
لجنه رقم 
1

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

ابانوب ناجى ذكى ابراهيم111001

اقتصادابرام اندراوس نسيم انداروس211002

اجرامابراهيم احمد سالم ربيع311003

اجرامابراهيم احمد محمد كتبى411004

ابراهيم اشرف محمد السيد مانع511005

منظمات+ شريعه ابراهيم صابر عبد العظيم احمد محمد عيسى611006

منظمات+ مدخل ابراهيم عادل محمد الخولى711007

اقتصادابراهيم عادل محمد مرسى811008

ابراهيم فاروق ابراهيم عبد الحميد911009

منظماتابراهيم فتحى رشاد محمد1011010

ابراهيم محمد السيد احمد الديبه1111011

مؤهالت عليا تجاره طنطاابراهيم مليجى محمود اسماعيل1211012

ابو بكر محمود التهامى احمد سالم1311013

احسان احمد حسين امام ابراهيم1411014

احسان حسن محمود احمد1511015

منظمات+ مدخل احمد ابو خليل عبد الحميد محمد1611016

مدخلاحمد اسماعيل احمد احمد عامر1711017

احمد اشرف السيد عبد اللطيف1811018

نظم سياسيهاحمد السعيد ابراهيم عبد العزيز1911019

احمد السيد عبد الوكيل متولى احمد2011020

احمد القذافى ابو العال احمد2111021

شريعهاحمد ايهاب سعيد محمود2211022

منظمات+ مدخل احمد ثروت عطيه محمود2311023

احمد حسن احمد سليمان2411024

احمد حسن سيد محمد النوبى2511025

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
2

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

مؤهالت عليا الكلية الحربية القاهرهنظم سياسيهاحمد حسن محمد الجندى احمد الحداد2611026

اعاده قيد تربيه عين شمسمنظماتاحمد حسن محمد الشعيبى2711027

منظماتاحمد حسين احمد حسن2811028

احمد حسين سيد عليوه ابوباشا2911029

تاريخ نظماحمد حسين عبد الشكور عبد الكريم3011030

مؤهالت عليا تجاره بنهااحمد حمدى عبد الدايم عبد الحليم هاشم3111031

اعاده قيد تجاره بنهاتاريخ نظماحمد خالد محمد عبد الاله بكير3211032

اقتصاداحمد رافت على فرج على حرب3311033

احمد ربيع فاروق وردانى3411034

احمد رجب احمد يوسف3511035

اجراماحمد سامح السيد رزق محمد3611036

اعاده قيد اداب بنها+ 2019عذر الترم االول  احمد سامى سليمان عامر حجاب3711037

لغه+ اجرام احمد سامى سيد عطيه3811038

منظمات+ مدخل احمد سمير عبد العزيز ابوعيد عجمى3911039

اجراماحمد سمير محمد جوده قنديل4011040

منظماتاحمد سيد حسن محمد4111041

احمد شريف محمد حسنى يسين فايد4211042

احمد طارق احمد عبد العال4311043

منظماتاحمد طارق محمود احمد4411044

منظمات+ مدخل احمد عادل عبد المعطى محمد4511045

منظماتاحمد عبد الحميد ذكى محمد4611046

منظمات+ مدخل احمد عبد الرحمن رزق احمد4711047

منظماتاحمد عبد الصبور عبد السالم عبد الغنى جمعه4811048

منظماتاحمد عبد اللطيف زكريا الزريدى4911049

 احمد عبد المعطى عبد الوهاب محمد5011050
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
3

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

احمد عبد الهادى محمد يسن5111051

احمد عربى احمد محمد5211052

مدخلاحمد عرفه احمد عبد الفضيل5311053

نقل قيد معهد فنى صناعى بنها احمد عالء حسينى صيام5411054

تاريخ نظم+ اجرام احمد على احمد على5511055

منظماتاحمد على فوزى احمد5611056

تعديل ترشيح اداب بنهامنظمات+ مدخل احمد عليوه عطيه عبد الفتاح5711057

احمد عماد الدين احمد محمد5811058

تاريخ نظم+ اجرام احمد عماد الدين محمد عبد الحميد5911059

منظماتاحمد عمرو صابر سالمه عطيه6011060

شريعهاحمد فاهد عبد الفتاح محمد6111061

منظماتاحمد فتحى السيد عبد ربه مرعى6211062

احمد فوزى عبد العليم عبد الفتاح6311063

احمد مجدى سعيد احمد6411064

احمد مجدى محمد صالح6511065

احمد محمد احمد فؤاد سليمان6611066

احمد محمد السيد احمد امام صيام6711067

منظماتاحمد محمد السيد امين حسن ورده6811068

احمد محمد السيد حسن الزعبالوى6911069

احمد محمد سمير نصار7011070

احمد محمد شفيق متولى السيد7111071

احمد محمد محمود حمدى عبد اللطيف7211072

منظماتاحمد محمد محمود محمد فرج7311073

احمد محمود احمد سعد ابراهيم7411074

 اعاده قيد تربيه بنهااحمد محمود عبد العزيز زكى الشيخ عمر7511075
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
4

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

اعاده قيد تجاره عين شمساحمد محمود فهمى جالل حسن7611076

احمد محمود مبارك احمد7711077

احمد محى عبد الجليل سالمه7811078

اجراماحمد محى عبد ربه احمد السيد7911079

منظماتاحمد مسعد احمد فرج عويس8011080

احمد مصطفى احمد يوسف8111081

2019عذر الترم االول احمد مصطفى عبد العزيز شحاته8211082

احمد وليد مصطفى عبد اللطيف8311083

ادهم اسامه ابراهيم مصطفى سويلم8411084

اعاده قيد زراعه مشتهرادهم عادل حامد حسن8511085

لغه+ اجرام اسامه جمال محمد حسن عبد النبى8611086

اعاده قيد تجاره عين شمساسامه محمد ياسين محمد8711087

اقتصاد+ مدخل اسراء سعيد على حسن8811088

اسراء عبد الصادق رجب عبد الصادق8911089

اسراء مجدى مصطفى عبد الحميد9011090

لغه+ اجرام اسالم ابراهيم ابراهيم السيد هلول9111091

اسالم احمد عبد هللا محمد حريز9211092

شريعهاسالم ايهاب محمد السيد منصور9311093

اسالم حسن محمود محمد9411094

اعاده قيد هندسه بنهااسالم سمير اسماعيل السيد شلبى9511095

اسالم محمد امين مرسى9611096

منظماتاسالم محمود محمد حماد منصور9711097

منظمات+ مدخل اسماء احمد عبد هللا مطاوع ابو القاسم9811098

اسماء احمد عفيفى على9911099

 اسماء قاسم عبد الفتاح احمد بدر الدين10011100
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
5

