشدى امام على عين13781378
محمود رضا شريف السيد بحيرى13791379
شريعهعقوبات محمود رضا منير هادى13801380
محمود رفعت محمود عزازى13811381
محمود سامى  عيسوى عبد المنعم13821382
محمود سامى رفعت مصلحى13831383
محمود سمير فتحى متولى13841384
محمود سمير وهبه صقر13851385
محمود ضاهر عبد العظيم13861386
محمود طارق عبد الوهاب مرسى احمد13871387

محمود طارق محمد عبد الغنى13881388
محمود طه محمد13891389
محمود عادل يوسف احمد الشيمى13901390
محمود عبد العزيز مرسى محمد حرحش13911391

محمود عبد هللا سيد حسن13921392
محمود عبد المجيد حسين عبد المجيد حسن13931393

محمود عبد الناصر عبد العال محمد13941394
شريعهمحمود عبد الناصر عطيه عواد حسن13951395
محمود عبدالستار محمود حمد13961396
محمود عصام جوده الصياد13971397
شريعهمحمود عطيه احمد احمد يونس13981398
محمود عفيفى ابوالعال محمود13991399
محمود عالء صالح الدين احمد14001400

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

محمود على محمد محمود14011401
مرافعات- شريعه محمود عماد عبد الرحمن محمد البكش14021402

ادارى- تجارى محمود كرم محمود عبد الحليم14031403

شريعهمدنى محمود ماهر محمد عبد المؤمن14041404
محمود مجدى حامد محمد جمعة14051405
دولىمحمود مجدى عبد المعبود امام14061406
محمود مجدى عزالرجال جيوشى14071407
ادارى- تجارى محمود مجدى محمد سالمه14081408

عملمحمود محسن فهمى الفخرانى14091409
ادارى- شريعه محمود محمد احمد محمد حلوه14101410

محمود محمد جابر محمد ابوالعال14111411
محمود محمد رجب عبد النبى14121412
شريعهمحمود محمد رضا محمد عبد العزيز الشرقاوى14131413
محمود محمد سعيد محمد14141414
شريعهمحمود محمد سيد محمد14151415
محمود محمد عبد الغفار على الشهابى14161416

محمود محمد عبد المتعال مجاهد14171417
محمود محمد محمد صالح محمد14181418
مدنىمحمود محمد محمود محمد متولى السويدى14191419
مرافعاتمحمود محمد مصطفى محمد قبالى14201420
محمود مصطفى عبد العظيم عبد هللا14211421
دولى-عقوباتمحمود مصطفى منصور محمد البسيونى14221422

محمود هشام عبد المجيد مجاهد14231423
محمود وائل حلمي عبدالسميع14241424
مرافعاتمحمود وائل محمد كمال14251425

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

مرافعاتمحمود ياسر رمضان محمد14261426
مرافعاتمحمود يوسف محمود زايد14271427
مدنىمدحت عبد الهادى عبد المعطى مصطفى14281428
مروان احمد محمد محمد14291429
مدنىمروان إبراهيم حسنين عبد الرحمن14301430
مروان حمدى سعيد محمد الزياتى14311431
مرافعاتمروان شحات السيد14321432
مدنىمروه السيد محمد فؤاد محمد العزالى14331433
عقوباتمروه ايهاب حسن محمود جماز14341434
مروه عبد الحميد عبد الغنى محمد14351435
عقوباتمروه عبدالغفار عرفه حسن14361436
مروه محمد بشير السيداحمد14371437
مروه محمد سعيد السيد14381438
عقوباتمروه محمد فتحى على14391439
مريان اشرف مسيحه غالى مسيحه14401440
مريم ابراهيم الدادمونى هوارى14411441
مريم السيد عبد المجيد محمد14421442
مريم السيد محمد السعيد محمدى عبد العال14431443

مريم ايمن محمد احمد البنا14441444
مريم رجائى محمد عبد العزيز جادو14451445

مريم زغلول حسينى زغلول14461446
مريم صالح عبد اللطيف سيد14471447
مريم عادل سليم عودة14481448
مريم عبد التواب عبد التواب محمدى14491449

مريم عالء الدين عفيفى على سعد14501450

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

مريم كرم بدوى محمد حسان14511451
مريم مجدى بلك يس بلك14521452
مريم محمد على احمد14531453
مريم محمد محمد احمد14541454
مريم محمود عبدالموجود رضوان14551455
مريم ناجى سامى ميخائيل14561456
مريم نبيل عزب عباس عبد العال14571457
عقوبات-شريعهمريم يحيى احمد عبد الهادى14581458

مريم يحيى حسانين راشد حسنين14591459
مريم يسرى امين محارب14601460
مصطفى ابراهيم حسنين ناصف14611461
دولىمصطفى احمد عبدالمالك سالم14621462
مصطفى احمد مصطفى احمد بيومى14631463

مصطفى احمد مصطفى محمد المجاهد14641464

مدنىمصطفى احمد موسى إبراهيم14651465
مصطفى ايمن سعيد محمد14661466
مصطفى جمال الدين محمد محمد مصطفى14671467

مصطفى حسين محمد سيد14681468
اقتصادمصطفى حمدى سيد طلبه14691469
دولىعقوباتمصطفى حمدى محمد عويضه14701470
مصطفى خالد صالح سالمه محمد14711471
مصطفى رائد عبد المنعم حشيش14721472
مصطفى ربيع محمود ابو حزيم14731473
مصطفى سعد فتحى محمد الدمرداش14741474

مصطفى سعيد ايوب محمد عبد النبى14751475

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

مدنىعقوباتمصطفى سعيد شحاته على محمد14761476
مصطفى سمير مصطفى محمد شراده14771477

مصطفى صالح ابو العطا عفيفى14781478
مصطفى طارق احمد عبد المطلب عبد العزيز14791479

مصطفى طارق عبد الفتاح محمد الغزاوى14801480

مصطفى طارق محمد على شحاته14811481
مصطفى عادل صالح حسين حسين المزين14821482

مصطفى عاطف سيد مصطفى14831483
مصطفى عاطف محمد الصديق ابراهيم عمران14841484

مصطفى عبد الرازق محمد خليل14851485
مصطفى عبد العال محمد عبد الحميد سيد احمد14861486

ادراى- دولى مصطفى عبد الكريم ابراهيم عبده14871487

مصطفى عبد النبى محمود محمد زغيب14881488

مصطفى عصام جاد عبد هللا14891489
مصطفى عصام رشاد عبد الحميد14901490
مصطفى غريب عبد السميع عبد المجيد14911491

مصطفى فتحى طاهر محمد14921492
شريعهمصطفى كامل محمد الشبراوى محمد الخولى14931493
مصطفى مجدى عبدالعليم محمد14941494
مصطفى مجدى على احمد على ابو شعير14951495

مصطفى محمد ابراهيم صابر14961496
مصطفى محمد الطاهر احمد البيومى محمد ابوزيد14971497

مصطفى محمد خليفه خليفه14981498
مصطفى محمد سيد احمد14991499
مصطفى محمد شلبى عبد العزيز15001500

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

مصطفى محمد عبد الحافظ محمود عبد الرحمن15011501

مصطفى محمد عبد الحميد على نصر15021502

مصطفى محمد عبد المجيد حسن محمد15031503

مدنىمصطفى محمد محمود السيد15041504
مصطفى محمود حامد على الوردانى15051505

مصطفى محمود شكرى محمود السيد15061506

شريعهمصطفى محمود محمد سالمه15071507
مصطفى مسعد عوض هللا السعيد عفيفى15081508

عملمصطفى نبيل حسين مرسى البدوى15091509
عقوباتمصطفى نور الدين سالم15101510
مصطفى هانى السيد عبد الغنى15111511
مرافعاتمصطفى هانى صبحى محمد15121512
معاذ عالء عبد هللا  الشين15131513
معتز عبد الوهاب صالح عزت ابوشنب15141514

