
(39)لجنه رقم

التكميلىالرسوم الدراسيةمالحظاتمواد الرسوبتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 4 + 3 + 2عليه مصروفات مدنىابتهال عبد الناصر ابراهيم محمد12576

4+  سنوات 3عليه مصروفات تنفيذ+ عقود + دولى + بحرى وجوى ابرام صالح فتحى لبيب22577

4 + 3+  باقى 2عليه مصروفات جنائى+ مدنى ابراهيم عادل ابراهيم محمد المحالوى32578

االلمانيه4+  باقى ومن الخارج 3عليه مصروفات جميع المواد ماعدا مدنىابراهيم محمود ابراهيم دسوقى42579

4عليه مصروفات تجارى+ شريعه + دولى احمد ابراهيم حسوبه ابراهيم52580

االيطاليهجنائىاحمد اشرف جوده ابراهيم62581

4+  سنوات 3عليه مصروفات عقود+ تشريعات + مدنى احمد السيد زينهم حافظ72582

4 + 3عليه مصروفات تنفيذ+ جنائى + تجارى + شريعه + عقود + بحرى وجوى احمد السيد محمد مبروك82583

4عليه مصروفات تنفيذ+ مدنى + بحرى وجوى احمد جمال عبد الجواد ابراهيم الحسانى92584

 4 + 3 + 2عليه مصروفات لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه احمد حمدى عبد البديع احمد سليم102585

4عليه مصروفات شريعه+ مدنى + بحرى وجوى احمد زكى احمد مصطفى112586

4 + 3+  مستجد وباقى ومن الخارج 2+ عليه اولى مستجد وباقى تنفيذ+ جنائى + تجارى + شريعه + عقود + تشريعات شريعهاحمد سليمان محمد لطفى عويس122587

جميع المواداحمد سمير محمد ابراهيم دبور132588

االلمانيه4+  باقى 3عليه مصروفات تنفيذ+ تجارى + عقود + تشريعات احمد طارق مصطفى محمد االشرم142589

4عليه مصروفات عقود + دولى + مدنى احمد عبد النبى ابراهيم مسير152590

 4+  باقى 3عليه مصروفات جنائى+ تجارى + شريعه احمد عمرو عفيفى عبد الرحمن احمد162591

شريعهاحمد فتحى حمدى حافظ عيسى172592

4  + 3 + 2عليه مصروفات جنائى+ تجارى + شريعه + عقود + دولى + مدنى + بحرى وجوى ادارىاحمد محمد بدران ابراهيم على182593

 باقى لالعاده"انتسابقائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2021/2020للعام الجامعى 

"يعتمد
مدير عام الكليه مدير االداره ش ط



(40)لجنه رقم

التكميلىالرسوم الدراسيةمالحظاتمواد الرسوبتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 باقى لالعاده"انتسابقائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2021/2020للعام الجامعى 

4+  باقى 3عليه مصروفات جنائى+ تجارى + تشريعات + بحرى وجوى شريعهاحمد محمود محمد عبد الرحيم192594

4 + 3 + 2عليه مصروفات تنفيذ+ تجارى + بحرى وجوى احمد مسعد محمد عبد الفتاح202595

4 + 3+  باقى 2عليه مصروفات تنفيذ+ جنائى + شريعه احمد مصطفى على محمد212596

4  + 3 + 2عليه مصروفات دولىاحمد مهدى السيد محمد شنان222597

4 + 3عليه مصروفات شريعهاحمد هالل عبد الرحمن سليم232598

4+  باقى 3عليه مصروفات جنائى+ شريعه + تشريعات + دولى + مدنى احمد يحي محمد على احمد242599

4 + 3عليه مصروفات عذرلغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه اسراء جمال شحاته ابو الليل252600

4 + 3عليه مصروفات احوالاسراء محمد ياسين محمود262601

االلمانيه4 + 3 + 2عليه مصروفات لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه شريعهاسراء محمود سعيد احمد272602

االلمانيهمدنىاسالم جمال عبد السالم السعيد282603

االيطاليه4+  سنوات 3عليه مصروفات مدنى + بحرى وجوى شريعهاسالم فتحى فتح هللا عبد اللطيف292604

4+  مستجد وباقى 3عليه مصروفات لغه+ تنفيذ + جنائى + شريعه + تشريعات شريعهاسالم محمد حسين فارس محمد302605

