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التكميلىالسوم الدراسيةمالحظاتمواد الرسوبتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

4+  سنه 2عليه مصروفات مدنىعقوباتاحمد السيد احمد عبد العزيز 12751

4عليه مصروفات جميع الموادشريعهاحمد حامد حامد البدرى22752

4+  سنوات 7عليه مصروفات لغه+ مدنى احمد محمد السيد محمد عطاهلل32753

4+  سنوات 3عليه مصروفات عمل وتاميناتادهم فارس عزت عبد العال42754

4+  سنوات 3عليه مصروفات تجارىامنيه محمد ابراهيم فراج52755

4+ عليه مصروفات سنه فقط تجارىاميره كرم عبد العال ابراهيم62756

االيطاليه4+ عليه مصروفات سنه فقط لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه ايمان سعيد صالح احمد عكه72757

4+  سنوات 4عليه مصروفات جنائى+ تجارى ايه احمد سيد احمد محيسن82758

4عليه مصروفات تجارىحسين احمد حسين محمد غباشى92759

االلمانيه4+  سنوات 5عليه مصروفات جنائى+ تجارى + بحرى وجوى شريعهحسين عزب ابراهيم حسين102760

4+  سنوات 3عليه مصروفات تجارى+ عقود + دولى رحاب عبد المجيد عطا ابراهيم حسن112761

4+  سنوات 3عليه مصروفات تجارى+ مدنى شروق اشرف محمد بيومى122762

4+  سنوات 2عليه مصروفات تجارىشروق عبد المجيد احمد عطيه132763

4+  سنوات 2عليه مصروفات تجارى+ عقود + تشريعات + دولى + مدنى عمل وتاميناتشريف مصطفى ابوالفتوح محمد142764

االلمانيه4+  سنوات 4عليه مصروفات تنفيذ+ جنائى + مدنى شوكت محروس عبد الفتاح بصيله152765

 4عليه مصروفات تجارى+ مدنى عاطف عبد الحى عطيه ابوالعزم162766

4+  سنوات 4عليه مصروفات جميع الموادشريعهعبد الواحد زكى عبد الواحد محمد172767

4+ عليه مصروفات سنه فقط جنائى+ تجارى فرج كامل فرج فؤاد جميل182768

 ((  من الخارج اول مرة"انتساب)) قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2021/2020للعام الجامعى 
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االلمانيه4+  سنوات 5عليه مصروفات تجارى+ دولى محمد سامى عبد البصير حسين192769

 4عليه مصروفات عقودمحمد عالء عبد هللا فرج احمد202770

االلمانيه4+  سنوات 2عليه مصروفات لغه+ تنفيذ + جنائى + تجارى + شريعه + تشريعات + دولى عمل وتاميناتمحمد مجدى احمد محمد حسن212771

 4عليه مصروفات بحرى وجوىمحمد مجدى محمد ندا222772

االلمانيه4+  سنوات 2عليه مصروفات تجارىمراد محمود يوسف امين يوسف232773

االلمانيه4+  سنوات 3عليه مصروفات دولىهدير عبد هللا صالح عبد المعطى242774
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