
(  1 )جلنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم اجللوسمسلسل
اباْٛب عست َٝالد حٓا1101

ابتصاّ اظرف فتخى ذلُٛد2102

ابراِٖٝ ايصٝد عبد ايعسٜس ايعاذىل محٛد3103ٙ

ابراِٖٝ ظعبإ ابراِٖٝ ايعرقاٚى4104

ابراِٖٝ عبد ايصالّ باظا ذلُد5105

ابراِٖٝ عست عطٝ٘ ذلُٛد6106

ابراِٖٝ ذلُد ابراِٖٝ ايصٝد شًُٝا7107ٕ

ابراِٖٝ ذلُد اهلادى عبد ايعاٍ ايصُاحى8108

احالّ محدى ابراِٖٝ عًى عؽر9109

امحد ابراِٖٝ َعرٚف ذلُد َعرٚف10110

امحد امحد عبد ايرازم ذلُد ابٛ املعاطى11111

امحد امساعٌٝ عًى حصني عًى جرٜد12112ٙ

امحد ايصٝد حاَد ابرا13113ِٖٝ

امحد اٜٗاب شعٝد عبد ايًطٝف14114

امحد بعرى عبد ايعظِٝ حص15115ٔ

امحد مجاٍ ذلُد اشًِٝ ش16116ًِٝ

امحد مجاٍ ذلُد عًى شال17117َ٘

امحد حصٔ ذلُد حصني18118

امحد محدى ذلُد عٛض19119

امحد محدى ْٜٛض تٛفٝل ايبًبٝصى20120

امحد خايد امحد ابراِٖٝ  احلضرى21121

امحد راَى ذلُٛد شٝد عرفى22122

امحد ربٝع ؼالح ذلُد23123

امحد ربٝع َٛشى َفتاح24124

امحد زنى طاٖر زنى عبد احل25125ًِٝ

 
 

 ((مستجدين))   جلــان دبلوم  القانون العام

 
 2022/2021للعام اجلامعى    
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مالحظاتاالســـــــمرقم اجللوسمسلسل

 
 

 ((مستجدين))   جلــان دبلوم  القانون العام

 
 2022/2021للعام اجلامعى    

امحد شاَح عبد ايرمحٔ حصٔ حص26126ٔ

امحد شاَى عبد ايًطٝف عجُا27127ٕ

امحد شعٝد ايصٝد عال28128ّ

امحد مسٝح عبد ايفتاح عجُا29129ٕ

امحد مسري حصٔ عُار30130ٙ

امحد شٝد عبد ايعظِٝ نٝالْى31131

امحد ؼربى ذلُد ذلُد عبد اهلل32132

امحد ؼفٛت ذلى ايدٜٔ ذلُد شعٝد33133

امحد طارم عًٝٛٙ شٝد املالح34134

امحد طارم ذلُد املصًُى ذلُد35135

امحد طًعت ذلُد عبد ايكادر عبد احلل36136

امحد عادٍ امحد امحد عبد ايٓبى37137

امحد عادٍ امحد حص38138ٔ

امحد عاطف عبد اهلل عبد ايرح39139ِٝ

امحد عاطف عًى عبد ايٛاحد عًى40140

امحد عبد اخلايل ذلُد عبد ايعا41141ٍ

امحد عبد ايعسٜس ذلُد رفاعى اجلسار42142

امحد عبد ايعًِٝ شًُإ ذلُد43143

امحد عبد املٓعِ ذلُد ايٓجار44144

امحد عبد ايٓاؼر عبد اهلل حص45145ٔ

امحد عؽاّ ذلُد ابراِٖٝ حصٔ املعاٜرجى46146

امحد عطٝ٘ ابٛ احلصٔ رضٛا47147ٕ

امحد عطٝ٘ امحد اخلضرى َهاٚى48148

امحد عًى شعٝد عًى بدٚى49149

امحد عُاد ايدٜٔ امحد َؽطفى50150
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 ((مستجدين))   جلــان دبلوم  القانون العام

 
 2022/2021للعام اجلامعى    

امحد فٗد شٝد ذلُد ايباجٛرى51151

امحد فٛزٟ رظاد حبٝب52152

امحد نُاٍ ايدٜٔ حصٔ ذلُد عبد اهلل53153

امحد َاٖر جٛدٙ امحد54154

امحد دلدى امحد حافظ55155

امحد ذلُد ايصٝد ذلُد ايعرٜف56156

امحد ذلُد جٛدٙ عبد اهلل غرٜب57157

امحد ذلُد زنرٜا ؼاحل58158

امحد ذلُد شامل ذلُد59159

امحد ذلُد شٝد فراج60160

امحد ذلُد ظهرى ايصٝد61161

امحد ذلُد ؼابر عطٝ٘ شٝد امحد62162

امحد ذلُد عبد اخلايل ذلُد عًى ايعا63163ٍ

امحد ذلُد عًى امساع64164ٌٝ

امحد ذلُد عًى ذلُد عبد اجلٛاد65165

امحد ذلُد عًٝٛٙ غ66166ِٝٓ

امحد ذلُد ناٌَ ععريى67167

امحد ذلُد َاٖر امحد ايصعٝد ايطٛخى68168

امحد ذلُد ذلُد بَٝٛى خضر69169

امحد ذلُد ذلُد عط70170٘ٝ

امحد ذلُد ذلُد قاشِ عبد احلُٝد71171

امحد ذلُٛد عبد ايعًِٝ ذلُد عبد ايرمح72172ٔ

امحد َؽطفى خريى ناٌَ ابرا73173ِٖٝ

امحد ممدٚح عفٝفى شعٝد قرطا74174ّ

امحد ممدٚح ذلُد حاَد75175
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 2022/2021للعام اجلامعى    

