
(1)لجنة رقم
   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

ابانوب اشرف فرج ٌوسف11901
شريعه

ابانوب امجد عزٌز كامل21902

مرافعاتابانوب سامح فوزى فهمى31903

شريعهابتسام ممدوح محمد ابو سرٌع41904

ابراهٌم اٌهاب عبد القادر عبد العزٌز51905

ابراهٌم رضا ابراهٌم محمود61906

ابراهٌم صافى عبد التواب محمد71907

ابراهٌم عبد القادر عبد هللا سعد81908

ابراهٌم محمد ابراهٌم عبد المنعم حسب هللا91909

شريعهابراهٌم محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم101910

عنل وتامينات/شريعهابراهٌم محمد ابراهٌم محمد النوبى111911

احالم محمد ابو النجا محمد عبد العزٌز121912

احمد ابراهٌم حسن سٌد131913

عقوبات/عنل وتاميناتاحمد ابراهٌم سٌد عرفه عثمان141914

احمد ابراهٌم عٌد على151915

احمد ابو العز عطٌه عبد الظاهر161916

احمد ابو بكر محمود سلٌمان171917

عنل وتاميناتاحمد احمد جوده محمد شاهٌن181918

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(2)لجنة رقم
   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

احمد اسامه حسن احمد ابراهٌم191919
شريعهشريعه

عنل وتاميناتاحمد اسامه فوزى خلٌفه201920

مرافعات/شريعهاحمد اسامه محمد عثمان مصطفى211921

احمد اسامه محمد محمد الدمك221922

عنل وتاميناتاحمد اسالم فتحى حسن ابوعطٌة231923

احمد اسماعٌل بخٌت اسماعٌل241924

احمد اسماعٌل بٌومى سٌد احمد251925

احمد السٌد فتوح محمود حسانٌن261926

احمد اٌهاب لطٌف برٌك271927
تاريخ قانون

احمد جابر فاروق عوض هللا281928

احمد جمال عبد الخالق شحاته البدوى291929

عقوباتاحمد جمال كامل عبد القادر301930

عنل وتامينات/شريعهاحمد جمال ٌوسف عٌد الحمصى311931

احمد حجاج ٌوسف عبد الخالق321932
احوال

شريعهاحمد حسن عبد الرؤوف العجورى331933

احمد حسن محمد حمدى341934

احمد حسٌن السٌد الجندى351935

احمد حلمى محمد عبد الرازق361936

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(3)لجنة رقم
   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

عنل وتاميناتاحمد حمادة ابو بكر محمد371937

احمد خالد عبد العظٌم عبد ربة381938

شريعهاحمد خالد فاروق احمد شوتٌه391939

عقوباتاحمد خالد محمد محمد احمد الحن401940

شريعه/عقوباتاحمد ذكى سٌد ذكى411941

احمد رجب احمد عبد الوهاب421942

احمد رزق محمد حسنٌن صوان431943

احمد رضا عبد الفتاح امام البلبٌسى441944

احمد رمضان ابراهٌم محمد451945

شريعهاحمد رمضان فتحى محمد بٌومى461946

احمد زٌدان امٌن كامل471947

احمد سامى عطٌه سالم ابراهٌم481948

احمد سعٌد محمد شافع491949

احمد سمٌر احمد محمود501950

احمد شافعى زٌن العابدٌن شافعى511951

عقوباتاحمد شعبان جاد المولى على521952

احمد شعبان متولى محمد العنانى531953

احمد صبحى شعبان على541954
عنل وتاميناتاحوال

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(4)لجنة رقم
   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

احمد صبحى مصطفى ابو الخٌر551955
مدخل

احمد صفوت رستم الشهاوى561956
احوال

احمد صالح احمد حسن571957

احمد صالح الدٌن عبد العزٌز حسنٌن581958

احمد ضٌاء لبٌب صادق برغوث591959

احمد طارق حمدان نصر هللا601960

احمد طارق لطفى على611961

لغه/عنل وتاميناتاحمد طلعت احمد توفٌق621962

مرافعاتاحمد طه السٌد مرسى فرحات631963

احمد عادل محمد السعٌد عبد هللا641964
شريعهاحوال

احمد عباس حلمى مراد651965
شريعهتاريخ قانون

احمد عبد الرحمن عبد المعطى مصٌلحى661966

عقوباتاحمد عبد العزٌز صالح الدٌن عبد العزٌز671967

احمد عبد العزٌز عبد البصٌر عبد السالم الشافعى681968

عقوبات/شريعهاحمد عبد هللا سعد حسن691969

مرافعاتاحمد عصام ابرهٌم محمد الكٌالنى701970

احمد عصام على سٌد711971

احمد عصام محمد عبد المجٌد شاهٌن721972

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(5)لجنة رقم
   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

احمد عطا رجب شرٌف731973

عنل وتاميناتاحمد عٌد شحاته عٌد741974

عقوبات/شريعهاحمد عٌد ناصر على راشد751975

احمد غرٌب جوده حسن الكرٌدى761976

ماليه/مدنىاحمد فتح هللا عبده عبد الحلٌم771977

احمد فتحى السٌد متولى781978

احمد فوزى فتحى محمد791979

احمد ماهر محمد شعٌب801980

عنل وتاميناتاحمد محمد حسن محمود811981

احمد محمد حلمى مسعود821982

احمد محمد رجب محمد831983

احمد محمد سعٌد محمد ابو الهنا841984

احمد محمد صالح سٌد سرور851985

عقوباتاحمد محمد عبد الرازق احمد عرفات861986

احمد محمد عبد الرحمن محمود871987

احمد محمد عبد المجٌد ابراهٌم881988
احوال/ادارى

احمد محمد عبد المنعم شافعى عبد الفتاح891989
عقوباتتاريخ قانون

مدنى/شريعهاحمد محمد عبد النبى مسعود901990

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(6)لجنة رقم
   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