مكسيموس عادل جرجس رزق15151515
مالك منير عزيز اسعد15161516
منار ابراهيم عبد الرحمن تهامى15171517
منار احمد حسين محمد شلتوت15181518
منار السيد بدوى سالم15191519
منار السيد محمود السيد مليجى15201520
منار بيومى محمد بيومى15211521
منار حمدى سعيد ابراهيم15221522
منار صفوت عبد الباقى محمد اسماعيل15231523

منار صقر سالم صقر15241524
منار عبد الرحمن عبد الظاهر محمد قرطام15251525

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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منار عبد هللا السيد متولى15261526
منار على حسن على رجب15271527
منار كرم صالح مرعى15281528
منار مجدى محمد عبد الفتاح عرفه15291529
منار محسن محمود الليثى15301530
منار مصطفى علي عبد الحميد رزق15311531

منار ممدوح عبد الهادى ابراهيم15321532
منار ناصر عبد العزيز رزق الديب15331533
منال حمدى سيد احمد15341534
منال على عبد الغنى على15351535
منه هللا ابراهيم فتوح ابراهيم15361536
منه هللا ابراهيم محمد15371537
منه هللا انور سيد محمد خليل15381538
مرافعاتمنه هللا جاد مصطفى جاد15391539
منه هللا حسام عباس عبد الحليم15401540
منه هللا حسن زكى عبدالرازق15411541
منه هللا رجب احمد عبد الواحد15421542
منه هللا عصام محمد حامد15431543
منه هللا عالء الدين حميد سيد15441544
منه هللا عالء الشحات عبد الخالق15451545
مدنىمنظماتمنه هللا محمد احمد محمود15461546
منه هللا محمد السيد عبد المجيد15471547
منه هللا محمد عطيه حامد محمود15481548
منه هللا محمد عمر فؤاد15491549
منه هللا محمدى محمد محمدى15501550

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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منه هللا محمود رجب عبد هللا15511551
منه هللا معتز شوقى السيد على15521552
منى عبدالناصر احمد حسن15531553
منى محمد صبيح محمد حسانين15541554
ماليهمنى مصطفى فتحى محمود15551555
منى نور الدين سيف الدين نور الدين15561556

منى هاشم محمود حسن الشيخ15571557
منى هاشم محمود هاشم15581558
منير عبد المنعم عبد العزيز عبد المجيد على15591559

مها ابراهيم محمد ابراهيم15601560
مها احمد حسن دسوقى15611561
مها حسين عبد الحميد احمد15621562
مها عبد العزيز السيد ابوناجى15631563
مها محمد مصطفى احمد15641564
مهجه ماجد سويلم بدوى15651565
مدنىمهدى محمد مهدى جويلي15661566
مهند احمد حامد يونس15671567
مهند جمال محمد على عطية15681568
موسى محمد موسى عبدالمحسن15691569
مؤمن محمد حسين احمد حجاج15701570
مى ابراهيم عبد المنعم احمد15711571
مى اشرف انور عبد الفتاح15721572
مى حسين محمد حسين15731573
مى رضا محمد السيد15741574
مى عبد هللا احمد دعبس15751575

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

مى عبد النبى محروس محمد15761576
مى عمرو فتحى عبد الصادق15771577
مى ماجد عبد هللا خميس عوض15781578
مى محمد عبد الصمد السيد15791579
مى مصطفى حسن عبد الفتاح15801580
مياده احمد سعيد سيد المرادى15811581
مياده اسامه محمد امبابى15821582
مياده سامى محمد على15831583
مياده سمير سعد عبد هللا15841584
مياده عزت خليفه متولى15851585
مياده محمد حسن محمد15861586
مياده ممدوح عبد الجيد حسين15871587
ميار اشرف محمد فاروق15881588
ميار باهر محمد ابو المعاطى نصير15891589
ميار تامر محمد توفيق السعداوى15901590
مدنىميار سامى  عبد الهادى ابو العزم15911591
ميار عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد السعد15921592

مدنىميار عالء الدين محمد عواد الصاوى15931593
ميار محمد حسين موسى15941594
ميار نعيم االشرف معوض عبد الرحمن15951595

ميرنا عماد الدين مأمون محمود15961596
تجارىميرنا محمد امين ابراهيم محرم15971597
ميرنا محمود عبد الحكم عبد العزيز القطان15981598

ميرنا محمود محمد مصيلحى15991599
مينا مدحت صابر داود16001600

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

ناجى محمد ناجى ابراهيم16011601
نادر طلعت فايد عابد على16021602
نادر هانى صبرى عبد اللطيف16031603
نادرعلى امين عويس16041604
نادرعماد السعيد السيد16051605
نادين سمير عاشور سيد عاشور16061606
نادين وائل محب عبد البارى طعيمه16071607
ناريمان السيد محمد حسن عبده16081608
ناريمان شعبان مصطفى محمد16091609
ناريمان ماهر محمد عبدالستار16101610
ناريمان هشام رفعت عبد هللا16111611
مرافعات- شريعه ناصر عبد هللا مبارك العبيدان16121612

نانسى جمال عز عبد الفتاح16131613
نجاح صالح محمد حسن16141614
نجالء عبد المحسن مصطفى سعيد زغلول16151615

نجالء وليد ابراهيم علي16161616
نجله ناصر احمد ناصر16171617
نجوى ابراهيم عزاز محمود محمد16181618
ندا ايمن فتحى عبد العظيم16191619
ماليه ندا جمال عبد الحميد محمد حسين16201620
ندا سرور اسماعيل سرور16211621
ندا سعيد عبد الحكيم السيد غراب16221622
ندا طارق محمد عبد النبى عز الرجال16231623

ندا فؤاد السيد سالم16241624
ندا محمد ابراهيم عبد الفتاح16251625

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

ندا مصباح على ابراهيم16261626
ندا ناجي محمد بيومي16271627
ندا وليد عبد الرحمن محمد16281628
ندى ابراهيم شحات على ندا16291629
ندى احمد عبده العربى احمد محمد16301630
ندى اشرف على على جمعه16311631
ندى السيد مصطفى عطيه محمد16321632
ندى جمال الدسوقى مليجى16331633
ندى جمال السيد محمد16341634
ندى خالد احمد السيد16351635
ندى خالد عبد المغنى سعودى الزهيرى16361636

ندى خيرى سعد مهدى16371637
ندى سالم مصطفى النادى16381638
ندى سمير ابراهيم محمدى16391639
ندى صالح محمد محمد شريف16401640
مدنىندى طارق محمد غريب16411641
ندى عادل فوزى عبد الرحمن الضليفى16421642

تجارىندى عاطف السيد مصطفى خفاجى16431643
ندى عبد العاطى عطيه عبد الرحمن16441644
ندى عزت كمال عبد الحميد16451645
ندى عالء عبد الغنى محمود خطاب16461646
ندى على احمد على16471647
ندى عوض فتحى عوض حسن يس16481648
ندى مصطفى ابراهيم عامر ابراهيم16491649
ندى ناجى محمد عزب16501650

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

دولىندى ناصر خليفه عبد العزيز16511651
ندى ياسر محمود محمد16521652
نديم محمد عبد المنعم16531653
عقوباتندين سيد انيس سيد عطيه16541654
نرمين اسامه عبد العليم عبد المقصود16551655

نرمين عادل سمير شحات16561656
نرمين عصام سعيد عالم محمد16571657
نرمين محمد سعد احمد عبد الخالق16581658
نرمين نبيل عصمت عبد المنعم16591659
شريعهنرمين هشام السيد محمود محمد16601660
نسرين فتحى احمد عبد اللطيف عماره16611661

ماليهنسمه ابراهيم عبد الحليم محمد16621662
نسمه سامى ابراهيم سيد منصور16631663
مدنى- شريعه نسمه طه فؤاد حسن16641664

نسمه عبد الحميد عبد السميع حسين16651665
مدنى- شريعه نسمه عالء الدين عبد الفتاح عبد العليم16661666

نسمه فتحى محمد الهادى محمد على16671667

نصر حازم سيف النصر يوسف16681668
نظيره عادل مطراوى حسن عبد الخالق16691669

نعمه عمرو سالمه محمد جبر16701670
نعمه هشام عبد المعطى خليل مصيلحى16711671

مدنىنهاد ابراهيم السعيد ابراهيم حسين16721672
نهال حنفى محمد محمود16731673
عقوباتنهال خالد حسن حسن16741674
نهال طارق عفيفى عبد الحميد حماد16751675