امحد ممدٚح َٓؽٛر عبد ايرشٍٛ ابٛايٓٛر76176

امحد ْادى عٓرت شعد ايبٝجاٚى77177

امحد ْاؼر َؽباح ايسٖريى78178

امحد ْعأت ْؽر ظٛاىل79179

امحد ْؽر ايدٜٔ عبد ايػفار عبد املكؽٛد80180

امحد ٖعاّ امساعٌٝ ذلُد81181

امحد ٖعاّ غرٜب عًى حص82182ٔ

امحد حيٝى شٝد امحد ذلُد بدٚى83183

امحد ٜٛشف حصني ايدٜب84184

ارٜج بٗاء ايدٜٔ ذلُد ذلُد احلٓفى85185

اشاَ٘ امحد ذلُد رظدى شامل برنات86186

اشاَ٘ عُر  خبٝت عُر87187

اشراء ايصٝد ٜٛشف اَني عبد ايكادر88188

اشراء مسري امحد ابرا89189ِٖٝ

اشراء عبد ايباشط جٛدٙ ذلُد ذلُٛد90190

اشراء عؽاّ ابراِٖٝ ععُاٚى عٝصٛى91191

اشراء ذلُد عاَر عباط92192

اشالّ امحد طارم ذلُد امحد امساع93193ٌٝ

اشالّ امحد ذلُد ذلُد ايرفاعى94194

اشالّ عٝد ذلُد ابراِٖٝ اخلٛىل95195

اشالّ فتخٞ غايٞ ايصٝد96196

اشالّ فٛزى عبد ايرمحٔ جاد املٛىل97197

امسا ذلُد عبد احلُٝد ذلُد98198

امساء حًُى ذلُد عًى ابٛ ايدٖب99199

امساء شًِٜٛ ًٌٖٝ ش100200ًِٜٛ
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امساء ؼالح امحد عًى101201

امساعٌٝ امحد امساعٌٝ َٛشى102202

اظرف رزم ذلُد امحد حبريى103203

اظرف شٝد رفاعى ذلُد ذلُد حصني104204

اظرف عُاد فتخى ذلُٛد االعؽر105205

االء امئ امحد ذلُد امحد جاد106206

االء ؼالح عبد ايعظِٝ ايصٝد َٛشى107207

االء عبد اهلل ايصٝد امحد حص108208ٔ

االء َاجد عبد ايًطٝف ذلُد رَضا109209ٕ

االء َٓري حًُى حصٔ مخٝض110210

ايصُإ عبد ايباشط ؼربٙ ذلُد111211

ايصٝد ذلُد ايصٝد ذلُد112212

اهلاّ ٜٛشف قطب ايصٝٛى113213

اَارٙ شعٝد امحد ذلُد114214

اٌَ ايصٝد عبد ايعافى ذلُد115215

اٌَ محسٙ ابراِٖٝ محس116216ٙ

آَٝ٘ رفعت ؼالح اَني عبد احلُٝد117217

آَٝ٘ عاطف عبد ايرمحٔ ايبٓٗاٚى118218

آَٝ٘ عالء ذلُد ايصٝد119219

آَٝ٘ عُاد امحد ذلُد ايدَرداػ120220

آَٝ٘ َؽطفى ذلُد عًى بدٚى ايععرى121221

آَٝ٘ ٖاْى ظانر ذلُد حصا122222ٕ

اَريٙ امحد ٜٛشف ذلُد قردػ123223

اَريٙ ثرٚت عبد احملصٔ ذلُد124224

اَريٙ رظٛإ عبد ايرحِٝ ذلُد125225
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اَني ابراِٖٝ ذلُد اَني ذلُد ايصٝد دٜاب126226

اَني نُاٍ اَني ايعسب ايدٜب127227

ازلى ْبٌٝ اقالدٜٛط ظاْٛدى128228

اميإ امحد ؼابر عًى129229

اميإ امحد عٛاد ذلُٛد عبد ايفتاح130230

اميإ امحد ذلُٛد عبد املعطى131231

اميإ شًُٝإ عًى امحد شًُٝا132232ٕ

اميإ عبد ايصتار امساعٌٝ ابراِٖٝ ْٛر ايد133233ٜٔ

اميإ عست عٝصى ذلُد عط134234٘ٝ

اميإ ناٌَ عبدٙ ْٛر135235

اميإ ذلفٛظ رَضإ بدٚى136236

اميإ ْعأت فرحات عبد احلُٝد137237

امئ ط٘ شٝد فض138238ٌ

امئ عبد احلارط عبد ايصتار عبد ايعسٜس139239

امئ ذلُد شعٝد ذلُد ذلُد140240

آٜاط محدى عًى عًى عُر141241

آٜاط َصعد ذلُد ظخات٘ بال142242ٍ

آٜاط ٚحٝد ذلُد طًعت عٓا143243ٕ

اٜ٘ ايصٝد عًى ذلُد عًى144244

اٜ٘ ايصٝد ذلُد ايصعٝد عبد ايعا145245ٍ

اٜ٘ ايعربٞ عطٝ٘ عط146246٘ٝ

اٜ٘ شًِٝ شالَ٘ عبد ايصال147247ّ

اٜ٘ عاطف عبد ايصالّ عبد ايػين148248

اٜٗاب ايصٝد ابراِٖٝ ايصٝد ْؽري149249

اٜٗاب رضا ابراِٖٝ امحد شعد150250ٙ
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اٜٗاب ٚدٜع حهِٝ جرط151251