احمد محمد على الدبٌكى911991

احمد محمد على محمود الشبوكشى921992

شريعهاحمد محمد عٌسى فراج على931993

احمد محمد محروس عبد الفتاح حسونه941994

شريعهاحمد محمد محمد شرف الدٌن951995

احمد محمد مدحت ابراهٌم حسن غنٌم961996

احمد محمد نادر على مشهور971997

احمد محمود احمد سٌد981998

شريعهاحمد محمود احمد محمد الدنش991999

احمد محمود على سلٌمان ابراهٌم1002000

احمد محمود محمد عبد الرازق1012001
تاريخ قانون

شريعهاحمد محمود محمد محمد1022002

احمد محمود محمد محمد الوكٌل1032003
عنل وتاميناتعقوبات

ماليهاحمد محمود مصطفى محمود1042004

احمد مصطفى سالم احمد سالم1052005

شريعهاحمد ناصر صبٌح احمد1062006

احمد ناصر عبد الحمٌد عباس الكمار1072007

احمد نبٌل على السٌد 1082008

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(7)لجنة رقم
   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

احمد نبٌل محمد جادو1092009

احمد ولٌد محروس محمد1102010

اسراء احمد ابراهٌم محمد القصاص1112011

اسراء احمد محمد عبد الرازق السعدنى1122012

مرافعات/شريعهاسراء سامى احمد محمد شدٌد1132013

اسراء شرٌف محمد عباس محمد1142014

اسراء فتحى طاهر محمد على1152015

اسراء محمود عفٌفى محمود عفٌفى1162016

اسالم احمد احمد عبد الغنى1172017

اسالم احمد رزق محمد االزهرى1182018

عنل وتاميناتاسالم احمد محمود على بكر1192019

لغهاسالم اشرف عبد الرؤف محمود1202020

شريعهاسالم السٌد محمد عبدالحى1212021

اسالم صالح ابراهٌم حسن مراد1222022

اسالم صالح احمد موسى الشٌمى1232023

اسالم محمد راغب نوار1242024

مدنى/شريعهاسالم محمد سٌد سالم1252025

عنل وتاميناتاسالم مرعى رشاد مرعى1262026

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(8)لجنة رقم
   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

اسماء زهدى شحاته ابراهٌم1272027

اسماء شوقى رفعت هاشم1282028

اسماء محمد عبد النافع محمد قاسم1292029

اسماعٌل رجب اسماعٌل خلٌفه1302030

اشرف خالد محمود حسن عبدالحى1312031

مدنىاشرف محمد طه محمد ناصف1322032

اشرف محمود عواض عواض بدر1332033

اكرامى كرم محمود خلٌل1342034
ادارى

السٌد ربٌع رجب عبد الهادى شعالن1352035

السٌد سلٌمان طه محمد1362036

السٌد سمٌر السٌد موسى1372037

السٌد عطٌه السٌد خلٌفه عبد العظٌم1382038

السٌد محمود محمود عبد الحى1392039

عقوبات/عنل وتاميناتالشٌماء محمد عطٌه احمد1402040

عقوبات/شريعهالهام السٌد عبد المجٌد عبد الخالق1412041

امانى ابراهٌم عبد المجٌد ابراهٌم1422042

امانى احمد فؤاد محمد الطوخى1432043

امانى عماد السٌد عبد ربه مرعى1442044

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(9)لجنة رقم
   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

امجد عاطف عبد العزٌز عمر غٌث1452045
شريعهاحوال

امنٌه سامى صابر على1462046

شريعهامٌره خالد محمد رشاد1472047

امٌره عادل سالمه عٌسى1482048

امٌره كامل سلٌمان على بدوى1492049

لغهامٌره محمد عبد الحسٌب محمد1502050

اندرو فاٌز فرج تادرس1512051

انطونٌوس مجدى نعٌم بولس1522052

مدنىاٌمان حسن محمد حسن امٌن حجر1532053

شريعهاٌمان سامى حسٌن مصطفى1542054

اٌمان شكرى سٌد السٌد الفحل1552055

اٌمان عصام سلٌمان احمد1562056

اٌمن مجدى عبدالمنصف عبد الرحمن الكمار1572057

عنل وتاميناتاٌمن محمد سالمه حسٌن الدبٌس1582058

اٌناس محمد عبد الحكم محمد ابو المندور1592059

اٌه اشرف فرج محمد1602060

اٌه السٌد متولى عبد الجواد1612061

شريعهاٌه طارق احمد حامد1622062

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(10)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

لغهاٌه عاطف ابراهٌم الشرقاوى1632063

عنل وتاميناتاٌه عصام الدٌن حسن ابراهٌم ابوسعده1642064

اٌه مصطفى كمال احمد عبد القادر1652065

اٌهاب نصر الدٌن محمد احمد1662066

عقوبات/شريعهاٌهاب هشام عبد المعز مشهور1672067

شريعهباسم حمدى احمد سالم الشبراوى1682068

باسم عصام عبد الحكٌم السٌد ادرٌس1692069

باسم محمد السعٌد محمد عبد اللطٌف1702070

شريعهبدوى محمد حمدان بٌومى البربرى1712071

بالل على عبد الوهاب علٌوه1722072

تسنٌم السٌد محمود السٌد خطاب1732073

تقى احمد محمد احمد محمد وافى1742074

تقى سمٌر محمد حسن1752075
مدخل

جاد الحق احمد جاد الحق محمود1762076

جاسم محمد محمد خلٌل1772077
ادارى

جون سمٌر جندى بخٌت1782078

عنل وتامينات/شريعهحازم خالد ابو العال حسن1792079

عنل وتاميناتحازم ٌحى محمد الجندى1802080

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(11)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