مدنىاسالم محمد حلمى حسين312606

مدنىاسماء احمد عبد العزيز ابراهيم322607

عقود+ تشريعات + دولى + مدنى + بحرى وجوى امجد صبحى سعيد عيطه332608

االيطاليه4 + 3 + 2+  باقى 1عليه مصروفات بحرى وجوىامين عاطف امين احمد البقلى342609

االيطاليهتجارى+ عقود + مدنى امين ياسر امين عبد الحليم352610

4+  سنوات 3عليه مصروفات جنائى+ شريعه + مدنى ايمن محمد عطيه خطاب وهبه362611

"يعتمد
مدير عام الكليه مدير االداره ش ط



(41)لجنه رقم

التكميلىالرسوم الدراسيةمالحظاتمواد الرسوبتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 باقى لالعاده"انتسابقائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2021/2020للعام الجامعى 

4 + 3عليه مصروفات تنفيذ+ مدنى شريعهايه خالد حسين السيد372612

4عليه مصروفات تجارىايه سعد عبد المعز عبد الرازق382613

4 + 3عليه مصروفات جميع الموادعقوبات+ عمل وتامينات بسمه رضا احمد محمد392614

4عليه مصروفات تنفيذ+ جنائى + تجارى + شريعه + دولى + مدنى + بحرى وجوى عمل وتاميناتاحوالبوسى حسام ابو اليزيد على حامد الشافعى402615

4عليه مصروفات تشريعات+ دولى + مدنى + بحرى وجوى جالل حسام جالل محمد ابراهيم معجبه412616

4عليه مصروفات مدنىشريعهجورج القس ويصا عزيز جرجس422617

االيطاليهعذرلغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه جوليان نادى محروس حنا432618

االلمانيهشريعه+ تشريعات + مدنى + بحرى وجوى حسن عصمت حسن سالم442619

4 + 3عليه مصروفات لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه حسين محمد عبد العال عبد العال452620

4+  مستجد وباقى 3عليه مصروفات جميع الموادخالد نصر الدين رجب مصيلحى462621

4عليه مصروفات جنائى+ تجارى + شريعه + بحرى وجوى رامى عواد محمد الهادى السيد ابو سعيد472622

4 +3عليه مصروفات لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + بحرى وجوى رضا احمد على محمد482623

االلمانيه4  + 3 + 2عليه مصروفات لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + مدنى رضوى حسن محمد احمد جادو492624

االلمانيه4 + 3عليه مصروفات تنفيذ+ جنائى + تجارى + شريعه ريم عادل محمد اسماعيل502625

4 + 3 + 2عليه مصروفات شريعهريم عزت عبد هللا جاب هللا512626

4+  سنوات 4عليه مصروفات تنفيذ+ جنائى + تجارى + شريعه + دولى + مدنى + بحرى وجوى زكريا مجدى زكريا محمد خفاجى522627

االلمانيه4 + 3+  مستجد وباقى 2عليه مصروفات جميع الموادزينه عبد السميع شعبان بيومى532628

االلمانيه4 + 3 + 2 + 1 من 175عليه جنائى+ تجارى + شريعه سحر عربى على بيومى ليله542629

"يعتمد
مدير عام الكليه مدير االداره ش ط



(42)لجنه رقم

التكميلىالرسوم الدراسيةمالحظاتمواد الرسوبتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 باقى لالعاده"انتسابقائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2021/2020للعام الجامعى 

4+  مستجد وباقى ومن الخارج 3عليه مصروفات جنائى+ تجارى + بحرى وجوى سها ايمن محمود على الشاعر552630

لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + دولى + مدنى عقوباتسيد يوسف خليل عبد الحليم حامد562631

4  +3 + 2عليه مصروفات جميع الموادعقوباتسيف على حسينى عبد العزيز طه572632

االلمانيه4 + 3+  مستجد وباقى ومن الخارج 2عليه مصروفات جميع الموادشريف اشرف عبد السالم السيد الطنانى582633

4+  سنوات 3عليه مصروفات تنفيذ+ جنائى + تجارى + شريعه + عقود + بحرى وجوى شريف صالح عبد العزيز سليمان سيف 592634

االلمانيه4عليه مصروفات لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + مدنى + بحرى وجوى تاريخ قانون+ عقوبات صالح مجدى صالح الدين احمد602635

4+  مستجد وباقى 3عليه مصروفات تجارىصالح محمد صالح سيد612636

4 + 3+  باقى 2+ التاكد من المصروفات السابقه جميع الموادطارق فتحى نصر المشد622637

االلمانيهبحرى وجوىطه محمود حسن سليمان سنجر632638

4+  سنوات 4عليه مصروفات لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + بحرى وجوى عاصم عباس ابراهيم عبد الفتاح642639

 4عليه مصروفات تجارىعبد الحكم زكريا عبد الرحمن جاد652640

 4عليه مصروفات مدنىعبد الرحمن ابراهيم محمد احمد سيد احمد662641

االلمانيه 4عليه مصروفات جنائى+ تجارى + تشريعات + مدنى عبد الرحمن احمد محمود عبد الغنى672642

4+  سنوات 4عليه مصروفات جميع الموادعبد الرحمن اسامه محمود ابراهيم حشاد682643

4 + 3عليه مصروفات تجارى+ مدنى عبد الرحمن عماد عبد المنعم مسلم الهوارى692644

4 + 3عليه مصروفات تجارى+ دولى + مدنى عبد الرحمن محمد سيد عبد الحميد702645

4عليه مصروفات بحرى وجوىعبد الرحمن محمد نصر دمرداش712646

4+  مستجد وباقى ومن الخارج 3عليه مصروفات لغه+ جنائى + تجارى عبد هللا ربيع عبد هللا ابراهيم722647

"يعتمد
مدير عام الكليه مدير االداره ش ط



(43)لجنه رقم

التكميلىالرسوم الدراسيةمالحظاتمواد الرسوبتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 باقى لالعاده"انتسابقائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2021/2020للعام الجامعى 

4+  باقى 3عليه مصروفات جميع المواد ماعدا لغهعبد هللا عادل ابو سيف عبد القوى732648

4  + 3عليه مصروفات مدنىعبد المجيد محمد عبد المجيد احمد مقلد742649

4  + 3 + 2عليه مصروفات دولىعبد الواحد هشام عبد الواحد سنجر752650

االيطاليه4 + 3 + 2عليه مصروفات مدنىعزه عبد السميع سالم ابراهيم762651

االيطاليه4+  مستجد وباقى 3عليه مصروفات تجارى+ شريعه + تشريعات + دولى + مدنى على سعيد حسن محمد772652

4 + 3+  مستجد وباقى 2عليه مصروفات دولى+ مدنى علياء عالء شعبان توكل 782653

4  + 3 + 2عليه مصروفات تشريعات+ دولى + بحرى وجوى عقوباتعمر ابراهيم احمد عمر792654

4+  مستجد وباقى ومن الخارج 3 + 412 + 175عليه جنائى+ تجارى + تشريعات + دولى + مدنى + بحرى وجوى عمرو خالد عبد المقصود يوسف802655

4+  باقى 3عليه مصروفات جنائى+ تجارى + شريعه + تشريعات عمرو محمد حسين متولى الصفتى812656

4  + 3 + 2عليه مصروفات تنفيذعمرو محمد سمير ابو زيد822657

دولىفاطمه سيد حمدان محمد الخرزانى832658

االلمانيهمدنىفاطمه محمد عبد المحسن على842659

4+  سنوات 4عليه مصروفات عذرلغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه فايزه عماد عبد ربه عبد هللا852660

4+  سنوات 3عليه مصروفات جنائىكريم سعيد لبيب حموده عبد الرحمن862661

4+  مستجد وباقى 3عليه مصروفات عقود+ تشريعات + دولى + مدنى + بحرى وجوى كريم وجيه على على 872662

4+  من الخارج 3+  سنوات 3عليه مصروفات جنائى+ تجارى + شريعه + تشريعات + دولى + بحرى وجوى ماجد فرج شحاته عطيه882663

4 + 3عليه مصروفات دولى+ مدنى + بحرى وجوى ماركو شريف صبرى فرج892664

4عليه مصروفات مدنىشريعهمحمد ابراهيم صالح ابراهيم ابراهيم902665

"يعتمد
مدير عام الكليه مدير االداره ش ط



(44)لجنه رقم

التكميلىالرسوم الدراسيةمالحظاتمواد الرسوبتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 باقى لالعاده"انتسابقائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2021/2020للعام الجامعى 

4عليه مصروفات تنفيذ+ جنائى + شريعه محمد ابراهيم محمد ابراهيم حسين912666

4 + 3+  مستجد وباقى ومن الخارج 2عليه مصروفات جنائى+ شريعه + تشريعات + بحرى وجوى محمد احمد عبد الغنى فرج922667

4عليه مصروفات تنفيذ+ جنائى + تجارى + شريعه + تشريعات شريعهمحمد احمد عبد المجيد احمد932668

4عليه مصروفات جنائى+ مدنى + بحرى وجوى محمد احمد قاسم محمد احمد942669

4+  سنوات 3عليه مصروفات جميع الموادمحمد اشرف فتحى سيد احمد عبد هللا952670

4  + 3 + 2عليه مصروفات دولىمحمد السيد محى الدين عيسى962671

4+  مستجد وباقى 3عليه مصروفات جميع الموادمحمد جمال حسن احمد972672

4عليه مصروفات لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + دولى محمد حسن حسن على982673

4عليه مصروفات لغه+ جنائى + تشريعات + بحرى وجوى عقوباتمحمد حسن على موسى992674

4+  من الخارج 3+  سنوات 4 + 175عليه جميع الموادشريعهمحمد خالد سيد محمد قدوس1002675

جميع الموادشريعهمحمد زيدان محمد محرم1012676

تجارىمحمد سعيد عبد المنعم مرسى حنفى1022677

 4  +3 + 2عليه مصروفات تجارىمحمد سعيد محمد خليل حشيش1032678

4+  باقى 3عليه مصروفات بحرى وجوىمحمد صابر شلبى محمود شلبى1042679

االلمانيه4عليه مصروفات تجارى+ مدنى + بحرى وجوى محمد عادل على مصيلحى عبد ربه1052680

4  + 3 + 2عليه مصروفات تجارى+ دولى + مدنى + بحرى وجوى محمد عادل محمد عبد العال1062681

االلمانيه4+  مستجد وباقى 3عليه مصروفات تجارى+ دولى + مدنى محمد عبد العاطى صالح رضوان سالم1072682

4+  باقى 3عليه مصروفات تنفيذ+ جنائى + تجارى + دولى محمد عبد النبى عبد السميع احمد سالم1082683

"يعتمد
مدير عام الكليه مدير االداره ش ط



(45)لجنه رقم

التكميلىالرسوم الدراسيةمالحظاتمواد الرسوبتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 باقى لالعاده"انتسابقائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2021/2020للعام الجامعى 

جنائى+ تجارى + شريعه + دولى + مدنى شريعهمحمد عصام احمد احمد حسن هيكل1092684

4+  سنوات 3عليه مصروفات تجارى+ دولى + بحرى وجوى ادارىمحمد عواد محمد حامد الخولى1102685

4عليه مصروفات شريعهمحمد فايز محمد سالمه غنايم1112686

4 + 3عليه مصروفات تجارى+ شريعه + دولى محمد فؤاد عبد المنعم سيد عبد الهادى1122687

جنائىمحمد ماجد محمد محمد عفيفى1132688

مؤهالت عليا4+ مواد الرسوب حتى االن   + 2015/2014عليه جميع المواد ماعدا عقود2020-2019عذرمحمد ماهر عبد المجيد محمد 1142689

4 + 3عليه مصروفات تجارى+ دولى شريعهمحمد ماهر عبد الوهاب عبد العظيم زاهى1152690

سورىبحرى وجوىمحمد مروان محمد العيسى1162691

بحرى وجوىعقوبات+ شريعه محمد منير مراد اسماعيل1172692

4عليه مصروفات لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه محمد هشام احمد عبد الحليم1182693

االيطاليهتجارى+ شريعه + بحرى وجوى شريعهمحمد هشام محمد سيد عكه1192694

تجارى+ مدنى محمد يس محمد محمد سعد1202695

االلمانيه4عليه مصروفات تشريعات+ بحرى وجوى شريعهمحمود ابراهيم احمد عبد الغنى1212696

4+  سنوات 4 + 175عليه جميع المواد ماعدا لغهمحمود طارق محمود عبد السالم1222697

االلمانيهمدنى+ بحرى وجوى شريعهمحمود عماد محمود رشاد الجزار1232698

4+  سنوات 4عليه مصروفات جنائى+ تجارى + شريعه + دولى + مدنى + بحرى وجوى محمود مجدى امام مهنى السيد1242699