اٜٗاب ٜاشر ظعبإ ذلفٛظ152252

باشِ ظخت٘ فتخى ذلُد153253

باشِ َؽطفى جٛدٙ عًى ابرا154254ِٖٝ

بصُ٘ اشاَ٘ ذلُد راظد155255

بصُ٘ مجاٍ عبد ايرمحٔ عبد احملص156256ٔ

بصُ٘ زنرٜا عبد ايصُٝع ذلُد شال157257َ٘

بصُ٘ عًى امحد فرجاْى فرج158258

بصُ٘ ذلُد َاٖر امحد159259

بصٓت خايد عبد ايرؤٚف ذلُد ظخات160260٘

بصٓت طارم حصني عبد ايعسٜس161261

بصٓت ذلُد فتخى عبد ايصُٝع162262

مجاٍ عبد ايٓاؼر َٗدى عًى163263

مجع٘ شامل مجع٘ امحد شامل164264

جٗاد امئ رظاد عبد احلُٝد165265

جٗاد ذلُد ذلُد حصني اجلٓد166266ٟ

جٗاد ٜٛشف ذلُد ٜٛشف ابٛ ايعٓني167267

حازّ امساعٌٝ ذلُد امساع168268ٌٝ

حازّ جٛدٙ َؽطفى ذلُٛد ايعاٜدى169269

حازّ عبد ايعافى عبد اجلٛاد عبد ايعافى170270

حازّ ذلُد عبد اهلل ابرا171271ِٖٝ

حاَد ؼالح حاَد عبد اهلل172272

حصاّ ايدٜٔ حاَد حصني ذلُد عٜٛض173273

حصاّ ايدٜٔ َؽطفى شالَ٘ عًٛا174274ٕ

حصاّ شعٝد فرج َٛشى175275
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حصٔ شعد حصٔ عبد رب٘ َرشى176276

حصٔ ذلُد عبد املكؽٛد حصٔ ظاب177277ٕٛ

حصني حعُت ابٛ احلصٔ عبد ايعظ178278ِٝ

محادٙ خًف عبد ايرحِٝ عبد ايرمح179279ٔ

حٓإ عاطف عطااهلل عبد املًو180280

خايد امحد حصٔ امحد181281

خايد أمحد فرغٌ أمحد182282

خايد ظخات٘ ايصٝد ظرف ايد183283ٜٔ

خايد عبد املٓعِ ذلُد ابراِٖٝ ايػٓدٚر ايعٗابى184284

خايد ذلُد ربٝع ؼاحل185285

خايد ذلُد عبد ايصُٝع عًى ظهر186286

خايد ذلُد عًٝٛٙ َتٛىل عًى187287

خًٛد امحد ذلُد ابراِٖٝ ايعرقاٚى188288

خًٛد انرّ ابراِٖٝ ذلُد قٓؽ189289ٙٛ

خًٛد ٖعاّ رلتار حعٝغ190290

دايٝا ايصٝد عبدٙ ؼاحل191291

دايٝا ذلُٛد ابراِٖٝ عُار192292

دعاء اشاَ٘ ذلُد ذلُد فتخى193293

دعاء امساعٌٝ عبد اجلًٌٝ عًى194294

دعاء مجاٍ ظعبإ شال195295َ٘

دعاء ؼالح عًى ؼاحل196296

دعاء عًى عاَر ابٛ زٜد197297

دعاء َٓري ٜاشني ذلُد حص198298ٔ

دٜٓا ابراِٖٝ حصني عبد ايصُٝع199299

دٜٓا عبد اجلٛاد ذلُد عبد اجلٛاد200300
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دٜٓا َؽطفى َؽًخى اَا201301ّ

راَى ايصٝد شًِٝ أبٛ َصًِ ذلُد202302

راَى ذلُد ذلُد شٝد203303

راْٝا اظرف عبد ايعظِٝ عبد احلُٝد فرج204304

راْٝا رضا عبد احلًِٝ عبد اجملٝد205305

راٜٚ٘ ذلُد شٝد امحد ايصٝد ايدرج206306

رظدى ذلُد شٝد امحد207307

رضا محدٟ عجُإ ذلُد208308

رْا مجاٍ عبد ايػٓى عبد ايرازم209309

رْا ْبٌٝ شٝد ذلُد210310

رِٜ طاٖر دخٌٝ حاَد َدنٛر211311

رٜٗاّ شعٝد قطب ايصٝد اخلٛىل212312

رٜٗاّ ذلُد ذلُد َتٛيٞ ظرٜف213313

رٜٗاّ َؽطفى عبد ايباقى محس214314ٙ

زنرٜا عبد ايكادر عبد املعس عبد اهلل215315

زٜٓب مجاٍ ؼابر ابرا216316ِٖٝ

زٜٓب حًُى َٓؽٛر َٓؽٛر ايفٛاخرى217317

زٜٓب ٜاشر ذلُد ايصٝد ايؽافٛرى218318

شارٙ امحد ضٝاء ايدٜٔ عبد ايتٛاب ذلُد219319

شارٙ رَسى ذلُد ذلُٛد غٓا220320ّ

شارٙ عبد احلُٝد حصٔ عبد احلُٝد221321

شارٙ عبد احملصٔ امحد َٓؽٛر222322

شارٙ دلدى ابراِٖٝ جٛد223323ٙ

شارٙ ذلُد ابراِٖٝ بٝربط224324

شارٙ ٖاْى ايصٝد راظد ذلُد225325

وكيل الكلية للدراسات العليا

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(  10 )جلنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم اجللوسمسلسل

 
 