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

تاريخ قانوننهال ناصر نظيف فرحات16761676

نهله عاطف عبد العزيز محمد16771677
نهى احمد سعد محمد الحلبي16781678
نهى عمرو احمد احمد صالح16791679
نهير عمرو السيد محمد16801680
نوال احمد فاروق محمد حسانين16811681
نور الدين جوده محمد سعيد جوده16821682
نور الدين على على عبدالمهيمن16831683
شريعهنور الدين محمد عبد الرؤف عبد الغنى16841684
شريعه عقوباتنور الدين مصطفى محمد عبد المعطى16851685
نور سعد ابراهيم عبد العاطى16861686
مدنى- تاريخ قانون نور محمد إبراهيم عبد العظيم16871687

نورا احمد عيسى محمد16881688
نورا بدر عبد الفتاح محمد فتيح16891689
نورا حسن سعيد عبد الصمد16901690
نورا عصمت عثمان عبد الغنى16911691
نوران اسامه محمود سالم16921692
نوران عبد المنعم رشاد عفيفى حميد16931693
نوران محمد كمال محمدى16941694
نورة السيد محمد منصور16951695
 شريعهمدنىنورهان احمد السيد احمد شعالن16961696
نورهان اسامه صابر محمد شلبى16971697
نورهان السيد محمود معوض عبد النبى16981698

نورهان ايمن عبد الفتاح محمد احمد االجرب16991699

نورهان بدر احمد البطل17001700

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

نورهان جابر محمد  عراقى17011701
نورهان جمال كامل محمود عميش17021702
نورهان جمال محمد حشيش17031703
شريعهمدنىنورهان رافت عبد المنعم احمد حسن17041704
مدنىنورهان رضا محمد غنيم17051705
نورهان سيد شعبان جاد17061706
ادارى- تجارى نورهان طارق امين توفيق17071707

نورهان عادل السيد عبد الفتاح17081708
مدنىنورهان عاطف خلف محمد البهدالى17091709
نورهان عبد الرحيم عبد الفتاح متولى17101710

ادارىنورهان عبد هللا السيد احمد حسين موافى17111711
نورهان عبد المجيد محمد محمد قنديل17121712

نورهان على حجازى على17131713
نورهان فيصل عبد المقصود محمد على17141714

نورهان محمد فوزى محمود17151715
نورهان ممدوح طه محمود سالمه17161716
نورهان ناصر نجاح محمد سالم17171717
نورهان هانى سيد صيام17181718
نورهان ياسر ابراهيم احمد17191719
نيرمين نبوى محمد فرج17201720
نيره خضر امام ابراهيم17211721
نيره سعد عفيفى عبد الحميد حماد17221722
نيره سالمه على احمد عفيفى17231723
نيره عاشور عبدالمحسن عبد الجواد17241724
نيره مرزوق ابراهيم المرزوقى17251725

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

مدنىنيروز نجاح احمد طلبة 17261726
نيفين السيد محمد عرفه17271727
هاجر احمد محمد حسن17281728
هاجر احمد محمد سعيد17291729
هاجر احمد محمد صباح17301730
هاجر جمال عبد الفتاح السيد17311731
هاجر جمعه رمضان السيد17321732
هاجر حسن رزق  خضير17331733
هاجر سالم عبد هللا عبد العال عليوه17341734
هاجر عبد القادر موسى محجوب عبد القادر17351735

هاجر عبد المرضى عبد الموجود حسن17361736

هاجر عرفه عرفات ابراهيم17371737
هاجر عماد محمد عبد الشافى17381738
هاجر عيد سعد حسن17391739
هاجر محسن سيد رمضان17401740
هاجر محسن نبيه عبد المحسن دياب17411741

عملهاجر محمد شعبان السيد عامر17421742
هاجر محمد كامل طه17431743
هاجر محمود عبد الرحمن محمد17441744
هاجر محمود فوزى عبد الظاهر17451745
هاجر هشام  طلعت حنفي17461746
عملهاجر ياسر محمود عبد هللا17471747
هاجر يسرى عبد الستار دسوقى بركات17481748

هاله محمد مرسى مسعود17491749
هايدى ابو الوفا عبد السالم على سالم17501750

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

هايدى خيرى صالح عبد الحميد17511751
هايدى سعيد عبد المنعم محمد17521752
هايدى عبد العظيم على سراج الدين17531753
هايدى عبد المنعم عبد العزيز السيد ادم17541754

دولىهايدى محمد ابراهيم الحسينى عطوه17551755
هايدى محمد احمد على ابو العنين17561756
هايدى محمد السعيد عباس محمد السعيد17571757

عقوباتهبه ابراهيم محمد الطاهر17581758
هبه السيد محمد السيد ابو العطا17591759
هبه هللا طارق جمال الدين عثمان17601760
هبه هللا عادل عمران عمران على17611761
هبه هللا عاطف توفيق محمد صقر17621762
هبه هللا محمد السيد حسن عبد العزيز الشامى17631763

هبه حامد عبد الرحمن حسن كسبر17641764
هبه سامى عبد الكريم عواد ابراهيم17651765
هبه سيد احمد حسن17661766
هبه صالح على سليمان17671767
(ملف- الزقازيق )هبه عصمت محمد محمود17681768

هبه محمد احمد مسلم17691769
هبه ناصر ابو العنين شحاته ابوالعنين17701770

مدنىهدى حاكم السيد محمود17711771
هدى سمير محمود خطاب17721772
هدى صابر اسماعيل عبد الرحمن الصيفى17731773

هدى على محمود محمد صقر17741774
هدى محمد على عيد على17751775

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

ادارىهدير احمد عمرى  احمد جبر17761776
هدير احمد محمود الشعراوى17771777
هدير احمد مصطفى عبد المعطى17781778
هدير السيد فرج معوض17791779
هدير تيسير فؤاد عبد العاطى النجار17801780
هدير جمال السيد حسن17811781
هدير حسن رمضان عبد البارى17821782
هدير حسن محمد مصطفى17831783
هدير خالد السيد محمد سند17841784
هدير سعيد عبد السميع محمد17851785
هدير عبد الحليم انور عبد الحليم ابراهيم17861786

هدير مجدى مصطفى محمد اسماعيل17871787

هدير محمد إبراهيم على ندا17881788
هدير محمود عبد هللا محمود17891789
هدير وائل محمد محمد عبد القادر بدوى17901790

هديه هشام متولى محمد السمنودى17911791
هشام عبد الحميد احمد عبد الخالق17921792
عقوباتهشام مهدى مجاهد السيد17931793
همام سعيد همام محمود17941794
هند احمد عبدالسالم محمد خياره17951795
هند حسن محمد محمد الطنطاوى17961796
هند عبد الرحمن بيومى راضى17971797
هند محمد رجب عبد العزيز17981798
هويدا عبد المحسن عبد الرؤوف السيد17991799

هويدا على السيد على مصطفى18001800

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش



73

مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

هيام اشرف على محمد18011801
شريعههيثم سعيد محمد عبدالشافى18021802
وداد ياسر يوسف محمد18031803
ورده مجدى محمد مصطفى حليمه18041804
وسام حسين كامل عبد الرحمن سمرى18051805

وفاء السيد ابراهيم ابراهيم18061806
وفاء ايمن محمد لطفى محمد18071807
شريعهوفاء فوزى عبد الحليم عبد هللا سالمه18081808
والء السيد محمد محمود الشعراوى18091809
والء ماجد ابراهيم حسن عبد الفتاح18101810
دولىيارا السيد صالح الدين عشماوى18111811
يارا على عبد الفتاح حسن حماده18121812
شريعهيارا محمد فاروق محمد شلبى18131813
مدنىيارا محمود ابراهيم محمد موسي18141814
يارا وليد عبد الرحمن احمد شلبي18151815
عملياسرابوالفتوح السيد محمد18161816
مرافعاتياسرصابر محمد عبد الفتاح البقاشى18171817
ياسرعادل محمد عمر خليفه18181818
ياسمين اشرف عبد هللا محمد18191819
ياسمين جابر عبد الحميد جابر18201820
ياسمين جمال يوسف عبدالسالم18211821
ياسمين حسن على شحاته18221822
ياسمين خالد على عبد الرحمن18231823
ياسمين خالد عوض عوض18241824
ياسمين رأفت عبد الستار احمد سليمان18251825