حسام امٌن حسٌن محمود1812081

حسام خالد شوقى عبد المطلب سوٌلم1822082

حسام عز الدٌن احمد عبد الحمٌد امام1832083

شريعهحسام عفٌفى عبد الصبور عوض هللا1842084

حسام محمود على محمود1852085

حسن شحاته عبد هللا حسان1862086

شريعهحسن عادل عبد الحفٌظ عساف حسن1872087

حسن مدحت حسن محمدى1882088

حسن منٌر ابراهٌم مصطفى الجندى1892089
اقتصاد/مدخل

حسنى سمٌر حسنى عبد الحكٌم1902090

شريعهحسٌن عبد الفتاح محمد عبد الفتاح1912091

شريعهحمدى فكرى فوزى محمد1922092

ادارى/مدنىحنان مصطفى جوده على العتربى1932093

حنٌن عصام عوض عبد الغفار1942094
شريعه

شريعهحٌاه احمد صبحى ابراهٌم1952095

خالد حسن عبد الرحمن هاشم1962096

خالد مجدى فتحى الدٌساوى1972097

خالد محمد بكر سٌد1982098

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(12)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

خلود حمدى حامد على1992099

مرافعات/شريعهخلود خالد ابراهٌم عبد الفتاح2002100

شريعهدعاء اٌهاب محمد عبد الحلٌم2012101

دعاء طه صبحى عبد الحمٌد2022102

دمٌانه مدحت شوقى فرنسٌس2032103

دنٌا رفاعى محمد احمد2042104

مدنى/مرافعاتدنٌا سلٌمان عبد الهادى ابراهٌم2052105

رانا حسٌن مصطفى حسٌن2062106

شريعهراندا الهامى عبد العزٌز شعبان2072107

عنل وتاميناترانده رفاعى محمد ابراهٌم2082108

لغه/مرافعاترانٌا رافت فؤاد شندى2092109

شريعهرانٌا سعٌد محمد احمد زاٌد2102110

رانٌا هشام كرم محمد حسن2112111

عنل وتاميناترحاب الشحات ابو هاشم محمد سالم2122112

عقوباترحمه حسن محمد حسن ترك2132113ً

رحمه ٌاسر محمد امٌن2142114

شريعهرشا طلعت ابراهٌم الهادى2152115

عنل وتامينات/شريعهرضا احمد عبد المقصود عبد النبى شلبى2162116

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(13)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

عقوبات/شريعهرغده صفوت ذكً سالم2172117

رقٌه اسامه فكرى جودة2182118

رقٌه عبد القادر عبد العزٌز قنصوه2192119

عنل وتامينات/شريعهرنا عبد العاطى صالح الدٌن سعد2202120

رهف عرفه عبد الرحمن مواف2212121ً

شريعهروان عبد اللطٌف عبد السمٌع عبد اللطٌف النمر2222122

روان محمد ابراهٌم عبد الغفار2232123

عنل وتاميناتروضه سعٌد عبد الرحمن حسن كسبر2242124

رٌم حمزه مصطفى احمدشاهٌن2252125

رٌمون منٌر شهٌد زكى2262126

رٌهام رمضان فؤاد محمد2272127

رٌهام ٌاسر عبد هللا زكى2282128

ساره حسٌن احمد حسٌن2292129

شريعهساره مسعد عبد الغفار حسن2302130

سالم عبد المحسن عبد العال السٌد2312131

شريعهسعٌد اشرف سعٌد رمضان2322132

سالمه صالح سالمه محمد مطاوع2332133

شريعهسلسبٌل سمٌر محمد النادى هنداوى على منسى2342134

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(14)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

سلسبٌل محمد فوزى عبد الرحمن شمس2352135

سلمى اشرف احمد احمد محمد2362136

شريعهسلمى سمٌر عبد الغفار اسماعٌل2372137

سماح عبد المنعم شحاته حسٌن عدالن2382138

شريعهسماح عٌد عباس فرج2392139

سمٌر احمد مرسى احمد مرسى2402140

عنل وتامينات/شريعهسمٌر رافت عبد الجواد السٌد2412141

سمٌر عبد السمٌع عبد الحى عطوى2422142

مرافعاتسمٌره بالل رفاعً محمد2432143

سمٌه مجدى محمد فتحى بكوش2442144

سناء محمد على عبد العال2452145

عقوبات/شريعهسهام صبرى عبد الفتاح على2462146

عنل وتاميناتسٌد محمود رفاعى على2472147

شريعهشادى سمٌر بولس جٌد2482148

شادى محمد امٌن ابراهٌم محمد2492149

شروق محمد جمعه محمدسالمة2502150

شروق محمد عبد العزٌز محمود نورالدٌن2512151

شرٌف محمد كمال احمد حجازى2522152

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(15)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

شرٌن احمد عبد العزٌز عراقى السٌد2532153

عقوباتشهاب الدٌن محمد ابو سرٌع محمد2542154

شهاب على عبد الرحمن قطب على2552155

مرافعاتشوقى محمد شوقى عبد الشافى2562156

عنل وتامينات/مرافعاتشٌماء كرم محمد سالم على2572157

شريعهشٌماء محمد احمد شحاته2582158

مرافعاتشٌماء محمد علٌوه عبد الرحمن هٌكل2592159

صالح جمعه على سالم مسلم2602160

مرافعاتصفاء حمدى ابراهٌم عبد الباقى خلٌفه2612161

مرافعاتضحى صبحى عبد العزٌز عبد الوهاب2622162

ضٌاء الدٌن احمد معوض احمد حسٌن2632163

ضٌاء امٌن محمد امٌن2642164

طارق الماظ حامد عبد الحمٌد2652165

مرافعاتطارق مصطفى خلف محمد2662166

مرافعاتطه احمد محمد عبد هللا المجرحى2672167

شريعه/مرافعاتعبد الرحمن احمد عبدالكرٌم شحاته2682168

عنل وتاميناتعبد الرحمن احمد نصحى محمد2692169

مرافعاتعبد الرحمن احمد ٌسرى عبد المقصود2702170

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(16)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

