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ماليه- ادارى - تجارى - مدنى ابراهيم سعيد ابراهيم ابو النيل14631

جميع مواد الفرقة الثالثهمنظماتاحمد حلمى عبد الحميد محمد24632

ماليه- ادارى - تجارى - مدنى -شريعه احمد على محمد محمد حسن34633

ماليه- ادارى - تجارى - مدنى - عمل احمد فتحى عبد الشافى عبد الرحمن44634

جميع مواد الفرقة الثالثهاحمد فرحات عبد الرحمن عبد البارى54635

لغه- عمل - مرافعات - شريعه ادهم احمد عبد القادر مصطفى عرفه64636

لغه- عقوبات -عمل - شريعه مدنىاسالم ابراهيم سليم ابراهيم74637

جميع مواد الفرقة الثالثهتوفيق مصطفى توفيق احمد حجاب84638

جميع مواد الفرقة الثالثهاحوال- عقوبات حامد جابر عبد هللا حامد94639

جميع مواد الفرقة الثالثهمدنىخالد اسامه السيد احمد104640

جميع مواد الفرقة الثالثهعقوباتاجرامخالد مبارك الدباغ العازمى114641

جميع مواد الفرقة الثالثهاقتصاد- عقوبات خالد منيف عاصى الضفيرى124642

ماليه- ادارى - تجارى - مدنى ساميه عماد الدين ممدوح محمد134643

ادارى- مدنى - عقوبات شريعه- مدنى سلطان عالى على الرشيدى144644
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جميع مواد الفرقة الثالثهتاريخ قانونصالح محمد غانم صقر الزراع154645

ماليه- ادارى - تجارى - مدنى مدنىعبد العاطى خالد عبد العاطى السيد احمد شحاته164646

جميع مواد الفرقة الثالثهشريعهعبد هللا سعيد جوهر سعيد االحمد174647

جميع مواد الفرقة الثالثهعبد هللا عبد اللطيف على محمد العتبى184648

جميع مواد الفرقة الثالثهاقتصادعلى موسى على الرمالى الشمرى194649

جميع مواد الفرقة الثالثهفيصل محمد ناجى الغفرانى المرى204650

جميع مواد الفرقة الثالثهكريم محمد عبده عبد العزيز214651

جميع مواد الفرقة الثالثهاجرامماجد مبارك غانم السبيعى 224652

جميع مواد الفرقة الثالثهمحمد جابر على فاران اليربوعى234653

ماليه- ادارى - تجارى - مدنى محمد حسن محمد نبيل محمد الهوارى244654

جميع مواد الفرقة الثالثهشريعه- ادارى محمد حمد بخيت حمد المنخس254655

جميع مواد الفرقة الثالثهمحمد صالح رشاد محمدى264656

مواد الترم الثانى+ عمل- مرافعات - شريعه اقتصادمصطفى مجدى عبد الحليم عفيفى محمد274657

عقوبات- مرافعات - شريعه مصطفى هانى صبحى محمد284658
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مرافعات - شريعه مدنى- عقوبات مطلق طالل مطلق الرميح294659

ادارى- مدنى مدنىناصر تميم عبيد الدوسرى304660

عقوبات - مرافعات - شريعه ناصر عبد هللا مبارك العبيدان314661

جميع مواد الفرقة الثالثهلغه- اقتصاد نايف عبد هللا محمد الشيبانى العتيبى324662

جميع مواد الفرقة الثالثهندا جمال عبد الحميد محمد حسين334663

جميع مواد الفرقة الثالثهاقتصاد- مدنى هادى محمد فيصل المسافرة الهاجرى344664

جميع مواد الفرقة الثالثهمدنىوافى موسى على الرمالى الشمرى 354665
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