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

شريعهاسماء محمد بركات حسن بركات10111101

مؤهالت عليا تربيه بنهااسماء محمد عبد هللا دغيدى10211102

منظمات+ مدخل اسماء مصطفى رشيد محمد سليمان10311103

شريعهاشرف تامر عبد القادر حامد10411104

شريعهاالء خالد ابراهيم خليفه10511105

اعاده قيد اداب بنهاالسيد احمد السيد حسين10611106

السيد عبد المنعم السيد ابراهيم جبل10711107

السيد وحيد السيد عبد الحميد10811108

اقتصاد+ مدخل امانى عبد الفتاح عبد الالهى محمد10911109

تاريخ نظمامل جمال عبد العزيز على الطوخى11011110

امل حسين عبد العزيز حسين نصر11111111

امنيه حسين زكى حسين11211112

اميره سعد عبد الوكيل محمد حسن11311113

اميره سيد فهمى محمد11411114

اقتصاد+ مدخل اميره عبد الخالق محمد خليل11511115

اميره محمد صالح احمد11611116

امين عيد امين محمد عبد الجواد11711117

انس ايهاب رمضان عبد المنعم محمد11811118

مدخلايمان سيد عرفه على عرفه11911119

ايمان صفوت عبد الفتاح محمد12011120

اقتصاد+ منظمات ايناس عادل احمد محمد حسن12111121

منظمات + شريعه ايه زكريا محمد ابو الخير12211122

باسل ماهر محمد محمد عبد المؤمن محفوظ12311123

مؤهالت عليا بكالوريوس هندسه عين شمسباهر محمد سامى محمد عبد الجكيم نور الدين12411124

 مدخلبسام اسامه عرابى السيد النمر12511125
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
6

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

اعاده قيد اداب عين شمسبسمه محمد محمد وجدى12611126

بسنت احمد سمير محمد12711127

منظمات+ شريعه بسنت شعبان محمد فتحى12811128

مدخلبالل محمد سليم محمد سليم12911129

اعاده قيد تجاره عين شمسبهاء محمد عبد اللطيف محمد13011130

اقتصادبيشوى صموئيل فهمي منقريوس13111131

جاكلين عادل منير برهوم13211132

اعاده قيد اداب بنهاجهاد محمود عبد الفتاح عبد العزيز13311133

حاتم السيد عطا محمد13411134

حازم صبرى زكى على13511135

حامد رمضان حامد على13611136

اعاده قيد زراعه مشتهرمنظمات+ مدخل حامد عطا حامد منصور13711137

منظماتحبيبه عاطف مصطفى احمد13811138

منظماتحسام حمدى محمد عبد النبى13911139

منظماتحسام صابر عبد المنعم محمد بتله14011140

حسام عالء الدين عبد الرحمن محمد محمد14111141

منظماتحسام مجدى محمد سالم رجب14211142

منظماتحسن احمد حسن صالح سرور14311143

منظماتحسن احمد حسن عبد العزيز سعودى14411144

منظماتحسن حمدى عبد الفتاح بطنين14511145

منظماتحسن عبد الحميد ابراهيم عبد المنعم14611146

منظماتحسن عبد هللا حسن عبد الحليم14711147

شريعهحسن كرم حسن السيد14811148

حسن محمد حسن عبد العزيزابو شادى14911149

 حسن مسعد حسن جاب هللا15011150
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
7

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

حسن مصطفى عبد الخالق معوض15111151

مؤهالت عليا الدراسات االسالميه والعربيه االزهرحسناء على مصطفى على15211152

اجرامحسين خالد عطيه حسين العقبى15311153

مدخل+ شريعه حسين سيد مصلح محمد15411154

حسين على حسن مصطفى ابراهيم15511155

حماد عبد المجيد حماد عيد سالم15611156

مدخل+ شريعه حمدى احمد حمدى احمد الشرقاوى15711157

حمزه طه محمد طه مرشد15811158

اقتصادخالد ابراهيم الطنطاوى عبد الجواد15911159

مؤهالت عليا المعهد العالى للخدمه اإلجتماعيه بنهاخالد حسن جابر حسن احمد16011160

اعاده قيد تجاره المنوفيهخالد صبرى محمد سعيد16111161

اجرامداليا اشرف عبد الرازق الصادق16211162

اقتصاد+ مدخل داليا محمد السيد عمر على16311163

دعاء جمال صديق توفيق16411164

دنيا منير عبد هللا عبد المقصود16511165

دينا حمدى عبد المنعم عبد الجليل16611166

منظماتدينا خالد ابراهيم الدسوقى حامد خفاجى16711167

اقتصاد+ مدخل دينا رضا محمد عبد السميع سعودى16811168

مؤهالت عليا خدمه اجتماعيه بنهادينا محمد زينهم ابراهيم الشال16911169

دينا محمد صبرى طلبه على17011170

دينا محمود عبد الحفيظ احمد17111171

شريعهدينا مصباح ابو المعاطى شرف موسى17211172

رحمه حسن عبد الرؤف حسن17311173

رحمه مجدى عبد الحكم عبد الباقى17411174

 رحمه محمد عبد الفتاح بكر17511175
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
8

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

اقتصاد+ منظمات رحمه هشام عبد المؤمن صالح17611176

رنا عابدين معوض كامل مطاوع17711177

منظماتروان اشرف سعيد محمد البردينى17811178

اقتصادروان تامر محمود حامد عبد السالم17911179

روان عالء صالح ابراهيم18011180

منظماتروان محمد رمضان عبد الرسول18111181

روان مصطفى عبد الرشيد على ابو ستيت18211182

روزان خالد احمد السيد18311183

روضه السيد عبد المجيد محفوظ السيد18411184

تعديل ترشيح تربيه نوعيه بنهامنظماتريم عمر عبد العزيز عبد الغنى18511185

شريعهريمون ابراهيم حكيم سعد18611186

منظماتريهام صابر محمود السيد برعى18711187

ريهام عبد هللا على محمود18811188

ريهام محمد الهادى ابراهيم على18911189

منظماتزياد احمد عبد العظيم محمد حسان19011190

شريعهزياد احمد على سيد الشاذلى19111191

شريعهزياد السيد محمد البيدق على النادى19211192

اجرام+ شريعه زياد حسن يوسف عبد العظيم شحاته19311193

منظماتزياد خالد عبد الوهاب طه19411194

مدخل+ شريعه زياد سيد عبد الحميد سعد فرج19511195

محول من طنطامنظمات زياد عبد الكريم اسماعيل عفيفى19611196

زياد عماد محمود هاشم19711197

منظمات زياد مجدى محمود موسى19811198

مدخل+ شريعه زياد محسن محمد حسين عليان19911199

 منظمات+ شريعه زياد محمد محمد رفاعى20011200
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
9