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

ياسمين زكريا محمد الشحات خفاجى18261826

ياسمين زين عبده السعدنى ابراهيم السيد18271827

ياسمين صادق السيد السيد محمد18281828
ياسمين عبد الرحمن سعد عبد الرحمن18291829

ياسمين عماد مغازى السيد18301830
ياسمين قاسم محمد محمد18311831
ياسمين مجدى عبد هللا محمد مصطفى18321832

ياسمين محمد عبد الفتاح غنيم18331833
ياسمين محمود سيد محمد عزازى18341834
ياسمين مدحت محمد حسن فريحه18351835
ياسمين مسعد انور على محمد18361836
ياسمين نعمان احمد عبد الرافع18371837
ياسمين هشام محمد صميده18381838
ياسمين يسرى شحاته حسن الحويطى18391839

ياسمينا سيد محمد عباس18401840
عقوباتيحى حمدان محمد محمد يونس18411841
يحى طارق على محمود18421842
ماليهيحيى امام محمد الصباغ18431843
يحيى محمد ابراهيم السيد على18441844
يسرا إبراهيم متولى إبراهيم عبد العال18451845

يسن جابر حلمى مسعود سليمان18461846
يمنى عبد هللا عبد الحميد صقر شعلة18471847
يوحنا صبحى حليم بقطر18481848
يوستينا مجدى عوض هللا ابراهيم18491849
يوسف ابراهيم احمد خضر محمد18501850

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

يوسف احمد عبد المعطى عبدالسميع18511851

يوسف احمد محمود حمدي18521852
تجارىعقوباتيوسف اسامة نصر الدين يوسف18531853
يوسف اسماعيل سعد عبد المطلب18541854
يوسف اشرف سيد محمد18551855
يوسف السيد جاد عزب18561856
يوسف السيد مصطفى شرف الدين18571857
يوسف جالل رشاد حسن18581858
شريعهمدنىيوسف جمال حامد امين18591859
يوسف حسين يوسف حسن النجار18601860
يوسف رضا كامل رزق هللا18611861
يوسف سعيد محمد عبد الرحمن18621862
يوسف سعيد محمود عبد الحميد18631863
يوسف شريف سيد بكر المحاريق18641864
يوسف شعبان حسن محمود18651865
يوسف شعبان رمضان خضرى18661866
يوسف طارق احمد عبد الحليم الجندى18671867

يوسف طارق حجاجى عبد العظيم18681868
يوسف عادل عبد العزيز محمد18691869
يوسف فتحى عطيه محمد18701870
شريعهيوسف فريد ابو بكر فرغلى ابو بكر18711871
مدنىيوسف محمد حسين ثابت حسين18721872
يوسف محمد عزت محمد18731873
يوسف محمد فاروق خليفه18741874
يوسف محمد فهيم حسنين18751875

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش
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مالحظاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيةتخلفات أولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

إدارة شئون التعليم والطالب

 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام مستجد للعام اجلامعى 

يوسف محمد كمال عبد الباقى18771876
يوسف محمود مختار محمد18781877
عمليوسف ممدوح محمد عطا18781878

مدير عام الكلية  

محمد السيد عبدهللا.أ مدير االدارة ط         المراجع.ش



77   
مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم
عقودابتسام سمير محمد احمد الشعراوى11901

تجارى- تشريعات ابراهيم عبد العظيم صبحى محمد21902

جميع الموادابراهيم عبد المنعم ابراهيم جمال31903

جنائىماليه-عقوباتاحمد اسامه عبد الغفار عبد السالم41904

لغه- تنفيذ - جنائى - تجارى - شريعه احمد السيد محمد الصايغ51905

بحرىاحمد بدوى عطوة بدوى61906

شريعهاحمد جمال على حسين شحاته71907

جنائى- تجارى - عقود - تشريعات - مدنى - بحرى احمد سامى السيد عزب81908

تشريعاتاحمد سامى حلمى قطب91909

جنائى- شريعه - تشريعات - بحرى مدنى- احوال احمد سامى لبيب عبد الحليم101910

جنائى- شريعه - تشريعات - مدنى احمد سليمان عبد الرحمن الشاعر111911

تشريعاتاحمد سمير ابراهيم سيد121912

تنفيذ- تشريعات - بحرى احمد سمير فهمى عبد الهادى محمد131913

تنفيذ- جنائى - شريعه -مدنى - بحرى احمد سيد فاروق سيد141914

جميع الموادماليه-عقوباتاحمد شريف محمد عطيه151915

جنائىاحمد عايد عبد الحميد مرسى161916

تجارىاحمد عبد الرحمن محمد الشحات عبد الرحمن فراج171917

تشريعات- دولى - بحرى احمد عبد هللا محمد احمد181918

عقود- تشريعات - بحرى احمد عبدان سعد الرشيدى191919

شريعه- تشريعات - دولى - بحرى احمد عالء الدين عبد الرحمن احمد شماخ201920

جنائى - تجارى - عقود - تشريعات - دولى احمد على احمد محمد عرابى211921

شريعه- تشريعات احمد فرج السيد محمد221922

جميع الموادعملاحمد مجدى نصر عبده231923

تشريعاتاحمد محمد احمد عبد العزيز241924

تجارى احمد محمد صالح الدين محمد251925

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام باقى لالعادة للعام اجلامعى 

 

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش
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مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام باقى لالعادة للعام اجلامعى 

لغه- تنفيذ - شريعه - عقود - تشريعات - مدنى - بحرى عقوباتاحمد محمد عربى محمد يوسف261926

جنائىشريعهادارىاحمد ممدوح محمد السعيد271927

جنائى- تشريعات - بحرى احمد ناصر محمود صالح محمد فرس281928

جميع المواداحمد همام محمد السيد محمد291929

جنائىادهم عبد المعطى محفوظ بيومى سالم301930

جنائىاسامه حسين حامد محمد عبد الجواد311931

جنائى- تشريعات - مدنى اسراء احمد محمد احمد عنانى321932

دولى- جنائى اسراء السيد جميل ابراهيم اسماعيل331933

جنائىاسراء سعيد ابراهيم مخلوف341934

تجارىاسالم دسوقى سالمه محمد محمد351935

عقوباتاسالم هانى حسن محمد361936

جميع الموادعملاحوالاسالم ياسر احمد محمد احمد سعد 371937

تجارىاسماء اسماعيل عبد هللا اسماعيل زوبع381938

جميع المواداسماء شوقى عبد العزيز ندا ابو الخير391939

مدنى- بحرى اسماء منصور سيد منصور ابراهيم401940

تجارى-شريعه االء عبد هللا رجب عبد هللا411941

جنائى- دولى -مدنى االمير احمد محمد عفيفى421942

عقوداالمير عصام محمود اسماعيل رمضان431943

شريعهالبراء محمد السيد مصطفى441944

جنائى- تجارى - بحرى الحسين السيد يسن عبد الوهاب451945

جنائى- تجارى - شريعه - بحرى عقوباتالسيد بيومى محمود احمد عابدين461946

جنائى- تجارى - شريعه - مدنى - بحرى السيد عبد العال السيد عبد العاطى الديب471947

بحرى الشيماء جمال منصور محمد481948

جنائى- عقود الهام متولى عبد الرحمن محمد491949

 دولىامل خالد توفيق السيد501950

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش
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مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام باقى لالعادة للعام اجلامعى 