 ((مستجدين))   جلــان دبلوم  القانون العام

 
 2022/2021للعام اجلامعى    

شامل شعد عًٞ أمحد شامل226326

شاَى زنرٜا ذلُد ابرا227327ِٖٝ

شخر امحد ايععُاٚى بدر228328

شعد عبد املكؽٛد حصٔ شعد229329

شعد ممدٚح شعد عبد ايكادر230330

شعٝد أمحد عبدرب٘ جاد231331

شعٝد ذلُد زلٝب حاَد232332

شالَ٘ ؼالح شالَ٘ ذلُد َطاٚع233333

شًُى اظرف ذلُد عبد املٓعِ احملالٚى234334

شًُى اٜٗاب محدى عطٝ٘ َرشى235335

شًُى مجاٍ َؽطفى عبد ايٖٛاب236336

شًٛى فرٜد ذلُد امحد237337

شًُٝإ عسٜس فرج داٚد238338

شًُٝإ فاٜس شعٝد شًُٝا239339ٕ

مساح ايتْٛى ظٓٛدٙ خبٝت240340

مسر ذلُد عبد املٓعِ ذلُد شامل ايٛن241341ٌٝ

شٝد ابٛايٝسٜد شٝد شٝد242342

شٝد اَني شٝد عبد ايرمح243343ٔ

شٝد عًى ابراِٖٝ ذلُد244344

شٝد ذلُد عبد احلًِٝ ابرا245345ِٖٝ

ظادى رؤٚف ْسٖى َٝٓا246346

ظادى ظعبإ عبد ايفتاح عبد247347ٙ

ظرٚم خايد َتٛىل ذلُد248348

ظرٜف امحد ذلُد ؼاحل249349

ظرٜف ؼربى عرفات ظرٜف250350

وكيل الكلية للدراسات العليا

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(  11 )جلنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم اجللوسمسلسل

 
 

 ((مستجدين))   جلــان دبلوم  القانون العام

 
 2022/2021للعام اجلامعى    

ظرٜف عبد احملصٔ امحد عًى251351

ظرٜف يطفى ذلُد عبد ايعسٜس252352

ظرٜف ذلُد نُاٍ امحد حجازى253353

ظرئٜ امحد ذلُد امحد ط254354٘

ظُٝاء ابراِٖٝ امحد امحد ابراِٖٝ عبد اهلل255355

ظُٝاء اظرف ذلُٛد عباط حصني256356

ظُٝاء ايصٝد ابٛ ايٝصر العًى ظرف ايد257357ٜٔ

ظُٝاء شامل امحٝدٙ محدإ احلُاٜد258358ٙ

ظُٝاء دلدى ايصٝد َؽًٝخى ابرا259359ِٖٝ

ظُٝاء ذلُد عٝد شٝد260360

ظُٝاء ممدٚح ايصٝد عبد اهلادى261361

ؼفاء اٌَ ذلُد شًُٝإ ؼبٝح262362

ؼفاء ذلُد عٛمير حص263363ٔ

ضخى دلدى امساعٌٝ َؽطفى امساع264364ٌٝ

طارم شًِٝ ذلُد شًِٝ شًِٝ عبد املكؽٛد265365

طارم َؽطفى شٝد ذلُد ايصٝد266366

عاؼِ ْصِٝ عًى بَٝٛى عًى267367

عبد اخلايل ايصٝد عبد احلُٝد عُر عُار268368٠

عبد ايرمحٔ ابراِٖٝ عًٞ فًٝف269369ٌ

عبد ايرمحٔ مجاٍ عبدٙ ذلُد270370

عبد ايرمحٔ زٜٔ ايعابدٜٔ ذلُد امحد عبد املٛجٛد271371

عبد ايرمحٔ ؼربى َٓؽٛر ذلُد عبد ايػٓى272372

عبد ايرمحٔ عبد ايرؤف ظًبى عبد املعطى273373

عبد ايرمحٔ دلدى زغًٍٛ ذلُٛد274374

عبد ايرمحٔ ذلُد ابراِٖٝ دشٛقى عٛد275375ٙ

وكيل الكلية للدراسات العليا

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا
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مالحظاتاالســـــــمرقم اجللوسمسلسل

 
 

 ((مستجدين))   جلــان دبلوم  القانون العام

 
 2022/2021للعام اجلامعى    

عبد ايرمحٔ ذلُد ذلى امحد ٜعكٛب276376

عبد ايعسٜس زٜدإ عبد ايعسٜس زٜدا277377ٕ

عبد ايعظِٝ عًٞ عبد ايعظِٝ ذلُد شامل278378

عبد اهلل ؼكر عبد اهلل ذلُد279379

عبد اهلل ٜٛشف عبد اجلًٌٝ امحد ٜٛشف280380

عبد املٓعِ عادٍ عبد املٓعِ عًى281381

عبد ايٖٛاب ذلُد عبد ايٖٛاب ابٛ ايٓجا282382

عست عبد احلى ابٛ ايعسّ جٖٛر283383

عؽُت َٓري ٖاظِ ذلُٛد284384

عالء ايدٜٔ حاَد ابراِٖٝ جٓٝدى285385

عالء رجب ؼاحل َرشى286386

عًى ابٛبهر ذلُد حصا287387ٕ

عًى امحد ؼدٜل عًى288388

عًى امحد ذلُد ظهرى ايصٝد289389

عًى مجاٍ عبد املٓعِ ذلُد290390

عًى حصٔ ذلُد حصٔ ابرا291391ِٖٝ

عًٝ٘ اظرف عسب ذلُد عسب292392

عُاد ايدٜٔ امحد عبد ايٓبى عبٛد293393

عُاد ايدٜٔ ذلُد عبد ايعظِٝ ذلُد ذلُٛد294394

عُاد ايصٝد ابراِٖٝ حصٓني جاد اهلل295395

عُاد رَضإ عبد املٓعِ ايصٝد ابٛ ايعال296396

عُار عادٍ َؽطفى ذلُد297397

عُر خايد ايصٝد حاَد برنات298398

عُر خايد عًى عراقى299399

عُر ربٝع ايصٝد عًى محاد300400

وكيل الكلية للدراسات العليا

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا
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مالحظاتاالســـــــمرقم اجللوسمسلسل

 
 