4+  سنوات 4عليه مصروفات تجارىمحمود محمد احمد السيد1252700

4  + 3 + 2عليه مصروفات تجارى+ عقود + تشريعات + دولى شريعهمحمود محمد سيد عبد الحميد السيد1262701
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4+  مستجد وباقى 3عليه مصروفات دولى+ مدنى محمود مصطفى عبد البارى محمد1272702

4+  باقى 3عليه مصروفات جنائى+ تجارى + شريعه + دولى + مدنى محمود يحيي منير عبد العال1282703

االلمانيه4 + 3عليه مصروفات تجارىشريعهشريعهمروه محمد محمد حسين على1292704

االلمانيه4 + 3 + 2 + 1عليه مصروفات جميع الموادمروه محمود عبد الرؤف ابراهيم مرعى1302705

4+  سنوات 4عليه مصروفات لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + عقود + مدنى مصطفى السيد مصطفى محمد خضير1312706

4  + 3 + 2عليه مصروفات جنائى+ تشريعات + دولى + مدنى + بحرى وجوى مصطفى سيد مصطفى محمد1322707

4 + 3+  مستجد وباقى 2عليه مصروفات جنائى+ تجارى + شريعه مصطفى صبرى ابراهيم عبد اللطيف1332708

شريعهمصطفى عادل مصطفى عبده عشمه1342709

االيطاليه4+  من الخارج 3+  سنوات 3عليه مصروفات لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + دولى مصطفى عبد الفتاح عبد المعبود محمد سالم1352710

4  + 3 + 2عليه مصروفات جميع الموادمصطفى محمود عابدين محمود1362711

جنائى+ تجارى + شريعه + عقود + تشريعات + مدنى مصطفى محمود مصطفى عامر1372712

4عليه مصروفات جنائى+ شريعه + دولى + مدنى مصطفى نبيل عبد العظيم حسن1382713

دولى+ مدنى + بحرى وجوى مكسيموس عدلى شفيق تامر1392714

االلمانيه4  + 3 + 2عليه مصروفات لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه منه هللا محمد عفيفى ابراهيم1402715

4  + 3 + 2عليه مصروفات شريعهمنى عبد الحليم عبد الحليم فرج1412716

4+  من الخارج 3+  سنوات 3عليه مصروفات جميع المواد ماعدا عقودعقوباتمها عماد الدين امين عبد العزيز1422717

دولىمهند يسرى طه سيد عمر1432718

4 + 3+  باقى 2عليه مصروفات جنائى+ بحرى وجوى شريعهمؤمن عزالدين محمد عبد الغنى عبد السالم1442719
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4+  سنوات 3عليه مصروفات بحرى وجوىمينا ايمن لبيب سعد1452720

4+  من الخارج 3+  سنوات 3عليه مصروفات تجارى+ شريعه + عقود + بحرى وجوى نبيله محمد العربى عبد المقصود على خاطر1462721

4+  باقى 3عليه مصروفات عقود+ دولى + مدنى + بحرى وجوى نرمين ايهاب رفعت فتح هللا1472722

4 + 3+  مستجد وباقى 2عليه مصروفات لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + دولى + مدنى نهله اسامه محمد صالح الدين1482723

4+  سنوات 3عليه مصروفات لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه نهى عيد بدوى عبد المنعم بدوى1492724

4+  سنوات 5عليه مصروفات تجارى+ شريعه + مدنى شريعهنهى فتحى عبد العزيز محمد1502725

4 + 3عليه مصروفات دولىنواره صالح محمد ابو المجد1512726

4  + 3 + 2عليه مصروفات جميع الموادنورهان عمر محمد عمر1522727

4+  باقى 3عليه مصروفات عقود-تشريعات-دولى-مدنى-بحرى وجوىعمل وتاميناتنورهان مسعود على بكر1532728

دولىهبه فؤاد محمد محمد الطرقى1542729

االلمانيه4 + 3 + 2 + 1 من 175عليه دولىهدير طلبه سويلم طلبه1552730

4 + 3+  باقى 2عليه مصروفات جنائىوعد مسعد عيد احمد1562731

4عليه مصروفات تجارىيوسف خالد عبد السالم ابراهيم1572732
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