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

محول من طنطازياد ياسر ابو زيد محمد فرج20111201

منظماتزينب خالد امام ابوالفتوح20211202

ساره ابراهيم صالح الدين احمد20311203

ساره حسن عبد الحليم محمد20411204

ساره رضا عبد هللا محمد20511205

اقتصاد+ منظمات ساره مصطفى عبد الشافى حسن20611206

سامح محمد يحى احمد سيد20711207

شريعهسعاد عيد عبد الرحمن على المالح20811208

نقل قيد تمريض جامعه بدر بالقاهرهسعيد احمد سعيد شاكر20911209

منظماتسعيد امام محمد امام قطالن21011210

شريعهسعيد عصام امبابى امام عويضه21111211

محول من طنطاتاريخ نظمسعيد مصطفى محى الدين عبد الحميد21211212

شريعهسالمه احمد سالمه احمد ابراهيم21311213

ج14معفى من االحوال + محوله من المنوفيه سلمى اشرف جوده عبد الرحمن21411214

سلمى سعيد عبد هللا محمود21511215

سلمى شريف محمد عبد الحى محمد الشواربى21611216

شريعهسلوى ربيعى سعد سيد21711217

سليمان شحته سليمان كامل21811218

اقتصاد+ مدخل سما طارق فتحى يونس21911219

سميره اسماعيل احمد احمد جراده22011220

سندس خالد صالح محمد حسانين22111221

سندس عبد المنعم السيد ابراهيم الشامى22211222

محوله من طنطاسهير عادل محمود محمد كريت22311223

شريعهسهيله اسالم طلعت عبد الخالق22411224

 اقتصاد+ مدخل سيد احمد محمد سيد22511225
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
10

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

تاريخ نظمسيد صالح عبد الشافى بيومى22611226

سيد عبد الحميد سيد عبد الحميد محمود22711227

منظماتسيد ممدوح سيد سيد22811228

سيف الدين حسن على حسن على22911229

اعاده قيد المعهد العالى للهندسه الشروقمنظمات+ مدخل سيف الدين عماد رزق يوسف23011230

سيف امام حسن حسن سيف23111231

اقتصادسيف سيد محمد السيد23211232

سيف عبد الحميد امام محمد السيد23311233

سيف محمد منسى جعفر المعالوى23411234

اجرام+ منظمات شروق احمد محمد محمود اسماعيل23511235

شروق صابر محمود عبد العزيز23611236

شروق على يوسف ابو المجد23711237

شروق عمر حسن عبد الحميد23811238

شروق كمال صابر محمود البحيرى23911239

شروق مجدى السيد محمود24011240

شروق نزيه جالل عبد العظيم رضوان24111241

شروق هانى محمد رجائى عبد الحميد خليل24211242

شروق هشام امام حامد منصور24311243

منظماتشروق وجيه ابراهيم السيد24411244

شريف اشرف عبد المنعم عبد العال24511245

شريف عماد شريف يوسف24611246

اعاده قيد زراعه مشتهرشهاب الدين شحات ابراهيم شحاته شرف الدين24711247

شهاب حسن محمد حسن امين24811248

اقتصادشهد اسالم عبد هللا عبد الوهاب الشعراوى24911249

 شهد عادل فتوح محمد مشالى25011250
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
11

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

شهد مجدى احمد على محمد هديه25111251

شيرين سمير عبد القادر ابوزيد25211252

شيماء ابراهيم عبد الحكيم محمود شهاب25311253

شيماء احمد عبد الكريم محمود محمد25411254

اقتصادشيماء جاد محمود عبد الباقى الخلفاوى25511255

شيماء حسين محمد ابو زيد على25611256

منظماتشيماء ذكريا محمود ابراهيم عامر25711257

منظماتشيماء سرحان جمعه محمد25811258

شيماء عصام عبد الدايم عزوز25911259

نظم سياسيهشيماء عوض هاشم حسين سالم26011260

شيماء مدحت محمد رشاد ابوالعال الشافعى26111261

شيماء مصطفى عمر كتيب26211262

شيماء وليد اسماعيل السيد اسماعيل26311263

لغه+ اجرام صابر شعبان صابر محمود26411264

صابرين نصر محمد عثمان26511265

اقتصاد+ مدخل صابرين هالل حسين عبد العظيم26611266

صديق اسالم صديق ابراهيم احمد26711267

صالح محمد صالح فهيم خليف26811268

صالح مصطفى اسماعيل حسن شحاته26911269

ضحى احمد سعيد سيد27011270

ضحى جمال الدين محمد ابو النجا27111271

مدخلضحى طارق بغدادى عبد الرحمن27211272

منظماتضياء محمد رجب احمد الجندى27311273

منظماتطارق زايد محمد ناجى ابراهيم عبد الهادى27411274

 طارق عالء محمدى محمد27511275
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
12

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

منظماتطاهر محمد عبد هللا عبد العظيم27611276

عائشه خالد على عبد الونيس 27711277

منظماتعبد الحليم عمرو عبد الحليم رمضان27811278

منظماتعبد الرازق احمد عبد الرازق عبد السالم27911279

اجرام+ منظمات عبد الرحمن احمد احمد عباس28011280

منظماتعبد الرحمن احمد طه على اسماعيل28111281

عبد الرحمن احمد محمد صابر عبد الهادى28211282

اعاده قيد تجاره بنهامنظماتعبد الرحمن اشرف السعيد عبد الفتاح الصياد28311283

محول من طنطامنظمات عبد الرحمن السيد عبد العظيم محمد28411284

مدخلعبد الرحمن حافظ محمد حافظ على28511285

منظماتعبد الرحمن حجازى متولى حجازى دوير28611286

اعاده قيد زراعه مشتهرعبد الرحمن خالد محمد عيد28711287

عبد الرحمن سعيد عبد النبى ابراهيم28811288

اعاده قيد زراعه مشتهراجرامعبد الرحمن سيد حسنين درديرى28911289

عبد الرحمن طه على حسن ادريس29011290

تاريخ نظم+ اجرام عبد الرحمن عبد الناصر زكى عيد29111291

عبد الرحمن على محمد عبد العال29211292

عبد الرحمن على محمد على29311293

اقتصاد+ مدخل عبد الرحمن فرج محمد فرج29411294

عبد الرحمن محمد رمضان يوسف29511295

عبد الرحمن محمد سيد مصطفى29611296

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مرسى29711297

اعاده قيد اداب بنهاعبد الرحمن محمد عبد السيد محمد29811298

عبد الرحمن محمد عبدربه محمد باطه29911299

 عبد الرحمن محمد علي عباس30011300
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
13

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

عبد الرحمن محمود شاكر شديد30111301

عبد الرحمن مدحت سيد محمود30211302

عبد الرحمن موسى اسماعيل عبد هللا30311303

عبد الرحمن هانى السيد عبد الباسط حجازى30411304

عبد الرحمن وجيه عبد السالم سيد30511305

منظماتعبد العزيز صابر محمد متولى شهاب30611306

عبد هللا ابراهيم الدسوقى عبد هللا محمد30711307

منظماتعبد هللا احمد ابراهيم محمد عبد العواض30811308

اقتصادعبد هللا جمال عبد هللا عبد العظيم30911309

منظماتعبد هللا حماده عبد الشكور سابق محمد31011310

اعاده قيد اداب عين شمسعبد هللا حمدى حسن دسوقى على31111311

عبد هللا سعيد عبد هللا عبد القادر31211312

اعاده قيد تربيه رياضيه بنهااجرامعبد هللا سالمه عفيفى عبد الخالق رافع31311313

اقتصادعبد هللا سيد بدرى محمد31411314

عبد هللا شحاته عبد الحميد عبد العظيم31511315

اقتصادعبد هللا طارق جمعه حسن31611316

عبد هللا طارق محمد عبد الفتاح31711317

عبد هللا عادل عبد العزيز احمد مرسى31811318

عبد هللا محمد حنيدق موسى على31911319

عبد هللا محمد ربيع حسن32011320

عبد هللا محمد عبد هللا رضا محمد32111321

عبد هللا محمد محمد محمد خليفه32211322

عبد هللا محمود عبد هللا محمود حسن32311323

اعاده قيد تجاره بنهاعبد المنعم مصطفى محمد مصطفى32411324

 عبد الواحد سعدان محمد عبد الوهاب حسان32511325
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
14