 ((مستجدين))   جلــان دبلوم  القانون العام

 
 2022/2021للعام اجلامعى    

عُر شًُٝإ ايصٝد شًُٝا301401ٕ

عُر عبد ايعسٜس عًى عبد ايٛاحد حص302402ٔ

عُر عؽاّ ؼاحل غامن ٖٓداٚى  303403

عُر ذلُد حصب ايٓبى شٝد امحد عبد اهلادى304404

عُر ذلُد شعٝد عًى حبريى305405

عُر ْبٛى رَضإ ذلُٛد ابرا306406ِٖٝ

عُرٚ مسري ايصٝد َٛشى حصني307407

عُرٚ ؼابر ظعراٚى ذلُٛد ايعٝعى308408

عُرٚ عبد ايفتاح شًِٝ ذلُد غٝح309409

عُرٚ عبد املٓعِ ذلُد عبد ايرمح310410ٔ

عُرٚ دلدى نُاٍ ايبصَٛى311411

عُرٚ ذلُد ابٛ ايعال عبد املؤَٔ محاد312412ٙ

عُرٚ ذلُد عبد ايفتاح ايعافع313413ٞ

عُرٚ ٖرٜدى ذلُد ٖرٜدى314414

عُرٚ ٚؼفى ْادٟ ْؽار315415

عٝد حصٔ َٗدى ظخات316416٘

فاتٔ شعٝد فتخى أَا317417ٕ

فادى َالى ذنرى ؼادم318418

فارط امساعٌٝ امحد عجُا319419ٕ

فاضٌ فاٜس فؤاد عبد ايع320420ًِٝ

فاطُ٘ امحد عبد ايٓعِٝ رَضا321421ٕ

فاطُ٘ امحد ذلُد املٗدى ؼرب322422ٙ

فاطُ٘ ظانر ايصعٝد ايصٝد ايدَٓاٚى323423

فاطُ٘ َاٖر عبد ايعسٜس امحد احلٓفى324424

فاطُ٘ ذلُد عًى شعد325425

وكيل الكلية للدراسات العليا

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا
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مالحظاتاالســـــــمرقم اجللوسمسلسل

 
 

 ((مستجدين))   جلــان دبلوم  القانون العام

 
 2022/2021للعام اجلامعى    

فاطُ٘ ذلُد عٛض ذلُد326426

فاٜسٙ ذلُد امحد احلجرى327427

فرغًى ؼدٜل امحد فراج328428

نرِٜ حصني شٝد حصني329429

نرِٜ عُاد ذلُد عجُا330430ٕ

نرِٜ ذلُد رظدى ابراِٖٝ حبٝب331431

نرِٜ ذلُد ذلُد عهاظ٘ ايصٝد332432

نرِٜ ذلُد ذلُٛد امحد حص333433ٔ

ملٝاء امحد ذلُد عبد رب334434٘

َاجدٙ تٛفٝل ظخات٘ غسٜرى335435

َارٜٓا جرجض ْؽرى جرجض336436

دلدى ؼالح عًى حصٔ شًطا337437ٕ

دلدى طارم ابراِٖٝ ذلُد338438

ذلصٔ امساعٌٝ ذلُٛد امحد339439

ذلصٔ ذلُد ظهرى عرف340440٘

ذلُد ابراِٖٝ ذلُد عًى شرحا341441ٕ

ذلُد ابراِٖٝ ذلُد ذلُد ايٓجار342442

ذلُد ابٛ بهر ذلُد عبد ايًطٝف343443

ذلُد امحد ابراِٖٝ اخلٛىل344444

ذلُد امحد عبد املٓعِ ذلُد345445

ذلُد امحد عؽُت ذلُد ْٜٛض346446

ذلُد امحد عًٛإ امحد عًٛا347447ٕ

ذلُد امحد فتخى امحد348448

ذلُد امحد ذلُد ابٛ ٖال349449ٍ

ذلُد امحد ذلُد مجاٍ ايد350450ٜٔ

وكيل الكلية للدراسات العليا

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا
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 ((مستجدين))   جلــان دبلوم  القانون العام

 
 2022/2021للعام اجلامعى    

ذلُد امحد ٜصٔ ذلُد امحد اجلٓدى351451

ذلُد اشاَ٘ عبد ايهرِٜ ذلُد352452

ذلُد امساعٌٝ تٛفٝل امساعٌٝ ايؽٛابى353453

ذلُد اظرف ابراِٖٝ ذلُٛد عبد ايًطٝف354454

ذلُد ايصٝد امحد خالف355455

ذلُد ايصٝد طخُٝر امحد356456

ذلُد ايصٝد َرعى شال357457َ٘

ذلُد ايؽدٜل ذلُد ذلُد ايؽدٜل358458

ذلُد املتٛىل ذلُد ذلُد ابٛ ايعس359459

ذلُد امئ ذلُد ذلُد عٝد360460

ذلُد مجاٍ ايصعٝد عًٝا361461ٕ

ذلُد مجاٍ ايصٝد َٓدٚٙ ابٛ ايعٓني362462

ذلُد مجاٍ عبد ايصالّ امحد االخرط363463

ذلُد حصاْني عٛض حصاْني364464

ذلُد حصٓى َػاٚرى ايصرشاٚى365465

ذلُد محدى ابراِٖٝ عبد ايدا366466ِٜ

ذلُد خايد شعٝد خ367467ًٌٝ

ذلُد خريى حافظ عبد اهلل368468

ذلُد رظاد امحد حص369469ٔ

ذلُد رضا فتح اهلل امحد عفٝفى370470

ذلُد رفعت امحد زٖرا371471ٕ

ذلُد زنرٜا عبد رب٘ ايعٝصٛى372472

ذلُد زِٜٓٗ رظاد ذلُد ابرا373473ِٖٝ

ذلُد شامل بَٝٛى شامل ايصٝد374474

ذلُد شعٝد ذلُد امحد375475

وكيل الكلية للدراسات العليا
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 ((مستجدين))   جلــان دبلوم  القانون العام