جنائىامل محمد عبد العزيز رفاعى511951

شريعهاميره ابراهيم عبد الحميد ابراهيم521952

تشريعاتاميره سالمه محمد ابراهيم رواش531953

جميع الموادشريعهمدنىاميره صابر ابراهيم عبد العزيز541954

مدنىانجى حاتم نجاح عبد الفتاح551955

تشريعات- مدنى انس محمد عطيه محمد ثعلب561956

لغه- تنفيذ - جنائى - تجارى - شريعه ايمان عادل محمد مصطفى571957

مدنىايه جمال عبد الحميد عزب احمد581958

مدنىايه مصطفى رمضان محمود591959

مدنىايهاب خالد عبد الحليم ابو السعود601960

لغه- تنفيذ -جنائى - تجارى - شريعه - دولى - مدنى بانى مبارك بنيه متعب فهد الخرينج611961

جنائى- شريعه - عقود - مدنى عقوباتبدر منصور سماح المطيرى621962

عقود- تشريعات - دولى - مدنى -بحرى شريعهتوهاء غالب درعان الدوسرى631963

مرافعاتحسن حمدى عبد المجيد على641964

لغه- تنفيذ - جنائى - تجارى - شريعه - مدنى - بحرى مدنىحسن طارق حسن مصطفى651965

مرافعاتحسن محمد حسن فتوح661966

جميع الموادحسنين فتحى حسنين عبد الغنى671967

جنائىحسين عاطف حسين جمعه681968

جنائى- دولى - مدنى - بحرى حسين على ضبيب على سليمان الهوله691969

جنائىحمد فيصل عبد هللا ناصر مفرح 701970

جميع الموادماليه- مدنى خالد حسنى عبد الدايم شحاته711971

عقودخالد محمد على السيد محمد حشاد721972

دولىخلود خالد ابو الحديد على بركه731973

جنائى- تشريعات - بحرى خلود سيد احمد عبد هللا سيد احمد741974

 مدنىدنيا شريف محمد رضا احمد النادي751975

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش



80   
مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام باقى لالعادة للعام اجلامعى 

جميع الموادرانيا جمال على السيد عبد الهادى761976

تشريعاترضا عبد هللا محمود محمد شعيب771977

جنائى- تشريعات رضوى حمدى حمد ابراهيم دغش781978

جنائىرنا فوزى محمد عبد الصمد791979

جميع الموادرنين الشافعى عبد الجواد موسى محمد801980

دولىريم رضا محمد محمود السيد811981

جنائىريهاف رضا محمد احمد مرسى زين الدين821982

تجارىريهام محمد طاهر عبد السميع اسماعيل831983

جنائى- تجارى زكريا محمد زكريا محمد841984

تجارىزياد رافت سليمان كيالنى851985

جنائى- عقود - مدنى زياد نصر احمد نصر861986

جنائى- تجارى - عقود - تشريعات -مدنى  سالم ابو زيد سالم محمد871987

لغه- تنفيذ - جنائى - تجارى - شريعه سالم محمد راشد محمد االخن881988

شريعه- تشريعات - مدنى سعد بتال محمد سعيد السبيعى891989

عقود- شريعه -دولى - مدنى - بحرى شريعهسعود خلف ضيدان خلف العارضى901990

جميع المواد ما عدا تنفيذ ولغهسعود عزيز عايد الشمرى911991

جميع الموادتاريخ قانونسعود عيسى حمد خلف العنزى921992

جميع مواد الترم الثانى+مدنى سعيد جابر شينان  البريدى المرى931993

جنائى- تجارى - تشريعات - دولى - مدنى سعيد حسن حسن على941994

جنائى- تشريعات - مدنى سعيد عبد الحميد عبد المجيد شكشك951995

جنائى-تشريعات - مدنى سالمه ابراهيم عبد المنعم سالمه961996

تشريعات- مدنى - بحرى سلطان متعب طالل المطيرى971997

جنائى- عقود سليمان دخيل سليمان دخيل981998

جنائى- مدنى - بحرى ماليهسيد رضا محمد كمال991999

 لغه- تنفيذ - جنائى - تجارى - شريعه - تشريعات - مدنى - بحرى عقوباتسيد هشام سيد البغدادى 1002000

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش



81   
مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام باقى لالعادة للعام اجلامعى 

مدنى- بحرى سيف الدين ياسر حسنين عبد القادر1012001

جميع الموادادارىعقوباتشيخه سالم وحش حسن العجمى1022002

لغه- شريعه - بحرى صابر احمد محمد الصادق بدر القلماوى1032003

تشريعات- دولى - مدنى - بحرى عائشه مصطفى حسين السيد1042004

دولى- مدنى - بحرى عبد الحليم خالد عبد الحليم جاد الرب1052005

احوالعبد الحليم فرج السيد محمد1062006

تشريعات- مدنى - بحرى عبد الرحمن احمد يوسف على حسانين عمران1072007

مدنىماليهمدنىعبد الرحمن حسن محمد امين نصار1082008

تنفيذعبد الرحمن عطا طه على سالم1092009

جميع الموادعبد السميع حامد عبد السميع محمد عقيله1102010

شريعهعبد العزيز جمال عبد العزيز موسى1112011

مواد الترم الثانىعبد هللا احمد محمد احمد1122012

مدخلعبد هللا اسامه رفعت احمد حجاج1132013

مواد الترم االولشريعهعبد هللا سالم ثالب راشد الهاجرى1142014

مدنىعبد هللا سامى محمد جالل1152015

جميع المواد مرافعاتعقوباتعبد هللا على حيان مهدى الحبابى1162016

مدنىعبد هللا محمد ضاحى حواس المشعان1172017

جميع مواد الترم االولادارىعبد هللا هالل عبد هللا جابر1182018

جميع مواد الترم الثانىعزيزه ناجى موسى سليمان ندا1192019

تشريعات- مدنى - بحرى عطا احمد عطا محمد ابو طالب1202020

جنائى- دولى - بحرى على محمد على مصطفى 1212021

جنائىعمر اسالم احمد ماهر محمد جمال1222022

لغهعمر بشير ابراهيم محمود1232023

جنائىعمر صبيح محمد على النجار1242024

 جنائى- تشريعات عمر عادل محمد على برغوته1252025

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش



82   
مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام باقى لالعادة للعام اجلامعى 

جنائى- تشريعات عمر ياسر عبد الهادى على الشيمى1262026

تجارى- جنائى - تشريعات - مدنى - بحرى عمرو ابراهيم عبد العزيز حامد1272027

مدنىعمرو خالد على الور1282028

مدنىعمرو عصام على معوض1292029

جميع الموادعقوبات عقوباتفارس ماجد محمد عوض المطيرى1302030

تشريعات- دولى فاطمه رجب عبد السالم محمد ابراهيم1312031

جميع الموادشريعهفهد راشد عيد راشد اللميع 1322032

تجارىكرستين عاطف جرجس يوسف فرج هللا1332033

دولىكريم السيد قاسم محمد غنيم سلمان1342034

جميع المواد ما عدا المدنىكريم محمد على ابراهيم1352035

 تشريعاتشريعهماهر محمد شكرى ابو زيد1362036

تشريعاتمحمد ابراهيم ابراهيم عبد الحميد احمدالشامى1372037

مرافعاتمحمد ابراهيم شفيق عبد العزيز داود1382038

جنائىمحمد ابراهيم عبد العال على1392039

جنائى- تجارى - عقود - تشريعات - دولى - مدنى - بحرى محمد احمد توفيق محمد1402040

دولىمحمد احمد محمد احمد سنة1412041

مدنىمحمد احمد محمد سعيد امام1422042

تنفيذمحمد اسامه السيد ابراهيم1432043

عقود- تشريعات محمد السيد ابراهيم محمود مسعود1442044

جنائىمحمد خالد عبد الرؤوف عبد العظيم1452045

لغه- شريعه - مدنى محمد خالد عبد المنجى فراج1462046

تشريعات- دولى - بحرى محمد رجب عبد العزيز شحاته1472047

دولى- مدنى - بحرى محمد رضا السيد عبد العال حسن1482048

تشريعات- جنائى محمد سعيد محمد الرفاعي1492049

 تشريعاتمحمد سعيد مصيلحى امين1502050

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش



83   
مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام باقى لالعادة للعام اجلامعى 