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

اعاده قيد تربيه نوعيه بنهاعبد الوهاب سامح عبد الوهاب محمد موسى32611326

عبير سورى عبد الراضى سليمان32711327

مؤهالت عليا تربيه نوعيه بنهاعبير عابدين بشرى محمد32811328

عز الدين ضياء عواد عبد القوى حسان32911329

عصام الدين اسامه عبد الكريم دياب33011330

منظماتعصام حلمى عبد الحليم محمد برهومه33111331

اقتصادعطا طارق عطا محمد33211332

منظماتعال بيومى محمد رضا بيومى النجار33311333

اعاده قيد تجاره بنهاعالء على على محمد ريحان33411334

شريعهعلى السيد ابو المعاطى احمد33511335

على بهاء على سيد على زهران33611336

شريعهعلى جابر ابراهيم السيد33711337

منظمات+ مدخل على طارق السيد احمد ابراهيم33811338

مدخلعلى عاطف عبد المنعم محمد33911339

اعاده قيد تربيه رياضيه بنهااقتصادعلى عالء على ابو بكر34011340

على محمد عبده ابراهيم34111341

على محمود عبد الحميد محمد مرسى34211342

منظماتعلياء سامى مغاورى السيد34311343

مؤهالت عليا هندسه بنهاعماد الدين فاروق محمود شاروده34411344

عمر السيد سامى السيد34511345

عمر ايمن محمد ابراهيم34611346

اقتصادعمر حسن حسين عواد ابوالعال34711347

منظمات+ مدخل عمر خالد احمد فتح هللا34811348

مدخلعمر رضا ابراهيم عبد العاطى34911349

 عمر رضا فاروق عيد35011350
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
15

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

اقتصادعمر سامى عبد الحميد احمد عوفى35111351

اقتصاد+ شريعه عمر سمير رشاد حسن البدوى35211352

اقتصاد+ شريعه عمر سيد عبد المقصود محمد35311353

عمر شهدى مهدى حسن35411354

عمر عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم35511355

عمر عصام محمد عبد المجيد شاهين35611356

عمر محمد ابوالقاسم عبد المجيد35711357

عمر محمد رمضان دمرانى احمد35811358

عمر محمد عبد السالم على فضيل35911359

اقتصاد+ مدخل عمر محمد محمد متولى عبد الرحمن36011360

شريعهعمر محمد محمود عبد الحليم36111361

شريعهعمرو اسامه فاروق محمدى مسعود36211362

اعاده قيد معهد طيبه العالى للهندسهمدخلعمرو السيد عبد الغفار حسن36311363

مؤهالت عليا هندسه بنهاعمرو ايمن عبد المحسن محمد عطيه36411364

عمرو رافت محمد رياض36511365

عمرو رفعت محمد ابراهيم خليل36611366

اعاده قيد تربيه نوعيه بنهاعمرو طارق عبد المحى احمد36711367

محول من طنطاعمرو عالء الدين محمد عبد الجواد36811368

عمرو محمود على الروبى فتح الباب36911369

مؤهالت عليا ليسانس اداب تعليم مفتوح عين شمسغاده احمد جمال السيد محمد37011370

ل12معفى من االحوال + محوله من المنوفيه غاده محمود سعد حسن37111371

شريعهفادى حسام فؤاد محمد37211372

اجرام+ شريعه فارس محمد عبد الفتاح مصطفى37311373

مؤهالت عليا المعهد العالى للعلوم اإلداريه والحاسب بالقاهرهفاطمه الزهراء عادل محمد محمد37411374

 اجرامفاطمه رفعت معوض مصطفى37511375
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
16

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

اجرام+ اقتصاد فاطمه سعيد مليجى السيد مليجى37611376

شريعهفاطمه صبحى محمد عبد هللا رجب37711377

فاطمه محمد عبد الحميد محمد37811378

فتحى انور فتحى محمد37911379

اجرامفجر وائل احمد محمد ابوشوك38011380

فرحات حماده فرحات كامل امام38111381

فلاير خالد سيد على حبيب38211382

منظماتففيان محمود احمد محمد رمضان38311383

فهد عبد الخالق محمد عبد الخالق38411384

فهمى رمضان السيد فهمى سيد احمد38511385

اقتصادفهيم رضا فهيم عبد الغنى38611386

منظماتفيرينا عطيه ابراهيم زكى موسى عطيه38711387

قاسم وليد قاسم احمد البدوى38811388

قمر عماد على محمد السيد38911389

كاميليا موسى سعيد بحيرى39011390

منظمات+ مدخل كريم السيد السيد جعفر39111391

كريم ايمن سالمه السيد محسن39211392

اعاده قيد تجاره بنهالغهكريم سيد طلعت عثمان احمد39311393

كريم طارق سعد عبد المجيد39411394

منظماتكريم عربى محمد محمود ابوحسين39511395

شريعهكريم عصام احمد محمد39611396

اعاده قيد زراعه مستهركريم فتحى اسماعيل السيد زغارى39711397

اعاده قيد تجاره عين شمسكريم محمد حسن الشحات39811398

كريم محمد عبد الجليل تهامى39911399

 اعاده قيد تجاره بنهاتاريخ نظم+ شريعه كريم محمد على محمد الصباغ40011400
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
17

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

كريم مصطفى عبد المنعم ابراهيم عبد الحى40111401

اعاده قيد تجاره بنهاكريم ممدوح عيسى يوسف40211402

منظماتكريم هشام محمد شوكت محمود40311403

كريمه صفوت رزق على السيد40411404

كوثر السيد عفيفى ابراهيم40511405

لبنى اشرف عبد الفتاح عايش40611406

لؤى وليد ضئ احمد40711407

لينه على محمد صبحى40811408

منظماتمارتينا سمير انيس شنوده40911409

شريعهمارتينا مجدى خليل دميان41011410

مارينا كرم صليب اسكندر صليب41111411

اقتصاد+ مدخل مارينا كرمى بخيت سمرى41211412

مازن عبد الرحيم محمد عبد هللا سنوسى41311413

منظماتمازن هشام فوزى عبد هللا41411414

منظماتمحمد ابراهيم عبد الحليم ابراهيم ضيف41511415

اقتصاد+ مدخل محمد احمد ابو اليزيد محمد الريفى41611416

منظماتمحمد احمد عبد الرحمن رمضان41711417

محمد احمد عطيه احمد ابو سبيع41811418

محمد احمد محمد سالم سالم41911419

منظمات+ مدخل محمد احمد محمد فؤاد42011420

محمد اسامه محمد طنطاوى محمد اسماعيل42111421

محمد اسامه محمد على حسانين ضحا42211422

محمد اشرف عبد القادر عبد الغفار42311423

محمد اشرف محمد رمضان42411424

 محمد السيد محمد بكر42511425
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
18