 
 2022/2021للعام اجلامعى    

ذلُد شعٝد ذلُٛد املعاًَى376476

ذلُد مسري شعد ابٛ بهر شعٛد377477

ذلُد شٝد امحد عًى عًى فرج378478

ذلُد شٝد عبد احلًِٝ عبد اجلًٌٝ شال379479ّ

ذلُد شٝد عبد اخلايل فراج380480

ذلُد شٝد ذلُد ْؽر اهلل381481

ذلُد ؼابر ذلُد عبد املٓع382482ِ

ذلُد ؼاحل حصٔ ابٛ زٜد383483

ذلُد ضٝاء امساعٌٝ امحد َٗدى عؽر384484

ذلُد طارم ذلُد تٛفٝل خضر385485

ذلُد عادٍ شٝد عبد ايرحِٝ برٜو386486

ذلُد عبد احلهِٝ امحد ذلُد ابرا387487ِٖٝ

ذلُد عبد احلُٝد ذلُٛد ذلُد ابٛ زٜد388488

ذلُد عبد ايرمحٔ رٜاض عبد ايرمح389489ٔ

ذلُد عبد ايرؤف ٜٛشف دشٛقٞ ايعاَى390490

ذلُد عبد ايعافى اَني عفٝفى ع391491ًٙٛٝ

ذلُد عبد ايعسٜس احلصٝٓى عًى االعؽر392492

ذلُد عبد ايفتاح ذلُد ذلُد َٓؽٛر393493

ذلُد عبد اهلل فتخى ذلُد ايعخات394494

ذلُد عبد اهلل ذلُٛد ايصٝد395495

ذلُد عبد احملصٔ ذلُد حبريى396496

ذلُد عبد احملصٔ ذلُد عًى397497

ذلُد عالء ذلُد ذلُد محاد398498

ذلُد عًى امحد ايعادىل399499

ذلُد عًى ايصٝد امحد عًى ايعُاٚى400500

وكيل الكلية للدراسات العليا
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 2022/2021للعام اجلامعى    

ذلُد عًى شٝد َٓؽٛر بدر ايد401501ٜٔ

ذلُد عًى عبد ايصُٝع ذلُد امساع402502ٌٝ

ذلُد فتخى عبد ايهرِٜ َٗٓى403503

ذلُد ناٌَ عباط عبد ايعسٜس طاح404504ٕٛ

ذلُد نُاٍ ذلُٛد ايصٝد ابٛرحاب405505

ذلُد َإَٔٛ عبد ايرمحٔ ذلُد406506

ذلُد َربٚى املػازى احلبعى407507

ذلُد دلدى حصٔ خ408508ًٌٝ

ذلُد ذلُد ايصعٝد ٜٛشف ايػراب409509

ذلُد ذلُد شٝد عٛاد410510

ذلُد ذلُد ْٜٛض ذلُد411511

ذلُد ذلُٛد عبد ايعسٜس عًى412512

ذلُد ذلُٛد عبد املكؽٛد اخلٛىل413513

ذلُد َؽطفى ابراِٖٝ تٗاَى414514

ذلُد َؽطفى ْظاّ ايدٜٔ رفاعى415515

ذلُد َعتس ذلُد شان416516٘ٓ

ذلُد ْبٌٝ ذلُٛد ايعطٛى417517

ذلُد ْؽر اهلل ايدشٛقى احلادى418518

ذلُد ٖعاّ ابراِٖٝ ذلُد ابرا419519ِٖٝ

ذلُد ٖعاّ ابٛشرٜع َٗدى420520

ذلُد ٜاشر رظاد حبٝب421521

ذلُد ٜاشر عبد ايٛاحد ابراِٖٝ عٝصى422522

ذلُد ٜٛشف عبد املٓعِ امحد423523

ذلُٛد امساعٌٝ عًى ذلُد424524

ذلُٛد ايصٝد َتٛىل ذلُد َتٛىل425525

وكيل الكلية للدراسات العليا

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(  18 )جلنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم اجللوسمسلسل

 
 

 ((مستجدين))   جلــان دبلوم  القانون العام

 
 2022/2021للعام اجلامعى    

ذلُٛد املتٛىل حًُى ايداىل426526

ذلُٛد امئ عبد ايفتاح ايصٝد427527

ذلُٛد برنات عبد احلهِٝ ابرا428528ِٖٝ

ذلُٛد ثرٚت حٓفٞ ذلُٛد امحد جري429529ٙ

ذلُٛد خايد ذلُٛد ط٘ ذلُٛد فرج430530

ذلُٛد رفعت شٝد امحد ٖاظ431531ِ

ذلُٛد شعد ذلُد عًى432532

ذلُٛد شعٝد امحد عبد ايعظ433533ِٝ

ذلُٛد مسري عبد احلُٝد حصٔ ابٛ عٝغ434534

ذلُٛد مسري ذلُد ايصٝد ايصداٚى435535

ذلُٛد شٝد ذلُٛد ذلُد اهلٛارى436536

ذلُٛد عادٍ فٛزى عبد ايرمح437537ٔ

ذلُٛد عاؼِ عبد اهلل خًٌٝ ابرا438538ِٖٝ

ذلُٛد عاطف خًٝف٘ عبد ايؽادم439539

ذلُٛد عبد احلهِٝ عٓرت ٖٚب٘ ضبٝغ440540

ذلُٛد عبد احلُٝد ذلُد امحد441541

ذلُٛد عبد املٛجٛد غُٓٝى حصاْني442542

ذلُٛد عُرٚ ذلُٛد ٖٝب443543٘

ذلُٛد َاجد عسٜس ذلُٛد ابٛ زٜد444544

ذلُٛد دلدى عبد ايرحِٝ ايصٝد شعد445545

ذلُٛد ذلُد مجاٍ ايدٜٔ ذلُد َتٛىل446546

ذلُٛد ذلُد عبدٙ ذلُد عبد ايعا447547ٍ

ذلُٛد ذلُد ذلُد ابٛ ايفتٛح ابرا448548ِٖٝ

ذلُٛد َٓؽٛر فٛزى ايصٝد بهرى449549

ذلُٛد َٓري جٛد٠ ذلُد450550

وكيل الكلية للدراسات العليا

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(  19 )جلنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم اجللوسمسلسل