جميع الموادمحمد سمير خاطر يوسف ابراهيم1512051

شريعهمحمد سيد علي احمد1522052

جنائىمحمد طاهر عطيه محمد عبد الكريم1532053

جنائى- تشريعات - دولى - بحرى محمد عبد الغفار محمد عبد الغفار1542054

دولى- مدنى - بحرى محمد عصام ثابت عبد المحسن1552055

جنائى- شريعه - عقود محمد على عزيز الدين ابراهيم1562056

جميع المواد ما عدا البحرى عملمحمد على محمود ابراهيم1572057

جنائى- شريعه - عقود - تشريعات - مدنى محمد مصطفى عبد الفتاح حسين الظاهر1582058

(دولى- بحرى )جميع المواد ما عدا محمد منصورعبد هللا منصور حسين 1592059

شريعه - مدنى محمد نصر احمد صالح بيان1602060

جنائى-شريعه - مدنى -بحرى محمد نهار خلف نهير المطيرى1612061

تشريعاتمحمد هشام عبد الفتاح موسى دياب1622062

جنائى- شريعه - تشريعات محمد هشام محمد سيد 1632063

جنائى- تشريعات - مدنى محمد وجيه عبد العظيم محمود زمزم1642064

مدنى محمد يسن حسانين احمد الكومى1652065

تشريعاتمحمود احمد سعيد سيد1662066

تشريعاتمحمود احمد محمود محمد سراج الدين1672067

جنائى-شريعه عقوباتمحمود اشرف عبد العزيز امين1682068

شريعه- تشريعات - بحرى محمود اشرف عبد هللا السيد محمد1692069

تشريعات- دولى محمود امان هللا مشرف عبد هللا1702070

شريعه- تشريعات - مدنى محمود رضا صبيح عبدالمطلب1712071

جنائى- تشريعات - دولى - مدنى - بحرى محمود رمضان السعيد السيد1722072

تشريعات- مدنى - بحرى محمود طارق عبد المطلب على ابو ريشه1732073

مدنىمحمود عبد الحميد حسن عبد الحميد1742074

 تشريعات-دولى -مدنى - بحرى محمود عبد الحميد سيد على1752075

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش



84   
مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام باقى لالعادة للعام اجلامعى 

دولىمحمود محمد حسن محمد دامو1762076

تشريعات- دولى - مدنى محمود محمد عبد الفتاح الشحات حسن1772077

مدنىمحمود يحيى فتحى منصور1782078

دولى-  بحرى عملمريم حليم بشرى ناشد1792079

تشريعات- دولى - بحرى عملمريم يوسف على حمد المنصورى1802080

جنائى+عقود مسفر عكشان مسفر عبيد1812081

تنفيذ- جنائى - تشريعات - مدنى مشارى على صنت دغيمان الغضورى1822082

تنفيذ- جنائى - مدنى مشعل حمد عبد اللطيف الضفيرى1832083

لغه- شريعه مصطفى اسامه مصطفى احمد1842084

مواد الترم االولمصطفى جالل مصطفى ابراهيم1852085

عقود- تشريعات - دولى - مدنى - بحرى تجارىمصطفى جمال احمد سيد عبد القادر1862086

تشريعات- دولى - بحرى مصطفى حامد حسان دسوقى فوده1872087

شريعه- مدنى - بحرى مصطفى سعيد مصطفى احمد1882088

مدنىمصطفى شعبان ابراهيم على عثمان1892089

جميع الموادمصطفى شعبان عبد المحسن محمد السيد1902090

شريعه- دولى - مدنى مصطفى شوقى محمد حسن1912091

جميع الموادماليه- ادارى  مصطفى صالح صالح ابراهيم شحاته1922092

تشريعات- دولى - مدنى - بحرى مصطفى عبد العليم فرج عبد الواحد1932093

جنائى- عقود - تشريعات - دولى - بحرى مصطفى عزام عبد المحسن عوض الخباز1942094

عقود- تشريعات تاريخ قانونمصطفى محمد احمد عبد الجليل1952095

-تشريعاتمصطفى ممدوح حامد طلبه1962096

لغه- عقود مطلق سعدون سعد بوهدلك الرشيدى1972097

مدنىمطلق هادى فالح بتال مدعج المطيرى1982098

 مواد الترم االولمرافعاتممدوح جهز عياد ثامر الرشيدى1992099

 جميع الموادشريعهمنصور مبارك مفرح مبارك زمانان العجمى2002100

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش



85   
مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام باقى لالعادة للعام اجلامعى 

جنائى-دولى مؤمن محمد صبرة عبد هللا2012101

تشريعات- دولى - بحرى - شريعه مى عبد الحكيم نبيه السيد2022102

جنائىنادر عزت جيوشى عبد الوهاب2032103

مدنىناديه خيرى محجوب بيومى2042104

لغه- تجارى - عقود ناصر تميم عبيد الدوسرى2052105

لغه- تنفيذ - جنائى -تجارى - شريعه - مدنى ناصر حسين على اللميع2062106

جنائىناصر سالم مبخوت هطيل2072107

شريعه- تشريعات - دولى - بحرى ناصر فهد تركى صعب سالم2082108

جنائى- مدنى نانس عبدالصبور عبد هللا عبد الرحمن2092109

جميع الموادنايف مبارك مقعد العبيدى القحطانى2102110

عقودندا عصام حسن محمد خليفة2112111

جنائى- شريعه - مدنى ندى السيد بهيج السعيد2122112

جميع مواد الترم االولندى خالد حجاب سليمان2132113

جميع الموادشريعهمدنىنواف سماح مليجان عميرى كعمي الرشيدى2142114

لغه- تنفيذ - جنائى -تجارى - شريعه - مدنى نورا محمود عابدين محمود2152115

شريعه- بحرى عملنورشاه عاطف بهى الدين بركات عواد2162116

جنائى- شريعه - عقود - تشريعات - دولى - مدنى -بحرى  شريعهتاريخ قانوننورى نصار عذران بطى2172117

جميع الموادادارىنيرمين عبد الصمد محمد رياض عبد الصمد مهنا2182118

جنائى- مدنى هاجر السيد فرج معوض2192119

لغه- تنفيذ - جنائى -تجارى - شريعه هاله محمد توفيق السيد الحفنى2202120

تنفيذ- جنائى - عقود هدى سامى غازى سعد2212121

(تشريعات- دولى )جميع المواد ما عدا ادارىهدير خالد عبد الرازق عبد الحميد2222122

تشريعات- دولى عقوباتهشام عماد محمد اسماعيل عبد هللا2232123

دولىهند محمد السيد عبدالدايم2242124

 دولىوالء فتوح علي عبدالرحيم علي2252125

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش



86   
مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام باقى لالعادة للعام اجلامعى 

(دولى)جميع المواد ماعدا يحى ابراهيم عابدين محمد2262126

(بحرى)جميع المواد ما عدايحى عصام الدين حسن عبد الرحمن نصار2272127

جنائى - شريعه - عقود - تشريعات - بحرى يوسف حمدى محمود عبد الرحمن حنفى2282128

تشريعاتيوسف زكريا محمود على2292129

لغه- تنفيذ - جنائى - تجارى - شريعه - تشريعات يوسف مجدى يوسف على2302130

جنائى - تشريعات - بحرى يوسف محمد جمعه عواد2312131

تشريعات يوسف محمد رضا يوسف طه2322132

 

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش



87   
مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم
جميع الموادعقوباتابراهيم عبد هللا رجب ابراهيم12141

جميع المواداحمد السيد طنطاوى غنيم22142

دولىاحمد حامد محمد على ابو سارى32143

جميع المواداحمد رجب الشحات جمعه سليمان42144

تنفيذ+ جنائى +  تجارى احمد شعبان الحسينى ابراهيم52145

جميع المواداحمد صالح عبد الحليم خشبه62146

جنائى+ تجارى + بحرى وجوى احمد طلعت عبد اللطيف محمود72147

جميع الموادماليهاحمد عدلى مختار عدلى82148

شريعهاحمد كمال حامد على خلف92149

تنفيذ+ جنائى + شريعه احمد ماهر عبد الرشيد محمد امام بدوى102150

تجارى+ دولى + مدنى احمد محمد ضيف هللا هايف شرار112151

بحرى وجوىاحمد محمود فوزى على نعناعه122152

تجارىاحمد مهدى عبد هللا سالم المخلف132153

جنائىاسراء طه اسماعيل طه142154

تنفيذ+ جنائى + تجارى - شريعه اسراء محمد نبهان صباح152155

تنفيذ +شريعه اسراء هادى فوزى الحاجه162156

ماليهامير السيد فرغلى تركى السيد172157

لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه ايمان سعيد عبد الحفيظ عبد السالم182158

لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + تشريعات ايمان على عامر حسن192159

جنائى+ تجارى + مدنى  ايه ابراهيم طه طه ابو خوض202160

جميع الموادايه وليد فاروق اسماعيل212161

عقود  تاريخ قانونبندر مريس عايد مبارك العازمى222162

عقودثامر محسن عويس هادى الديحانى232163

تنفيذ+ دولى + مدنى جاسم محمد جاسم راشد العنزى242164

عقود+تشريعات + دولى + مدنى حامد زهيميل عويض صالح مصلح الشالحى252165

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام من اخلارج اول مرة للعام اجلامعى 

 

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش



88   
مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام من اخلارج اول مرة للعام اجلامعى 

جنائىحسام حسنى حسن عبد العزيز262166

جميع الموادحمد محمد عبد الهادى جابر حذقين المرى272167

لغه+ تنفيذ + جنائى حمد مخلد سلطان المطيرى282168

 دولىخالد ماطر خلف غالب الظفيرى292169

مدنى سامى جمال فؤاد السيد السيد302170

لغه+ مدنى سلسبيل صبرى حسن على الشيمى312171

لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + دولى سلمان كميخ بندر الديحانى322172

لغه+ تنفيذ +  شريعه شيماء سمير محمد عبد العزيز بيومى332173

لغه+ تنفيذ + تجارى + تشريعات + دولى + بحرى وجوى شيماء محمود عبد الفتاح عبد العزيز342174

لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + دولى شريعهطالل غانم عبد هللا على الغانم 352175

جنائى- عقود - تشريعات - دولى - بحرى طه محمد سليمان امام362176

عقود + دولى + مدنى عبد الرحمن جاسم احمد راشد المجرن الرومى372177

تشريعات + دولى + مدنى عبد الرشيد حسن عبد الرشيد حسن382178

جنائى+ تجارى عبد العزيز سعود مروى خلق الشمرى392179

جميع الموادشريعهعبد العليم حسين ابراهيم عبد العليم 402180

جنائى+ بحرى وجوى  عبد هللا احمد محمد عبد هللا على الزمامى412181

(لغه+تجارى )جميع المواد ما عدا عبد هللا محمد السيد عبد الغنى االعصر422182

جميع الموادشريعهعلى حامد شبيب حمود مبارك العازمى العازمى432183

جنائى+ تجارى +  دولى على عبد هللا جاسم عبد هللا النويشير442184

لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + دولى + بحرى وجوى على ناصر حمود منصور الهاجرى452185

لغه- جنائى - تجارى - شريعه - عقود عماد عصام الدين محمد محمد العاوى462186

جميع الموادعمرو محمد فوزى محمد موسى 472187

جميع الموادفاطمه محمد طالع ثامر المطيرى482188

جميع الموادفرج مفتاح فرج ابو صبار السليطى492189

 جنائى+ تشريعات  + دولى + بحرى وجوى فريد ياسر محمد فريد قاسم502190

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش



89   
مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام من اخلارج اول مرة للعام اجلامعى 

جنائىفهد خليفه مبارك عجاج الصليلى512191

جنائى + دولى شريعهفهد نايف سارى المطيرى522192

تجارىفواز صالح مطلق النمران532193

جنائىفيصل خالد شداد عياد العازمى542194

لغه- تنفيذ - جنائى - تجارى - شريعه - عقود - مدنى محمد حسن عبد المنعم ابراهيم القصاص552195

تجارى+ شريعه + دولى + مدنى + بحرى وجوى محمد عبد هللا السيد يوسف562196

جنائى + تشريعات محمد فالح هالل المطيرى572197

تنفيذ+ جنائى محمد مريس هاضل على العازمى582198

لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى +  شريعه محمد ممدوح عبد المعطى عبد الحليم592199

مواد الترم الثانىمحمود شاكر غلوم جعفر602200

جنائىمحمود عالء عبد المجيد عبد العزيز سالم612201

جنائى+ تجارى + شريعه + عقود + دولى + مدنى + بحرى وجوى عمل وتامينات+ شريعه مصطفى ممدوح فتوح محمد ابو الفضل622202

لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + مدنى شريعهمنصور عيد دليم مزعل الرشيدى 632203

مدنىمنيخر على منيخر البريدى المرى642204

جنائى+ عقود + دولى + مدنى + بحرى وجوى نواف بدر هايف شرار المطيرى652205

لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه نورا السيد عبد الوهاب محمد662206

لغه + تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + عقود + دولى + مدنى نورا محمد السيد محمد صبيح672207

دولىنورهان احمد الشحات محمد682208

تشريعاتهاجر ماهر صابر محمود692209

تنفيذ+ تجارى + دولى + مدنى هبه هللا ربيع محمد زكى دسوقى ابو عطيه702210

لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه هدى عوده محمد رياض712211

جميع الموادهدير حسين عبد الرازق عبد الحليم722212

جميع المواديزيد صالح سبيل حسين العازمى732213

 جنائىيوسف جمعان شداد سودان742214

 

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش



90   
مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم
جميع الموادشريعهاحمد السيد فرغلى تركى السيد12221

جميع المواداحمد مصطفى محمد المليجى22222

جميع المواد ماعدا تشريعات وعقودعقوباتاسامه عبد هللا عبد العظيم محمود محمد موسى32223

جميع الموادعمل وتاميناتاكرم ابراهيم عبد الكريم عواد شرباش42224

كويتىبحرى امنه عماد يوسف يعقوب العنزى52225

كويتىتجارى+ عقود + دولى + مدنى شريعهجراح حمزه عباس محمد عباس دعبل العباسي62226

كويتىدولى+ مدنى + بحرى وجوى شريعهخالد عبد الهادى زيد مبارك الحورى72227

جميع الموادمرافعاتديفيد عاطف صادق بهنام82228

قطرىجميع الموادعمل وتاميناتراشد ناصر حمد شابل ال زبدان المرى92229

تجارىعمل وتاميناترضا حسن سالم حسن102230

كويتىتجارىسلطان سعد عبد هللا مزعل العنزى112231

كويتىتجارىطالل سمير مقبول الفى حمد الرشيدى122232

بحرى وجوىعلى محمد فوزى محمد سالم132233

تجارى+ دولى شريعهقاسم محمد على حسين142234

دولى محمد جمال عبد الحكيم احمد152235

جنائى+ شريعه + دولى + مدنى + بحرى محمد جمال عبد هللا  مرسى162236

تجارىمحمد جميل على حسين حسان172237

كويتىتجارىمحمد عبد هللا محمد مبارك سعد العجمى182238

مدنى محمد محمد وجدى الشحات احمد192239

جميع المواد ماعدا مدنى وتشريعاتمحمد يسرى عثمان سيد عماره202240

لغه +تنفيذ+ جنائى + تجارى محمد يوسف محمود الجندى212241

عقودمحمود بشير ابراهيم محمود222242

تجارى+ دولى نادر محمد محمود عبد هللا ابوالخير232243

كويتىتجارىناصر بدر سعد عبد هللا مزعل العنزى242244

 عقودناصر جمال عبد الحفيظ على252245

كويتىبحرى وجوىناصر سعد فهد شارع سعد العجمى262246

كويتىتجارىنوره سعد خلف مسلم المنديل272247

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام من اخلارج ثانى مرة للعام اجلامعى 

 

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش



91   
مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم
كويتىتجارىعقوباتابراهيم محمد ناصر محيسن احمد12251

جنائىشريعهاحمد سامح محمد مدبولى22252

كويتىلغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + دولى عقوباتاسامه عبد اللطيف غياض عمير الظفيرى32253