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

محمد امام محمد امام سالم42611426

محمد ايمن محمد امين42711427

محمد ايهاب السيد حسنين42811428

محمد ايهاب عبد السميع احمد42911429

تاريخ نظم+ نظم سياسيه محمد ايهاب محمد السيد منصور43011430

اقتصادمحمد بلبل محمد احمد ابراهيم43111431

محمد جابر السيد جابر43211432

محمد جمال سيد على43311433

شريعهمحمد جمال فتحى توفيق43411434

محمد جمال محمد عبد الحميد43511435

مؤهالت عليا تجاره انجليزى بنهاشريعهمحمد حاتم محمد عطيه43611436

محمد حسام محمد محمد العزالى43711437

شريعهمحمد حسن محمد عيد مصطفى43811438

اعاده قيد زراعه مشتهرمحمد حسين محمد حسين فرماوى43911439

مؤهالت عليا المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات اإلداريه بشبرا الخيمهمحمد حسين محمد عبد هللا44011440

شريعهمحمد حمدان صديق حامد44111441

شريعهمحمد خالد عنتر احمد عليوه44211442

محمد خالد عيد عبد الرحمن44311443

محمد رضا جالل محمد44411444

عذر عن ماده النظم السياسيهنظم سياسيهمحمد رضا عبد الفتاح بلشه44511445

شريعهمحمد رضا عبد المحسن بيومى44611446

منظماتمحمد رمضان مصطفى سيد مصطفى44711447

شهاده معادله االماراتمدخل+ شريعه محمد سالم منير سالم عطا هللا44811448

مدخلمحمد سليم محمد عبد ربه44911449

 منظمات+ شريعه محمد شعبان غريب عيد متولى45011450
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
19

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

محمد شعبان هارون عبد الجواد45111451

محمد صالح فؤاد صالح45211452

منظمات+ شريعه محمد صالح ابراهيم مرسى45311453

منظماتمحمد صالح محمود امام45411454

محمد ضياء الدين محمد مصطفى45511455

محمد طارق محمد عليوه البلبيسى45611456

اعاده قيد تجاره بنهامحمد طلبه قصى عبد المقصود45711457

محمد عادل حلمى راغب45811458

اجراممحمد عادل زغابه عبد القادر احمد45911459

تاريخ نظممحمد عادل فوزى الشحات46011460

منظمات+ شريعه محمد عادل محمد حسن46111461

 2019/2018وقف قيد "" 2018/2017وقف قيد محمد عادل محمد علوان طاحون46211462

منظماتمحمد عاطف حفناوى محمد شوعه46311463

محمد عامر حسنى السيد46411464

تاريخ نظممحمد عامر محى عامر46511465

تاريخ نظممحمد عامر مخيمر عبد العزيز46611466

منظمات+ شريعه محمد عبد الرحمن عبد الغني ابراهيم46711467

منظمات+ شريعه محمد عبد الرحمن محمد على46811468

منظماتمحمد عبد الرحيم هاشم محمد46911469

منظماتمحمد عبد الرؤف الشحات جمعه47011470

مؤهالت عليا تربيه رياضيه بنهامحمد عبد السالم عبد الباقى عالم47111471

منظماتمحمد عبد المنعم محمد محمد مصطفى47211472

منظماتمحمد عبد النبى انور عبد الرحمن قدح47311473

شريعهمحمد عبد النبى محمد عواد حويس47411474

 محمد عربى بدوى ابو الغيط بدوى47511475
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
20

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

محمد عشرى حسين احمد رزق47611476

منظمات+ مدخل محمد عصام الدين صالح محمود47711477

منظمات+ مدخل محمد عصام ربيع محمد سند47811478

( 2020الشريعه  )عذر عن ماده مدخل+ شريعه محمد عصام محمد ابراهيم مبروك47911479

مؤهالت عليا تربيه رياضيه بنهااقتصادمحمد عطا عبد الرحمن السيد حجاج48011480

اجرام+ منظمات محمد عفيفى ابراهيم عفيفى السالق48111481

شريعهمحمد عالء الدين عبد النبى حافظ48211482

محمد عالء عبد الفتاح توفيق اسماعيل48311483

معاق+ تعديل ترشيح تربيه رياضيه بنها منظمات+ مدخل محمد على محمد العجمى ابراهيم48411484

لغه+ اجرام محمد عماد حسين عبد الجليل حسن48511485

اقتصاد+ منظمات محمد عنتر صالح الصابر48611486

شريعهمحمد كرم صالح الدين عثمان48711487

محمد مبارك حميد مبارك محمد48811488

اعاده قيد تجاره بنهالغه+ مدخل محمد مجدى حامد محمد48911489

نظم سياسيهمحمد محمد حلمى محمد ابوعاشور49011490

ل10معفى من االحوال + محول من المنوفيه اقتصاد+ تاريخ نظم محمد محمود عبد الحميد الطواب49111491

نظم سياسيهمحمد محمود عبد العزيز عبد الفتاح49211492

اعاده قيد زراعه مستهرمحمد محمود غانم سالم الحويطى49311493

منظماتمحمد محمود فرج عبد المقصود49411494

محمد مصطفى محمد عرفه حسين49511495

محمد مصطفى محمد مناع49611496

نظم سياسيه+ شريعه محمد معتمد عبد الوهاب مبروك49711497

منظماتمحمد منصور محمد عزت49811498

محمد نادر محمد السيد49911499

 اعاده قيد تجاره حلوانمحمد ناصر كامل فضل هللا50011500
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
21

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

اعاده قيد زراعه مشتهرمحمد هانى اسماعيل محمد50111501

اقتصادمحمد هشام ابراهيم مامون احمد50211502

منظمات+ مدخل محمد هشام حسن محمد50311503

منظماتمحمد هشام عبد الستار عليوه50411504

نقل قيد خدمه اجتماعيه حلوانمحمد ياسر على محمود50511505

محمد ياسر محمد عبد الشكور عبد الاله50611506

منظماتمحمد يوسف امام عفيفى سعفان50711507

اعاده قيد اداب بنهامحمود ابو الفتوح السيد عبد ربه50811508

منظماتمحمود احمد محمد حسن50911509

محمود احمد محمد حسن عقل51011510

محمود اشرف عبد الفضيل محمود51111511

اجراممحمود اشرف ممدوح محروس بشر51211512

تعديل ترشيح تربيه نوعيه بنهامنظماتمحمود تامر عبد المقصود عبد اللطيف51311513

اقتصادمحمود جالل محمود بدر51411514

اعاده قيد تجاره المنوفيهمحمود جوده محمد بحيرى51511515

شريعهمحمود حسام رجب عيد محمد نجيب51611516

محمود حمدى عبد الرحمن السيد51711517

مؤهالت عليا سياحه وفنادق حلوانتاريخ نظم+ مدخل محمود خضر محمد عبد الرحيم51811518

تعديل ترشيح تربيه رياضيه بنهامنظمات+ مدخل محمود ربيع فتحى محمد51911519

اعاده قيد زراعه مشتهرمحمود سعيد عبد هللا محمد عبد هللا52011520

محمود صالح خيرى غنيمى ابراهيم رواش52111521

محمود طارق محمود احمد على الزهيرى52211522

منظماتمحمود عبد الرازق عبد الفتاح زيان52311523

محمود عبد العزيز محمود سالمه52411524

 منظماتمحمود عبد الغنى شوربجى مرسى السيد52511525
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
22