عبد الرحمن حسٌن سعٌد عبد الرحمن ضوه2712171

عبد الرحمن حلمى عاشور على القلشى2722172

عنل وتامينات/مرافعاتعبد الرحمن سعد فرج العزبه2732173

عبد الرحمن صبرى ابراهٌم عبده2742174

عنل وتاميناتعبد الرحمن عبد هللا سوٌلم محمد زٌدان2752175

عقوبات/عنل وتاميناتعبد الرحمن عمر محمد المهدى عبده2762176

عبد الرحمن محمد احمد محمد ابراهٌم2772177
شريعهتاريخ قانون

عقوباتعبد الرحمن محمد خلٌل محمد االشوطى2782178

شريعهعبد الرحمن محمد عبد القوى احمد2792179

شريعهعبد الرحمن مسعود سٌد مسعود2802180

عبد الرحمن منصور عبد الفتاح2812181

ماليه/مدنىعبد الرحمن نبٌل حسن عبد الباقى2822182

عبد الرحمن هشام زكى عبد العزٌز2832183

عقوبات/شريعهعبد الصبور مؤنس عبد الصبور احمد2842184

عبد العاطى مسعود عبد العاطى ابراهٌم ٌوسف2852185

عنل وتامينات/مرافعاتعبد العزٌز حمزه حامد البكرى2862186

عبد العزٌز عبد الفتاح عبد العزٌز عبد الفتاح2872187
ادارى

عبد العزٌز عصام عبد العزٌز هاشم2882188

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(17)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

عقوباتعبد العظٌم محمد عبد العظٌم سلٌمان خضر2892189

عبد القادر محمود عبد القادر حامد2902190
عقوباتادارى

عنل وتاميناتعبد هللا احمد فتحى احمد2912191

عبد هللا حسن عبد هللا ابو سرٌع2922192

عنل وتامينات/شريعهعبد هللا خالد عبد البدٌع عبد الغنى2932193

عبد هللا سعٌد سعد سالم2942194

عبد هللا طاهر محمدى البنا2952195

عبد هللا عبد المنعم عبد هللا احمد2962196

شريعهعبد هللا عالء عبد هللا عبد الخالق2972197

شريعهعبد هللا فتحى فتحى عبد الباقى2982198

عبد هللا كمال محمد سعد سرور2992199

عبد هللا محمود امام متولى3002200

عنل وتاميناتعبد المعز كامل عبد الباسط محمد3012201

عبده عادل عبده محمد رمضان3022202

عنل وتاميناتعز الدٌن السٌد عز الدٌن احمد3032203

عزه كامل ابراهٌم الشافعى3042204
دوىل

عزه محمد عبد الفتاح عبد الجواد فرج3052205

شريعهعزٌز نشأت عزٌز اٌوب3062206

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(18)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

عزٌزه حسن سلٌمان عبده3072207

عصام موسى محمد امام فاٌد3082208

عنل وتامينات/شريعهعطٌه محمد ابراهٌم حسٌن عطٌه3092209

عال احمد فتحى احمد محمد بلبول3102210
شريعه

شريعهعالء الدٌن ابراهٌم محمود عٌسوى بر3112211

عالء جمال عبد القادر احمد3122212

عالء محمد محمد حسن شبل جمعه3132213

على حسن محمد عبد اللطٌف عوض3142214

عقوبات/شريعهعلى خالد الستار وصال3152215

شريعهعلى سعٌد على على متولى3162216

لغه/عنل وتاميناتعلى شرف على شرف3172217

على صبحى مغاورى عبد الرحمن3182218

شريعهعلى عبد الخالق عبد العزٌز عبد الخالق3192219

علٌاء عادل عقٌل محمد 3202220

عنل وتامينات/شريعهعماد حمدى محمدى السٌد بحالو3212221

عماد محمد حسٌن على3222222

عمر البدرى عمر محمد حسٌن3232223

شريعه عمر صالح محمد محمود3242224

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(19)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

عمر طه فتحى سٌد3252225

عمر عادل عبد الواحد محمود3262226

عمر عادل عبده هاشم3272227

شريعهعمر عبد العزٌز عطٌه بٌومى شرف الدٌن3282228

عنل وتامينات/مرافعاتعمر عالء الدٌن عبد المعبود راضى3292229

عمر فؤاد مصطفى محمد العسٌلى3302230

عمر محمد مختار محمد الشٌوى3312231

مرافعات/شريعهعمر محمد نبٌل حجازى3322232

شريعهعمر مصطفى محمد ابراهٌم3332233

عمرو احمد محمد خٌرى فرج3342234

عقوبات/شريعهعمرو جمال عبد الفتاح عمٌر حسن3352235

عمرو صابر عبد السالم عبد الرازق 3362236

عمرو عادل عبد الموجود امام الزٌاتى3372237

عمرو عبد العزٌز عبده طه3382238

عمرو عبد الوهاب محمد سالم3392239

عمرو عماد عبد السالم العمرى3402240

عمرو لطفى عبد الفتاح محمود الحطبى3412241

عمرو محمد محمد داود3422242

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(20)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