 
 

 ((مستجدين))   جلــان دبلوم  القانون العام

 
 2022/2021للعام اجلامعى    

ذلى عاطف ذلُٛد عبد احلُٝد عبد اجملٝد451551

رلتار حصني عًٞ ذلرٚط452552

َدحت زاٖر ظعبإ اجلٖٛرى453553

َراد ظانر ناٌَ طاح454554ٕٛ

َرشى خًف َرشى ذلُد455555

َرٚإ عًى عبد ايفتاح عًى ايكًعى456556

َرٚٙ امحد ذلُد فُٗٞ امحد457557

َرٚٙ عست عارف عبد احلُٝد عرف458558٘

َرِٜ اَني حٓاٚى حٓا اهلل459559

َرِٜ مجاٍ ادّ شٝد460560

َرِٜ عُرٚ ذلُد َؽطفى ع461561ًٙٛٝ

َرِٜ ذلُد عبد املؤَٔ ذلُد عفٝفى462562

َصعد عبد ايعًِٝ عبد ايٓبى عبد ايع463563ًِٝ

َعريٙ امساعٌٝ عٝصى ذلُد464564

َؽطفى امحد شٝد امحد ذلُد بدٚى465565

َؽطفى امحد فرج عبد ايؽُد َطر466566

َؽطفى امحد ذلُد َٛشى عُر467567

َؽطفى ايصٝد امحد ايصٝد468568

َؽطفى مجاٍ عطٝ٘ عبد املرضى ٖٓدى خفاجى469569

َؽطفى مجع٘ عبد املعتُد حص470570ٔ

َؽطفى حاَد ْٜٛض عبد اجملٝد471571

َؽطفى محدى امحد شًُٝا472572ٕ

َؽطفى عبدٙ ذلُد خالف473573

َؽطفى عُاد َؽطفى عبٝد474574

َؽطفى نُاٍ حصٔ عجُا475575ٕ

وكيل الكلية للدراسات العليا

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(  20 )جلنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم اجللوسمسلسل

 
 

 ((مستجدين))   جلــان دبلوم  القانون العام

 
 2022/2021للعام اجلامعى    

َؽطفى ذلرٚط ذلُد َؽطفى476576

َؽطفى ذلُد جالٍ ذلُد َٛشى477577

َؽطفى ذلُٛد رَضإ احلٓفى478578

َؽطفى ذلُٛد شًُٝإ ذلُٛد479579

َؽطفى ذلُٛد عبد ايباشط محاد480580ٙ

َؽطفى َٓؽٛر عبد ايًطٝف حص481581ٔ

َؽطفى ْبٌٝ غرٜب عجُإ ظعبا482582ٕ

َؽطفى ٚجدى عبد ايعًِٝ عطٝ٘ ابرا483583ِٖٝ

َؽطفى ٚجدى عبد ايكادر ايكسع484584٘

َؽطفى حيى ذلُد ْاؼف عبد اجملٝد485585

َعتس امحد ذلُد شعٝد امحد اٜٛب486586

َعتس حصٔ ناٌَ محاد487587

َعتس فارٚم ابراِٖٝ ؼاحل488588

َعتؽِ ذلُد حصٝٓى َٛشى489589

ًَو عاؼِ عاَر ايبع490590ٌ

ممدٚح مجاٍ ايدٜٔ حصٔ عبد ايٖٛاب491591

ممدٚح َهارى رٚفائٌٝ ابرا492592ِٖٝ

َٓار ابراِٖٝ فُٗى عبد ايراضى493593

َٓاٍ ظرٜف ذلُد امحد عبد ايًطٝف494594

َٓ٘ اظرف ذلُد حصني شعفا495595ٕ

َٓى مجاٍ َتٛىل عسازى496596

َٓى عبد احلُٝد عبد احلُٝد َؽطفى497597

َٗا شعٝد ذلُد عاَر خضر498598

َٗا َؽطفى عست عسٚز499599

َٗاب حصاّ ابراِٖٝ ذلُد ذلُٛد شال500600َ٘

وكيل الكلية للدراسات العليا

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا
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مالحظاتاالســـــــمرقم اجللوسمسلسل

 
 

 ((مستجدين))   جلــان دبلوم  القانون العام

 
 2022/2021للعام اجلامعى    

َٗٓد ذلُٛد ذلُد ْاجى ذلُٛد501601

َٗٓد ٚجدى عبد اجملٝد عبد رب502602٘

َؤَٔ ابراِٖٝ عبد اهلل ْدا503603

َى شٝد عًى مخٝض504604

َى ذلُد مجاٍ ذلُٛد ايعربٝٓى ذلُد505605

َٞ ْاؼر عبدايٓيب َتٛيٞ ظخات506606٘

ْاٖد مسري زاٖر غطاط507607

ْاٖد عًى فهرى غُٓٝى ظًبى508608

ْبٌٝ نُاٍ ذلُد ع509609ًٞ

زلاٙ خبٝت رضٛإ حصني510610

زلاٙ ٖادى ذلُٛد عال511611ّ

زلدى ابٛ زٜد زلدى ابٛ زٜد512612

زلالء رجب حصني عًى513613

زلٝب عبد ايفتاح ايصٝد عبد ايػفار514614

ْدا عؽاّ شعٝد ؼكر515615

ْدى عبد اهلادى خًف اهلل عبد املٛىل516616

ْدى ٖاْى َؽطفى راتب َؽطفى517617

ْدى ٖعاّ ايصٝد عبد ايفتاح518618

ْرَني عفٝفى حصٔ ذلُد ايكعكٝعى519619

ْصرٜٔ امئ ايصٝد َصعد520620

ْصُ٘ حصٔ ذلُد ناٌَ االَني521621

ْٗاد عًٞ ذلُٛد محد522622ٕٚ

ْٗاٍ ذلُٛد عًى متصاح ابٛ زٜد523623

ْٛر ايدٜٔ امحد حٓفى ذلُٛد524624

ْٛرا ذلُد عبد ايعًِٝ عبد ايع525625ًِٝ

وكيل الكلية للدراسات العليا

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا
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مالحظاتاالســـــــمرقم اجللوسمسلسل