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

محمود فكرى لطفى على بيومى52611526

منظماتمحمود محمد احمد حسن معوض52711527

اجرام+ منظمات محمود محمد عبد الرازق محمد حنفى52811528

منظماتمحمود محمد عبد العظيم السيد52911529

منظمات+ شريعه محمود محمد عبد الفتاح محمد الوكيل53011530

محمود محمد على عبد الرحمن53111531

تاريخ نظم+ منظمات محمود محمد محمد عبد الاله53211532

محمود محمد محمود احمد عبد هللا53311533

منظماتمحمود محمد محمود محمد53411534

منظماتمحمود مرزوق محمد على قنديل53511535

مدخلمحمود نصر هللا الدسوقى ابراهيم الحادى53611536

منظماتمحمود هانى عبد الواحد محمد53711537

منظماتمحمود وليد رمضان محمد عشرى53811538

محوله من الزقازيقمديحه احمد حسن عبد القادر53911539

منظماتمروان احمد مصطفى حسين54011540

منظماتمروان عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن ابوشكر54111541

منظماتمروه عادل محمد محمد54211542

مريم اسحاق رمسيس عازر54311543

منظماتمريم خالد السيد العربى السيد54411544

منظماتمريم عاصم احمد طلعت محمد محرم بيومى54511545

منظماتمريم هانى محمد على54611546

مريم ياسر احمد على ملش54711547

مصطفى احمد محمد احمد سنه54811548

منظماتمصطفى بحيرى عدلى بحيرى54911549

 اعاده قيد تمريض بنهامصطفى جمال محمد حسنين يوسف55011550
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
23

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

مؤهالت عليا اداب بنهامصطفى جمال مصطفى احمد55111551

منظماتمصطفى سمير احمد شعيب55211552

مصطفى شعبان محمود ابراهيم55311553

ل11معفى من االحوال + محول من المنوفيه اجرام مصطفى عبد العال محمد يوسف55411554

اجرام+ منظمات مصطفى عبد اللطيف محمد عزيز محمد55511555

منظماتمصطفى عبد المنعم السيد عبد الجواد55611556

منظماتمصطفى على عبد المجيد السيد55711557

مصطفى كمال سليمان محمود55811558

ل11معفى من االحوال + محول من المنوفيه مصطفى محمد سليمان على55911559

مصطفى محمد صبرى سيد56011560

مصطفى محمد محمد عبد الوهاب فايد56111561

مصطفى محمد محمدى احمد56211562

منظمات+ شريعه مصطفى محمد مسلم نجم مسلم56311563

مصطفى محمود محمد محمد عبد الفتاح56411564

محول من الزقازيقمصطفى مدحت كمال احمد56511565

ل10معفى من االحوال + محول من المنوفيه نظم سياسيهمصطفى منصور ادريس منصور56611566

مصطفى هشام فتحى عبد الكريم شلبى56711567

منظمات+ شريعه معاذ مصطفى فتحى محمد56811568

منظماتمعاذ هانى شكرى مصطفى مهابه56911569

شريعهملك عبد هللا محمد عبد الحميد57011570

منظماتملكه مجدى سالمه نصر57111571

منظماتمنار اسامه كامل طه57211572

منار انور احمد على محمد57311573

منار تامر محمد ابراهيم57411574

 منظماتمنار صبرى محمد مصطفى اسماعيل57511575
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
24

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

منار عيد حسين حلمى57611576

منظمات منار محمود السيد محمود57711577

منتصر حسام حسن يونس57811578

منظماتمنه هللا احمد عبد العزيز ابراهيم57911579

منظماتمنه هللا صبرى عبد المطلب عتابى58011580

منظماتمنه هللا عرفات رزق نايل58111581

منى محمد ابراهيم عبد المقصود58211582

مهند احمد محمد على سالم58311583

منظمات+ شريعه مؤمن احمد محمد جالل عبد الهادى58411584

منظمات+ شريعه مى عبد الحى محمد عبد الحى سيد احمد58511585

محوله من الزقازيقمى فكرى عبد هللا سليم58611586

مياده طارق احمد حسن58711587

ميرفت حسن على محمد58811588

اعاده قيد تجاره بنهانادر بولس الشحات توفيق حنا58911589

 شهاده معادله االردنناريمان ممدوح على السيد محمد مانع59011590

مؤهالت عليا تجاره الزقازيقنبيل مجدى ابو الفتوح عبد الرازق59111591

منظمات ندى اشرف محمد عثمان59211592

نظم سياسيهندى عادل فهمى عبد الرازق59311593

منظماتندى محمد يونس محمد بدوى59411594

ندى نبيل عصمت عبد المنعم59511595

منظماتنرمين السيد احمد رشاد احمد59611596

شريعهنرمين محمد محمد كمال59711597

نرمين محمود زكريا خليل حجازى59811598

نهال محب الدين محمد الطنانى59911599

 مؤهالت عليا ليسانس اداب عين شمسنهى رائد احمد منصور60011600
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
25

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

نهى عبد الكريم عبد المنعم سالم60111601

نور الدين جمال محمد زغلول60211602

منظمات+ شريعه نور خالد عبد هللا حسن على ابوهبش60311603

تاريخ نظم+ نظم سياسيه نورا شفيق فوزى مبارك60411604

شريعهنورا عادل خليل على خليل60511605

نظم سياسيهنوران نجاتى جوده عراقى دياب60611606

اجرامنورهان اشرف السيد حسن60711607

نورهان اشرف حسن صالح مكاوى60811608

نورهان اشرف صالح زكى60911609

 اكتوبر6مؤهالت عليا صيدله نورهان حسن محمد حسن المراغى61011610

2019عذر ترم اول منظماتنورهان سعيد نجيب على سيد احمد61111611

نورهان عبد الرحمن عبد العظيم احمد السيد موسى61211612

محوله من طنطاهاجر حسن محمود محمد61311613

هاجر مسعد محمود احمد61411614

هاشم هانى هاشم مصطفى مرسى61511615

هبه عالء شعبان غريب شعبان61611616

هدى احمد نصيح ابراهيم61711617

هدير سعد احمد عبد الرحمن الشاذلى61811618

شريعههشام طلبه محمد طلبه61911619

هناء جالل سيد عبد الفتاح62011620

اعاده قيد اداب بنهاشريعههند عاطف محمود عبد العزيز62111621

مؤهالت عليا بكالوريوس تجاره بنهاهند محمد صالح محمد62211622

شريعهوسام رضا سيد محمد خيرهللا62311623

شريعهوفاء جمال شاكر داهش62411624

 شريعهوليد توحيد عبد الجليل رمضان62511625
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
26