جميع المواداسماعيل سمير اسماعيل عبد الحميد حسن الزينى42254

تجارى- مدنى اشرف محمد سيد محمد خليل52255

جميع الموادامير محمد احمد سيد ابو دسوقى62256

شريعهايهاب عاطف عبد الرحمن سيد على مطر72257

جنائى+ عقود شريعهبوسى عادل على بيومى سالم حجازى82258

كويتىلغه- تنفيذ - جنائى - تجارى - شريعه حمود صالح عبد الرحمن الهاجرى92259

عملحنان ابو الفتوح عبد السالم102260

جميع الموادراندا عزاز محمد جاد عبد الباقى 112261

جنائى+ عقود + تشريعات + مدنى + بحرى وجوى شيماء احمد محمد بندارى122262

كويتىجميع الموادعبد العزيز معزى عوض جريثم العازمى132263

قطرىجميع الموادعلى صالح راشد محمد النابت المرى142264

جنائىعلياء حاتم عبد المنعم سالم152265

كويتىدولىعياضه عبد هللا غياظه حبيان الرشيد162266

قطرىجميع الموادغانم عيسى مبارك عبد هللا حسن السقطرى172267

كويتىجنائى+ بحرى وجوى فواز نايف عمر مرزوق العنزى182268

قطرىجميع الموادمبارك صالح سالم صالح النابت المرى192269

جميع الموادمحمد طارق عبد السميع عبد السميع202270

تجارىمحمد طه حسين محمد عسكر212271

دولى + مدنى + بحرى وجوى محمود مجدى منصور محمد222272

جميع الموادنجالء سعيد عبد العزيز محمود232273

دولىهدير عمادالدين عبد هللا سليمان242274

لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + دولى + بحرى  شريعههند محمد عبد الهادى احمد عوض252275

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام من اخلارج ثالث مرة للعام اجلامعى 

 

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش



92   
مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم
بحرى وجوىاحمد ابو زيد سالم محمد12281

تجارىاحمد حلمى يوسف عفيفى22282

تجارى+ دولى احمد عبد الحميد عطوه محمد32283

عمل وتاميناتاحمد عبد العليم عامر حسانين42284

تجارى+ شريعه + عقود احمد عبد المنعم عبد الرازق على52285

تجارى+ عقود عقوباتاحمد محمد عبد الحميد على الباجورى62286

تنفيذ+ بحرى  اسراء احمد فتحى بيومى محمد72287

جنائىاسالم محمد صابر عبد الفتاح82288

عقود+ دولى اسماء محمد سعيد عبد العظيم92289

شريعهاشرف مصطفى حسن يوسف102290

تجارى+ شريعه + مدنى االء عبد الرحمن محمد عبد العال112291

لغه+ تنفيذ + تجارى + شريعه + دولى السيد صالح السيد ابراهيم سالم122292

شريعهامير طلعت سيد عبد الغني القطاوى132293

بحرى مدنىاميرة فاروق السيد خميس142294

دولىامينه سعيد على عواد جوهر152295

دولىايات محمد المهدى محمد الهادى حسن162296

تجارىايناس عبد هللا عبد هللا محمد172297

لغه+ تنفيذ + جنائى + دولى بدور عصام محمود عبد الوهاب182298

تنفيذ+ تجارى + دولى + مدنى بسمه عبد القادر كامل اسماعيل192299

جنائىتقى السيد عبد الفتاح محمد202300

جنائى+ عقود + دولى مرافعاتحسام محمد منير على212301

جنائى+ تجارى حسن احمد محمد الحسينى222302

تنفيذ+ جنائى + دولى حسن رمضان حسن محمد حموده232303

جنائى+ بحرى وجوى حنان فكرى محمد درغام242304

تجارىدعاء سيد حامد السيد عبد الجواد252305

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام اكثر من ثالث مرات للعام اجلامعى 

وقف قيد تجنيدى

 

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش



93   
مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام اكثر من ثالث مرات للعام اجلامعى 

تجارىعمل رانيا الرمالى جالل السيد262306

بحرى وجوىرحاب محمد محمد خلف272307

جنائى+ مدنى تاريخ نظمرغده عبد اللطيف عبد السميع عبد اللطيف282308

تنفيذ+ دولى عمل رهام عابد محمد عبد الرحمن292309

لغه+ تجارى زكية ابراهيم مكى رضوان302310

تجارىساره اشرف فتحى ابراهيم312311

دولىسماح عبد المنصف محمد عبد العزيز322312

دولى- تجارى -عقود -جنائى - مدنى سماح عفيفى محمود رفاعى332313

بحرى وجوىسونيا احمد عبد القادر احمد عجوه342314

شريعه+ بحرى وجوى سيد محمد قرنى على352315

جنائى- دولىشفاء جمال بيومى ابراهيم362316

شريعه+ تشريعات + مدنى + بحرى وجوى شنوده نادى يسى ناشد372317

بحرى وجوىشيرين عادل محمد بيومى382318

لغه+ عقود + مدنى عادل احمد احمد عفيفى392319

لغه+ تنفيذ + جنائى+تجارى + شريعه + دولى عبد الجواد شكرى شكرى عثمان عثمان402320

جنائىعمل وتاميناتعبد الحميد غريب عبد الحميد412321

لغه+ عقود + تشريعات + دولى عبد الحميد محمد عبد الحميد422322

بحرى عبد المنعم السيد عبد المنعم عبد المقصود432323

مدنىعقوباتعبير انور وهبه السيد442324

جنائى+تجارى+ شريعه عفيفى محمد نجيب عبد الحفيظ عبد الفتاح452325

تنفيذ+ تجارى عالء سعيد عبد المولى السيد462326

تنفيذعلى جمال احمد ابراهيم العسيلى472327

مدنىعماد خالد عبد العزيز عزب482328

لغه- تنفيذ - تجارى - جنائى - شريعه - دولى عمرو موسى محمد شرمه492329

 عقودفاتن بسيونى محمود بسيونى502330

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش



94   
مواد رابعهختلفات ثالثةختلفات ثانيةختلفات أوىلاالســــــــــــــــــــــــــــــــمرقم اجللوسم

 ادارة شئون التعليم والطالب
 2022/2021قائمة بأمساء طالب الفرقة الرابعة انتظام اكثر من ثالث مرات للعام اجلامعى 

تنفيذ+ جنائى + دولى ادارىفاطمه رمضان خالد محمد512331

تنفيذ+ دولى + بحرى وجوى تاريخ قانونلطيفه سعيد محمد حسن522332

جنائى+ تجارى+شريعه + مدنى + بحرى وجوى محمد اسماعيل ابراهيم شحاته532333

جنائى+ بحرى وجوى محمد الطوخى محمود احمد542334

تجارى+ تشريعات + مدنى لغهمحمد طه محمد المهدى552335

بحرى وجوىمحمد عادل احمد حماد 562336

لغه +تجارى+ دولى شريعهتاريخ نظممحمود عبد الحميد محمود محجوب572337

جنائى+ تجارى عقوباتمحمود عبد العزيز محمد سالم582338

تجارى+ شريعه دولىمحمود محمد تهامى محمد حسين592339

بحرى وجوىمحمود محمد عبد الفتاح محمد602340

لغه- تنفيذ - تجارى - شريعه - دولى محمود محمد محمود محمد سيد احمد612341

تجارى+ دولى مصطفى سعيد اسماعيل محمد622342

عقود+ دولى مها طارق ماهر عامر632343

عقودنسمة محمد صابر احمد642344

شريعهنشوى محمد فرحات محمد652345

بحرى نور خالد عبد هللا محمد662346

تنفيذهانى مجدى رئيس احمد قابيل672347

تنفيذهبة عبد العزيز عبد الرحمن محمد682348

تجارىهبة محمد مهدى عبد العزيز692349

عمل وتاميناتهدير فتحى عطيه السيد702350

تنفيذ+ تجارى + شريعه لغهوالء احمد سيد احمد عرفان712351

 

مدير عام الكلية   

محمد السيد عبدهللا/أ مدير األدارة ط                المراجع.ش