 
 

 ((مستجدين))   جلــان دبلوم  القانون العام

 
 2022/2021للعام اجلامعى    

ْٛرإ عبد احلُٝد ذلُد رفعت عبد احلُٝد اَا526626ّ

ْٛرٖإ امحد ذلُد َٓؽٛر527627

ْٛرٖإ بدٚى حصٔ عًى ْٛار528628

ْٛرٖإ خايد ذلُد عبد ايعسٜس خ529629ًٌٝ

ْٛرٖإ عادٍ عسٜس شًُٝا530630ٕ

ْٛرٖإ عالء ايدٜٔ تٗاَٞ ابرا531631ِٖٝ

ْٛرٜٔ ادلد ذلُد اجلٌُٝ ذلُٛد محاد532632ٙ

ْريٙ ذلُد عبد ايعًِٝ عبد ايعسٜس533633

ٖاجر شعٝد ذلُد ؼبخى عبد ايػفار534634

ٖاجر عبد ايػٓى عبد ايفتاح عبد رب535635٘

ٖاجر ذلُد نُاٍ ذلُد ابٛ ايٓجا536636

ٖاي٘ اجلٖٛرى ذلُٛد ذلُد ابرا537637ِٖٝ

ٖاي٘ عبد ايرمحٔ عبدٙ عُر عبد اهلل538638

ٖاي٘ عبد ايفتاح عطٛٙ مشض539639

ٖامن ذلُد حصٔ عًى َؽطفى540640

ٖاْى طًعت ايؽٝاد ط541641٘

ٖاٜدى امحد ايعبًى عبد ايع542642ًِٝ

ٖاٜدى حصٔ عبد ايصالّ حصٔ ابٛ ايعٓني543643

ٖاٜدٟ ذلُد عًٞ املص544644ًُٞ

ٖب٘ اهلل رضا عًى ذلُد فرج شاملا545645ٕ

ٖب٘ اهلل َؽطفى عرف٘ امحد شامل546646

ٖدى ؼبخى ابٛ املعاطى ذلُد547647

ٖدى فتخى ذلُد ابرا548648ِٖٝ

ٖدٜر اظرف ذلُد ايعراقى رجب شٝد امحد549649

ٖدٜر عبد ايبدٜع ايدشٛقٞ طع550650ُ٘ٝ

وكيل الكلية للدراسات العليا

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا
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 ((مستجدين))   جلــان دبلوم  القانون العام

 
 2022/2021للعام اجلامعى    

ٖعاّ ذلُد عبد ايرمحٔ ذلُد551651

ُٖصات ذلُد َؽطفٞ ايصٝد552652

ُٖص٘ ؼربى ذلُد زٜٔ ايد553653ٜٔ

ٖٓاء خبٝت يبٝب َعٛض554654

ٖٓاء شعٝد بدٚى عبد ايٓبى555655

ٖٓد مسري ايصٝد عفٝفى556656

ٖٓد ظهرى تٛفٝل ذلُد557657

ٖٓد َهرّ عبد اهلادٟ خًٌٝ عبد ايٛاحد558658

ٖٝجِ عبد ايٓاؼر امحد حاَدى559659

ٖٝجِ ذلُد عبداهلل ذلُد حص560660ٔ

ٚائٌ شٝد ابراِٖٝ عٛض اجلالد561661

ٚائٌ عباط عبد اهلل ابراِٖٝ زٜدا562662ٕ

ٚائٌ عبد ايفتاح ابراِٖٝ فراج ايرظٝدى563663

ٚردٙ عبد اهلل ذنرٜا ذلُد564664

ٚشاّ حصٔ ذلُد ذلُٛد565665

ٚشاّ رضٛإ عبد ايرمحٔ رضٛإ عًى566666

ٚفاء عبد احلُٝد عبد احلُٝد َؽطفى567667

ٚالء ذلُد ايصٝد املػازى568668

ٜاشر عبد ايالٙ امحد ابرا569669ِٖٝ

ٜامسني اَاّ عطٝ٘ ذلُٛد570670

ٜامسني مجاٍ ذلُد حصٓى ابرا571671ِٖٝ

ٜامسني شالَ٘ شًُإ عفٝفى572672

حيٝى شعٝد حبريى شعٝد573673

ٜض ذلُد بٗجت ذلُد شعٝد شٝف574674

ميٓى ممدٚح عبد احلُٝد ايعُريى575675

وكيل الكلية للدراسات العليا
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 ((مستجدين))   جلــان دبلوم  القانون العام

 
 2022/2021للعام اجلامعى    

ٜٛشتٝٓا َٝالد راغب حٓني576676

ٜٛشف امئ ذلُٛد املٛافى577677

ٜٛشف طاٖر ٖاظِ َؽطفى578678

ٜٛشف ذلُد ؼالح ايدٜٔ عبد ايفتاح عًى579679

ٜٛشف ذلُد ذلُد ٜٛشف امحد َٓاع580680

(ٚافد قطرى)امحد ذلُد ظبٝب ْاؼر 581681

(ٚافد قطرى)عبد اهلل ذلُد َععٌ ايفٗٝد اهلاجرى582682

وكيل الكلية للدراسات العليا

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا