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

شريعهوليد عماره على عماره عبد ربه62611626

ياسر هانى السيد عبد الرحيم مرسى62711627

ياسمين حسن سيد حسين62811628

ياسمين ياسر رفاعى محمود متولى62911629

يحى محمد عطيه حسن63011630

يوسف احمد ابراهيم عبد المنعم63111631

يوسف اسامه حسن عبد الحليم63211632

منظماتيوسف ايهاب عبد اللطيف برعى63311633

نقل قيد المعهد العالى للغات بمصر الجديدهمنظمات+ شريعه يوسف حسن احمد محمود63411634

يوسف حسين حسن السيد63511635

يوسف حسين عبد الهادى محمد63611636

اعاده قيد زراعه مشتهريوسف زايد محمد فتوح زايد63711637

يوسف سمعان يوسف سمعان63811638

نقل قيد معهد فنى صناعى بنهامنظماتيوسف شعبان محمد عبد الجواد63911639

منظمات+ مدخل يوسف صالح عبد العاطى عفيفى جبر64011640

يوسف عبد الحميد قدرى عبد الحميد حسن64111641

يوسف عبد المهدى السيد امام64211642

منظماتيوسف عونى احمد ياسين64311643

يوسف فارس خلف عبد الموجود64411644

نقل قيد المعهد العالى لعلوم الحاسب التجمع الخامسيوسف محسن رمضان مصطفى64511645

يوسف محمد حسن عبد الحميد64611646

منظماتيوسف محمد حسن عبد المنعم سمك64711647

نقل قيد خدمه اجتماعيه حلوانيوسف محمد سيد محمد64811648

مدخليوسف محمد طه محمد64911649

 يوسف محمد فتحى رفاعى صباح65011650
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
27

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

يوسف محمد منير فاضل65111651

يوسف محمد وحيد عبد الصمد65211652

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
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مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
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مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
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مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
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مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
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مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
33

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
34

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
35

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
36

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
37

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
38

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
39

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
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مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
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مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
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مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
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مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
44

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
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مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
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مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط
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مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
48

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
49

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
50

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
51

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
52

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
53

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
54

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
55

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
56

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
57

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
58

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
59

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
60

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
61

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
62

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
63

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم 
64

مالحظــــــــــــــاتتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الثانية
 2022/2021للعام الجامعى 

 
مدير عام الكليه

محمد سيد عبد هللا/ أ
         

مدير االداره

 

ش ط



لجنه رقم
28

مالحظـــــــاتمواد الرسوبمواد تخلف اولىاالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

1مدنى+ احوال منظماتابانوب ثان ميخائيل نان111701

1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون منظمات+ شريعه ابراهيم رفاعى حسين رفاعى211702

لغه+ ادارى + تاريخ قانون احمد ابراهيم احمد ابراهيم311703

اعاده قيد تجاره حلوان يظل انتساب2مدنى + 1مدنى+ تاريخ قانون مدخل+ شريعه احمد ابراهيم محمد عليوه411704

2مدنى + 1مدنى+ احوال احمد اشرف محمد الصغير عبد الحليم حسانين511705

اقتصاد + 1مدنى+ احوال احمد جمال الدين عبد الفتاح عبد الغنى611706

1مدنى+ احوال + عقوبات احمد حسن السيد عبد الرحيم 711707

لغه + 1مدنى+ احوال + ادارى احمد حمدى غريب عيد811708

احوال + ادارى + عقوبات احمد خالد احمد محمد911709

2مدنى+ ادارى + عقوبات منظماتاحمد خالد عبد العزيز السيد عمر1011710

لغه + 2مدنى + 1مدنىاحمد خيرى احمد عبد هللا متولى1111711

 1مدنى+ احوال + عقوبات احمد رشاد عبد الحليم بكرى1211712

اعاده قيد تجاره عين شمس يظل انتسابدولى + 1مدنى+ عقوبات احمد رفعت السمان محمد1311713

لغه + 1مدنى+ احوال + عقوبات شريعهاحمد رفعت ممدوح سالم على1411714

اعاده قيد تجاره بنها يظل انتساب1مدنى+ ادارى + عقوبات احمد رمضان سالم محمد1511715

 1مدنىمدخل+ شريعه احمد سامح محمد توفيق1611716

1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات احمد سمير محمد مسعد على1711717

 1مدنى+ عقوبات شريعهاحمد شعبان سيد احمد عبد الحميد1811718

 1مدنى+ احوال + ادارى احمد شيخ العرب القطب نصر نوفل1911719

اعاده قيد تجاره عين شمس يظل انتساب1مدنى+ احوال + ادارى احمد صالح محمد يوسف حسن2011720

احوال+ ادارى + تاريخ قانون احمد طارق محمد الهادى حسن2111721

1مدنى+ احوال + ادارى + عقوبات شريعهاحمد طارق مرزوق حسن امام عقل2211722

1مدنى+ احوال + عقوبات شريعهاحمد عبد الرحيم احمد محمد عبد الرحيم2311723

اعاده قيد تجاره بنها يظل انتسابجميع الموادشريعهاحمد عبد العزيز عبد العزيز السيد عويس2411724

شريعه + 1مدنى+ عقوبات احمد فؤاد حسين حسين نوفل2511725

"يعتمد
مدير عام الكلية مدير اإلدارة ش ط



لجنه رقم
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مالحظـــــــاتمواد الرسوبمواد تخلف اولىاالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

شريعه + 1مدنى+ ادارى + عقوبات احمد كمال جمعه على ابراهيم2611726

جميع الموادمدخل+ شريعه احمد محمد ربيع عبد المطلب صالح2711727

ادارى+ تاريخ قانون + عقوبات منظماتاحمد محمد عبد الحميد محمود عيسى2811728

لغه+ دولى  + 1مدنى + احوال احمد محمد عبد الفتاح سليمان2911729

اعاده قيد تجاره بنها يظل انتسابلغه+ اقتصاد + شريعه  + 2مدنى + 1مدنى+ احوال احمد محمد عبد هللا ابو سريع3011730

1مدنى+ احوال + ادارى منظماتاحمد محمد محمد عبد السالم شعالن3111731

اعاده قيد تجاره بنها يظل انتساب + 2021/2020عذر جميع المواداقتصاداحمد محيى محمد محمود حجازى3211732

 ترم اول2021/2020عذر شريعه + 2مدنى + 1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات منظماتاحمد هانى عفيفى غنيمى باشه3311733

لغه+ اقتصاد + تاريخ قانون اسراء سالم عليوه سالم3411734

لغه+ اقتصاد + عقوبات اسراء عبد القادر محمد كامل احمد3511735

اقتصاد+ شريعه  + 2مدنى+ احوال منظماتاسراء محمد احمد عبد الغنى3611736

2021/2020عذر 1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات شريعهاسالم السيد عبد السالم السيد على3711737

2مدنى + 1مدنى شريعهاسالم المرسى محمد عبد الكريم3811738

1مدنى+ احوال + تاريخ قانون + عقوبات اسالم سيد بالل عبد الودود3911739

1مدنى+ احوال + عقوبات اسالم شريف محمد عبد الحميد4011740

اعاده قيد تجاره بنها يظل انتسابدولى + 1مدنى+ احوال + ادارى اسالم عادل حسين عبد الرحيم4111741