عمرو محمد هاشم الشرٌف3432243

شريعهعمرو نصر على عبد الجواد3442244

عمرو وائل فوزى عبد الحلٌم3452245

شريعهعمرو ٌاسر شعبان محمد3462246

غاده اشرف حسن محمد بٌومى3472247

غاده عادل على السٌد حشاد3482248

فاتن البدراوى عبد التواب السعٌد3492249

فادى رمضان متولى غنٌم3502250

فادى عونى مٌخائٌل شفٌق3512251

فادى فاٌز عطٌه ابراهٌم زغلول3522252

فاطمه حسن محمد السٌد3532253

شهادة قطر المستقمةمدنىفاطمه رضا ابراهٌم ابراهٌم عثمان3542254

فاطمه عبد الحمٌد حسن دروٌش3552255

فاطمه عبد الناصر محمد محمد خلٌل3562256

فاطمه محمود عبده السٌد خالف3572257

عنل وتاميناتفاطمه هشام حسٌن احمد3582258

فتحى محمد فتحى محمد3592259

فٌاض اسامه محمد وهبه3602260

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(21)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

قاسم خالد قاسم عبد الرحمن3612261

كرٌم احمد عبد الباسط محمد3622262

كرٌم احمد عبد البر محمود كساب3632263

كرٌم عادل شرٌف نصر شرٌف3642264

عنل وتاميناتكرٌم عبد الحكم احمد سالم على الدٌن3652265

كرٌم على جالل على محمد3662266

كرٌم مسعد حسٌن عواد3672267

كرٌمه ناصر عبد العال على3682268

كمال ماهر احمد خلٌل ابوغزه3692269

الكويت ادبيكٌرلس حشمت حبٌب حنا3702270

شريعهكٌرلس سامى شحاته شكرى3712271

كٌرلس وجدى ودٌع مقار فرج3722272

لٌنه اسامه صالح الدٌن كامل جاد هللا3732273

عنل وتامينات/شريعهماجد صالح عبد الرحٌم صالح سالم3742274

ماجده سٌد عبد العزٌز عقل3752275

ماجده مجدى عبد اللطٌف ٌوسف3762276

عنل وتاميناتماهر فتحى احمد السٌد3772277

شريعهمحمد ابراهٌم اسماعٌل سالم3782278

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(22)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

شريعهمحمد احمد ابو زٌد محمد3792279

شريعهمحمد احمد جوده محمد حبشى3802280

محمد احمد عبد الحمٌد حامد3812281

محمد احمد عبد ربه فهٌم3822282

محمد احمد عرفات احمد3832283

محمد احمد عٌداروس عبد المجٌد3842284
شريعهتاريخ قانون

شريعهمحمد احمد محمد احمد3852285

محمد احمد محمد حسٌن3862286

شريعهمحمد احمد مصطفى محمد3872287

محمد اسالم اسماعٌل اسماعٌل3882288

محمد اشرف سلٌمان محمد الضوه3892289

محمد اشرف عٌد محمد على3902290

مدنىمحمد السعٌد محمد محفوظ3912291

لغهمحمد السٌد امٌن السٌد حسن3922292

محمد الصدٌق محمد محمد الصدٌق3932293

محمد اٌهاب محمد فخرى محمد3942294

عنل وتامينات/شريعهمحمد بسٌونى ابو الحدٌد ابراهٌم3952295

محمد جابر احمد ٌوسف3962296

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(23)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

محمد جمال سعٌد ابراهٌم شحاته3972297

شريعهمحمد جمال صدٌق محمد بدار3982298

محمد جمال عباس غرٌب عمران3992299

محمد جمال محمود عبد المجٌد4002300

شريعهمحمد حسام الدٌن محمد عبد العظٌم4012301

محمد حسام الدٌن مصطفى بٌومى4022302

شريعهمحمد حلمى سٌد اللٌثى4032303

محمد حمدى محمد حسٌنى السمنودى4042304

عنل وتامينات/شريعهمحمد خالد ابوبكر عبد الناصر4052305

شريعهمحمد خالد شعبان زٌدان4062306

محمد خالد عبد الحمٌد طه الحماقى4072307
احوال

عنل وتاميناتمحمد خالد عبد الغنى محمد الصادق4082308

عنل وتاميناتمحمد خالد محمد نعٌم4092309

عنل وتاميناتمحمد رافت عبد المنعم ابراهٌم4102310

محمد رجب عطا امام محمد4112311

محمد رضا صابر عبد العظٌم4122312
عنل وتاميناتتاريخ قانون

محمد رمضان عبد هللا مصطفى4132313

محمد زكرٌا محمد محمد4142314

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(24)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

شريعهمحمد سعٌد عبد الجواد متولى4152315

محمد سعٌد فتح هللا محمد4162316

عنل وتاميناتمحمد سمٌر عبد المقصود احمد نوار4172317

محمد سٌد محمد عبد الحمٌد4182318

عنل وتاميناتمحمد صابر اسماعٌل الخولى4192319

محمد صابر عبدربه بٌوم4202320ً

شريعهمحمد صبحى عبد العاطى موسى عٌسى4212321

محمد طارق ابراهٌم سلٌمان4222322
شريعهعقوبات

محمد طارق حسٌن حسن4232323

محمد عادل عبد الحمٌد معروف حسن4242324

محمد عادل محمد احمد حسن4252325

محمد عادل محمود سٌف الدٌن حسٌن4262326

محمد عاطف جابر الصاوى4272327

شريعهمحمد عاطف سلٌم عبد هللا4282328

عنل وتامينات/شريعهمحمد عاطف فتحى عبد العزٌز محمود4292329

محمد عامر عبد النبى غرٌب4302330

محمد عباس احمد عباس4312331

محمد عباس حسن محمد مصطفى4322332

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(25)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

شريعهمحمد عبد الحمٌد زٌن العابدٌن محمد4332333

محمد عبد الحمٌد صالح عبد الحمٌد4342334

شريعهمحمد عبد الحمٌد عبد العزٌز عبد الحمٌد4352335

محمد عبد الرحمن عبد العظٌم عبد الرحمن4362336

عقوباتمحمد عبد الرحمن محمد محمد الزهدى4372337

مرافعاتمحمد عبد الشافى السٌد احمد غنٌم4382338

مرافعات/شريعهمحمد عبد الشافى عبد الرحمن محمد نصر4392339

شريعهمحمد عبد العاطى عبد العاطى عبد العزٌز4402340

محمد عبد العال عبد الباقى عبد العال4412341

محمد عبد العزٌز محمد محمد بهلول4422342

عنل وتامينات/مرافعاتمحمد عبد هللا عبد الفتاح على4432343

محمد عبد الناصر زكى حسن راضى4442344

محمد عبد الناصر عبد العظٌم محمد امٌن4452345

لغهمحمد عبد الوهاب محمد على المهٌلى4462346

محمد عصام ابراهٌم ٌس السعدنى4472347
مدخل

عقوبات/شريعهمحمد عصام احمد الدكرورى محمد4482348

عقوباتمحمد عصام على حسن السروجى4492349

محمد على رزق سوٌلم4502350

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(26)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

عنل وتامينات/شريعهمحمد عماد عبد هللا الصدٌق4512351

عنل وتامينات/شريعهمحمد عمر احمد عرفه اسماعٌل4522352

محمد عمر محمد محمد عامر4532353

محمد عمر مهنى عمر4542354

لغه/مرافعاتمحمد عوض حامد احمد4552355

محمد فاٌز محمود عبد العزٌز4562356

محمد فتح هللا احمد محمد غنٌم4572357

محمد فؤاد محمود احمد عبد الجواد4582358

شريعهمحمد كمال محمود السٌد احمد العطار4592359

عقوبات/شريعهمحمد ماهر على محمد فرحات4602360

شريعهمحمد مجدى ابو سرٌع منطاوى عوض4612361

محمد مجدى احمد رفاعى حفنى4622362

محمد مجدى اسماعٌل عبد الكرٌم4632363

عقوبات/شريعهمحمد مجدى عبد العال زاٌد4642364

عنل وتامينات/شريعهمحمد محسن ابراهٌم عبد المعطى4652365

محمد محسن السٌد احمد ابراهٌم4662366

محمد محمد عبد الرحمن عبده شاهٌن4672367

عنل وتامينات/شريعهمحمد محمود جالل محمود4682368

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(27)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

شريعهمحمد محمود عبد العظٌم احمد الجنزورى4692369

محمد محمود فهمى جالل4702370

محمد محمود محمد رشاد4712371

محمد مرعى عٌسى البحراوى4722372

ادارى/مدنىمحمد مصطفى حلمى عبد العال4732373

محمد مصطفى رمضان زهران4742374

محمد معروف السٌد احمد محمد على4752375

محمد ممدوح ابو الفتوح عبد هللا4762376

محمد ناجح محروس سعٌد زعٌمه4772377
عقوبات

شريعهمحمد ناصر طوخى عبد الحافظ4782378

محمد نصر عٌسى شاهٌن4792379

محمد هانى احمد محمد4802380

محمد هانى عبد الفتاح محمد السٌد4812381

محمد ٌاسر ابراهٌم عبد الحمٌد4822382

محمد ٌاسر سٌد غانم4832383

محمد ٌاسر عبد الرحمن محمد4842384

محمد ٌحٌى خضٌر على خضٌر4852385

محمد ٌسرى محمد عبد الفتاح4862386

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(28)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

عنل وتاميناتمحمد ٌوسف عبد الحمٌد بدر4872387

محمود احمد محمد احمد عكه4882388

ماليه/ادارىمحمود احمد ٌوسف حسن عبد هللا4892389

شريعهمحمود اسماعٌل محمد محمود رضوان4902390

محمود امٌن محمد احمد مصطفى4912391

عنل وتامينات/شريعهمحمود بلٌغ خٌرى امٌن4922392

عنل وتاميناتمحمود جمال حسٌن محمود4932393

محمود حمدى احمد حبٌب4942394

شريعهمحمود خالد احمد فكرى عباس ابوالعال4952395

عنل وتاميناتمحمود خالد سٌد على4962396

محمود خالد محمود محمد4972397

عنل وتاميناتمحمود سعٌد محمد محمد حسن4982398

شريعهمحمود صابر سٌد ابو المجد4992399

محمود طارق حافظ عبد الفتاح عوض5002400

عنل وتامينات/مرافعاتمحمود طاهر مصطفى مغاورى5012401

محمود طلعت عبد المطلب رمضان5022402

عنل وتامينات/شريعهمحمود عبد هللا رجب عابدٌن5032403

محمود عبد النبى محمد امٌن الشرٌف5042404

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(29)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

محمود على السٌد على5052405

عنل وتامينات/شريعهمحمود عٌد عبد الرسول محمد5062406

عنل وتاميناتمحمود فؤاد محمد ابوزٌد عامر5072407

عنل وتامينات/شريعهمحمود مجدى عبد العزٌز عبد الفتاح النجار5082408

محمود محسن محمد عبد المطلب5092409

عنل وتامينات/شريعهمحمود محمد السٌد عبد المعطى خٌال5102410

محمود محمد باسل صالح الدٌن الضلٌفى5112411

عنل وتامينات/شريعهمحمود محمد رضا عبد الرؤف عٌاد5122412

محمود محمد رضا محمد قطب عوٌس5132413

عقوبات/عنل وتاميناتمحمود محمد سٌد مصطفى5142414

شريعهمحمود محمد عبد الحمٌد احمد5152415

محمود محمد عصام الدٌن احمد فوزى5162416

شريعهمحمود محمد عطٌه امام5172417

عنل وتاميناتمحمود محمد محمد رشاد5182418

عنل وتامينات/مرافعاتمحمود نجدى زغلول محمد5192419

شريعهمحمود هانى محمود السٌد5202420

ماليهمختار مصطفى مختار الصادق5212421

مرام محمد ٌوسف عبد هللا5222422

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(30)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

عنل وتاميناتمرفت عٌسى حسٌن عٌسى5232423

عنل وتاميناتمرنا جرجس حبٌب اسحق5242424

عنل وتاميناتمروان مرسى عبد العاطى عثمان5252425

مروة عادل سعٌد محمد5262426

عنل وتامينات/شريعهمروه محمد فاٌز عبد العزٌز حسن موسى5272427

مرٌم زكى جرجس مٌخائٌل5282428

شريعهمرٌم عٌاد بسطا بشاى5292429

مرٌم عٌد محمد محمد سعودى5302430

عنل وتاميناتمرٌم محمد عبد الفتاح منصور5312431

عنل وتاميناتمشرف السٌد مشرف ابو العزم5322432

مصطفى احمد السٌد فراج5332433

عنل وتاميناتمصطفى اسماعٌل مصطفى احمد ابوعٌسى5342434

عنل وتامينات/شريعهمصطفى اشرف عبد المنعم محمد5352435

عنل وتاميناتمصطفى السٌد محمد حسن على5362436

مصطفى امام شحات امام عٌد5372437
مد امد تجنٌد الترم الثانىشريعهعقوبات

شريعهمصطفى بٌومى عبد الجابر بٌومى سالم5382438

مرافعات/شريعهمصطفى حسن احمد السٌد ابو الخٌر5392439

عنل وتاميناتمصطفى رافت ابراهٌم عبد الرحمن5402440

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(31)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

عقوبات/مرافعاتمصطفى رجب شافعى شافعى معن5412441

عنل وتاميناتمصطفى رجب عبد المعبود على5422442

عنل وتاميناتمصطفى سالم السٌد سالم سٌف5432443

عنل وتاميناتمصطفى سعٌد مصطفى عبد المقصود5442444

مصطفى سٌد على غمرى5452445

مصطفى شحته عبد الرحمن محمد حسن5462446

ماليه/عقوباتمصطفى طه محمد دروٌش5472447

لغه/مرافعاتمصطفى عاشور امٌن احمد حسٌن5482448

مصطفى عبد الخالق احمد محمد5492449

مصطفى عبد العظٌم فتحى حسن5502450

مصطفى عبد المنعم محمد محمود5512451

عنل وتامينات/شريعهمصطفى عبد المنعم مصطفى محمد الدعباس5522452

عنل وتاميناتمصطفى عبد الوهاب عبد اللطٌف السٌد5532453

مصطفى على محمد ابراهٌم5542454

مصطفى مجدى اسماعٌل ابراهٌم5552455

مصطفى محمود احمد عمر 5562456

مصطفى محمود عبد العزٌز رمضان5572457

عقوبات/مرافعاتمصطفى ناجى عبد المنعم حسٌن عٌد5582458

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(32)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

عنل وتاميناتمصطفى ناصر صابر احمد5592459

مصطفى هشام فاروق مصطفى5602460

مصطفى وجدى عبد القادر القزعه5612461

عنل وتامينات/شريعهمصطفى وجٌه السٌد البدوى منصورفضل5622462

ماليه/مدنىمعاذ احمد رضا نٌازى عوض هللا5632463

منار اسامه موسى سٌد احمد جاوٌش5642464

عنل وتاميناتمنار اٌمن محمد ابو الفتوح مرسى هباش5652465

منتصر باهلل ممدوح علً رفاع5662466ً

منصور السٌد منصور السٌد5672467

شريعهمنه هللا ابو زٌد فتحى محمد5682468

منه هللا امجد محمد سعد الدٌن محمد5692469

منه هللا امٌر محمد عفٌفى االكسٌر5702470

منه هللا حسن رفعت كامل5712471

منه هللا حسٌن محمود عوده5722472

منه هللا خالد محى الدٌن حمزة5732473

منه هللا صالح ابو الحسن حمزة5742474

مرافعاتمنه هللا عبد المعطى فهمى عبدالمعطى5752475

منه هللا محمد حامد البلكى5762476

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(33)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

منه اٌمن احمد مصطفى5772477

منى احمد محمد احمد خلٌل5782478

عنل وتاميناتمنى عادل محمد سالم5792479

منى على محمد عبد الحكم ندا5802480

منى محمد سالم محمد عنتر5812481

منى محمد عبد الوهاب السٌد القصاص5822482

شريعهمنى مصطفى عبادى طاهر5832483

مها عبد الوهاب محمد محمد فهمى5842484

شريعهمهند اسالم بٌومى على5852485

عنل وتامينات/شريعهمهٌتاب منصور حسن محمد محمد هٌبه5862486

شريعهمؤمن صابر اسماعٌل الدمرداش5872487

2019حكم محكمة دفعةمدنىمى اٌهاب الدٌن صبحى احمد5882488

مى عادل محمد كمال شاهٌن5892489

مى محمد سالم محمد5902490

مى محمد عبدالرازق محمد5912491

شريعهمٌار هشام عمر عبد الغفار5922492

عقوباتمٌرنا كامل احمد احمد عل5932493ً

مٌسره عبدالناصر عبد اللطٌف فرغلى5942494

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(34)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

مٌنا محروس صبحى عزمى5952495

نادر اسامه عبد الغنى عبد الفتاح صقر5962496

نادر السٌد السٌد عطٌه سالمه5972497

مدنىنادر حاتم انور عبد هللا5982498

نادٌن محمد السعٌد حمٌد5992499

شريعهناصر محمد سعٌد عبد الفتاح خٌر هللا6002500

نجالء فتحى محمد فهٌم6012501

عنل وتاميناتندا عبد هللا حسٌن على6022502

عنل وتامينات/مرافعاتندى اكرم عبد العلٌم على عبد هللا6032503

ندى سامى محمود محمد6042504

ندى طارق صالح ابراهٌم6052505

ندى عبد الحلٌم احمد عواد حمزة6062506

ندى مهران عبدالاله مهران6072507

ندى هانى محمد حامد قناوى6082508

عقوباتنرمٌن فتح هللا ابراهٌم الدسوقى عبد القصبى6092509

نعمه محمد عبد الفتاح السٌد غنٌم6102510

نهال جالل محمد السٌد ابراهٌم6112511

نهى سلٌمان محمد سالمه محسن6122512

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(35)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

عنل وتاميناتنوال حسٌن امام محمد على6132513

نورا حسن عبد الحمٌد محمد6142514

نورا شندى جاد الحق شندى ابراهٌم6152515

مرافعات/شريعهنورالدٌن خالد عبد الفتاح عبد العال حجاج6162516

نورالدٌن طارق السٌد عبد الهادى6172517

نورالدٌن عصام جابر محمد6182518

عنل وتاميناتنورهان احمد مصلح منصور6192519

نورهان احمد موسى عثمان6202520

عنل وتامينات/مرافعاتنورهان خالد سعد حسنٌن الجوهري6212521

نورهان عماد محمد ابراهٌم معمر6222522

مرافعاتنورهان فاروق احمد محمد6232523

شريعهنورهان محمد الدسوقى وردانى6242524

شريعهنورهان محمد حسٌن محمد6252525

شريعههاجر جمال مصطفى عبد المحسن نصار6262526

هاجر سعد محمد عبد هللا ضوه6272527

هاجر سٌد حسنٌن احمد6282528

شريعههاجر عبد العظٌم كمال عبد العال6292529

هاجر محسن احمد احمد6302530

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(36)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

مرافعاتهاجر مصطفى مصطفى محمود6312531

عنل وتاميناتهاٌدى رضا حلمى توفٌق6322532

هاٌدى سمٌر محمد محمد نصار6332533

شريعههبه جابر ٌوسف على محمدابوالعال6342534

هبه حسٌن ابو الفتوح محمد6352535

هبه مصطفى محمد احمد الحاج على6362536

عنل وتاميناتهدٌر احمد محمد رشٌد حسن6372537

هدٌر رمضان احمد على الزٌات6382538

شريعههشام سٌد احمد السٌد سٌداحمد ابوالخٌر6392539

هشام محمد عبد البدٌع عفٌفى الدكرورى6402540

هند حسن عبد الرازق غنٌمى6412541

وائل سعد محمد عبدالمعبود6422542

وائل سعٌد محمد بكر6432543

وسام صالح محمد شبانه6442544

وسٌم جمال محمد على الدٌن6452545

وعد حسن محمود محمد6462546

ولٌد فكرى عبد الحمٌد على6472547
احوال

ٌارا حماده عطٌه عبد المنعم6482548

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(37)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

ٌاسر محمد عبد الفتاح ابراهٌم نوار6492549

ٌاسمٌن اشرف محمد فتحى6502550

عنل وتاميناتٌاسمٌن السٌد عدلى عباس6512551

عنل وتاميناتٌاسمٌن سمٌر سٌد حسٌن6522552

ٌحٌى سعٌد محمد عبد الفتاح6532553

عنل وتاميناتٌسرا محمد عبد العزٌز محمود محمد رشٌد6542554

ٌمنى عفٌفى السٌد عفٌفى6552555

عقوبات/عنل وتاميناتٌوسف احمد جمال عبد المجٌد محمد الهمشري6562556

شريعهٌوسف السٌد حسن محمد رمضان6572557

ٌوسف السٌد عبد الفتاح عبد هللا6582558

شريعهٌوسف جمعه هاشم جمعه6592559

شريعهٌوسف جورج فهمى اتناسى6602560

ٌوسف حمدى عبد العزٌز عبد هللا هالل6612561

عنل وتاميناتٌوسف خالد محمد فؤاد عباس عبد اللطٌف6622562

شريعهٌوسف شعبان عبد العزٌز جاد6632563

ٌوسف صابر محمد فاٌز بٌومى6642564

عقوبات/عنل وتاميناتٌوسف صبرى سالمه نعٌم6652565

ٌوسف طارق عبد العلٌم محمد6662566
ادارى

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(38)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

ٌوسف طارق محمد السٌد خلٌفة6672567

ٌوسف عاطف ٌوسف محمد عجاج6682568

عنل وتاميناتٌوسف محمد مختار محمد الجندى6692569

ٌوسف محمد ٌوسف محمد6702570

عقوباتٌوسف ممدوح صابر محمد سلٌم6712571

ٌوسف نادر ٌوسف ٌواقٌم6722572

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(39)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

شريعهالسٌده ناصر محمد جالل232573
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يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(40)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 
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يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(41)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 
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يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(42)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(43)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(44)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

25

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(45)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

محمول ثالثه عين شمس

3 + 2عليه مصروفات 

محول ثالثة االسكندرية

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(46)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(47)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(48)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(49)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(50)لجنة رقم

   

مالحظاتمواد ثالثةمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم الجموسم

 قسم شئون التعليم والطالب

  2021/2020قائمه بأمساء طالب الفرقه الرابعة انتساب مستجد للعام اجلامعي 

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(51)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(52)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(53)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(54)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(55)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(56)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(57)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(58)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(59)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(60)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(61)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(62)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(63)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(64)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(65)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(66)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(67)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(68)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(69)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(70)لجنة رقم

شهادة قطر المستقمة

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(71)لجنة رقم

الكويت ادبي

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(72)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(73)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(74)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(75)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(76)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(77)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(78)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(79)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(80)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(81)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(82)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(83)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(84)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(85)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(86)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(87)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(88)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(89)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(90)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(91)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(92)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(93)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(94)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(95)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(96)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(97)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(98)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(99)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش



(100)لجنة رقم

يعتمد      
مدير عام الكلية  

محمد سيد عبد هللا/ا مدير االدارة ط.ش