دولى  + 1مدنى+ احوال اسالم محمد احمد محمد الحكيم4211742

دولى + احوال + تاريخ قانون اسالم محمد عبد الجليل محمد عثمان4311743

اعاده قيد المعهد العالى للهندسه يظل انتسابدولى  + 1مدنى+ احوال اسالم محمد عبد الرازق احمد 4411744

 1مدنى+ احوال + عقوبات اسالم محمد محمد سعيد حجازى4511745

2مدنى + 1مدنى+ عقوبات شريعهاسالم نشات ابراهيم محمد العزب4611746

 1مدنى+ عقوبات شريعهاسماء مكرم فارس ابراهيم4711747

لغه + 1مدنىشريعهاشرف محمد محمود عبد الناصر4811748

اقتصاد+ شريعه + دولى شريعهاشرف مسعد عبد الرشيد احمد ابراهيم4911749

 2مدنى+ احوال شريعهانعام محمود امين محمد خليفه5011750

"يعتمد
مدير عام الكلية مدير اإلدارة ش ط
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مالحظـــــــاتمواد الرسوبمواد تخلف اولىاالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

اعاده قيد تجاره حلوان يظل انتساب1مدنى+ احوال + ادارى + عقوبات شريعهايمن عادل عبد هللا عبد العال5111751

اقتصاد+ تاريخ قانون + عقوبات ايمن مسعد على عبد الجواد5211752

1مدنى+ احوال + ادارى + عقوبات ايهاب خالد صالح احمد5311753

1مدنى+ احوال + عقوبات اقتصادباسم احمد سمير محمد احمد5411754

لغه+ ادارى + تاريخ قانون بيشوى لطفى زكى بخيت5511755

2مدنى+ ادارى + تاريخ قانون منظماتتهامى طارق محمد تهامى عبد الرحمن5611756

اعاده قيد المعهد العالى للنظم والمعلومات يظل انتساباقتصاد+ احوال + عقوبات منظماتجاسر محمد سيد محمد البدرشينى5711757

لغه+ عقوبات اقتصادجوده سامى جوده عبد الجليل عقيله5811758

1مدنى+ احوال + عقوبات جوده محمد محمد محمد جوده5911759

ادارى+ جميع المواد ماعدا تاريخ قانون حازم شعبان سيد عبد العزيز6011760

اقتصاد+ احوال + ادارى + عقوبات منظماتحامد محمد حامد محمد6111761

 1مدنى+ عقوبات منظماتحسام سيد محمود احمد6211762

اعاده قيد تجاره حلوان يظل انتساب2مدنى+ احوال شريعهحسن رجائى حسن سعد محمد6311763

1مدنى+ احوال + ادارى شريعهحسن شعبان عبده اسماعيل6411764

اعاده قيد اداب بنها يظل انتسابدولى + 2مدنى+ تاريخ قانون حسن محمد حسن بيومى عبد البر6511765

اقتصاد+ احوال + عقوبات حسن محمد حسن محمد احمد6611766

1مدنى+ احوال + عقوبات حسين السيد على عبد العظيم6711767

اعاده قيد جامعه مصر للعلوم يظل انتساب 1مدنى+ احوال + عقوبات حسين ايهاب حسين ابو العال6811768

1مدنى+ احوال + عقوبات حسين جميل حسين مبارز السويسى6911769

1مدنى+ تاريخ قانون + عقوبات حسين ناصر ابراهيم عبد الغفار7011770

1مدنى+ احوال + عقوبات حماده سعداوى حسان عبد التواب حسان7111771

2021/2020عذر + مؤهالت عليا يظل انتساب جميع الموادخالد احمد عبد الحميد سلطان7211772

1مدنى+ احوال + عقوبات خالد بهاء الدين رجب زكريا7311773

لغه + 1مدنى+ احوال + عقوبات خالد محمد عبد الرحمن السيد7411774

لغه+ اقتصاد + عقوبات خلود السيد محمد على على7511775
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1مدنى+ احوال + عقوبات خلود حازم عطيه سيد عطيه7611776

جميع الموادمنظمات+ مدخل دينا مجدى بدوى ابراهيم محمد7711777

 جميع الموادمنظمات+ شريعه راشد رفاعى يوسف حسين محمود7811778

اعاده قيد اكاديمية حديثه المعادى يظل انتساب1مدنى+ احوال + تاريخ قانون + عقوبات زياد تيمور محمد فهمى عارف7911779

1مدنى+ احوال + عقوبات زياد فريد فايز عبد العزيز8011780

احوال + ادارى + عقوبات ساره رافت ابراهيم عبد هللا ابو طريه8111781

1مدنى+ احوال + عقوبات سالم محمود سالم عبد الحميد غنيم8211782

لغه+ اقتصاد + احوال سحر رضا فخرى محمد حسن نصار8311783

اعاده قيد اداب بنها يظل انتساب1مدنى+ احوال + تاريخ قانون سعد ياسر محمود على حماد8411784

احوال+ ادارى + تاريخ قانون + عقوبات سليمان حسن السيد سالم عبد ربه8511785

دولى + 2مدنى+ ادارى مدخل+ شريعه سمر رضا ذكى طه جبر8611786

احوال + عقوبات منظماتسهيله عثمان احمد عبد الغنى8711787

1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون سيد عادل محمد سيد العزامى8811788

احوال + عقوبات منظماتسيد عنتر عويس محمد احمد8911789

شريعه+ عقوبات منظماتشرين خالد محمد اسماعيل سالمه9011790

2مدنى + 1مدنىمنظماتشيماء محمود ابراهيم على حنفى9111791

دولى + 2مدنى + 1مدنى+ احوال + ادارى + عقوبات صالح الدين ابراهيم صالح حافظ عوض9211792

دولى + 1مدنى+ احوال + ادارى طلعت محمود محمد محمود الشبينى9311793

احوال+ عقوبات منظماتطه ايمن عبد الشكور عبد هللا9411794

احوال+ ادارى + تاريخ قانون عامر عادل متولى على محمد9511795

اعاده قيد تجاره بنها يظل انتسابلغه+ اقتصاد + احوال عبد الرحمن احمد عبد العزيز احمد السيد زهران9611796

جميع المواد ماعدا احوالعبد الرحمن سامى نعيم احمد احمد9711797

احوال + عقوبات منظماتعبد الرحمن عادل عبد الفتاح عبد الغنى9811798

1مدنى+ احوال + ادارى عبد الرحمن محسن صابر حسن انيس9911799

1مدنى+ احوال + ادارى + عقوبات عبد الرحمن محمد حسن عطيه10011800
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اقتصاد + 1مدنىمنظماتعبد الرحمن محمد عبد الحكيم عباس الجوهرى10111801

1مدنى+ ادارى + عقوبات عبد الرحمن محمد فتحى محمد محمود10211802

احوال + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات عبد الرحمن ناصر على كمال محمد شرف10311803

1مدنى+ احوال + تاريخ قانون + عقوبات منظماتعبد الرحيم احمد عبد الرحيم احمد حسانين10411804

1مدنى+ احوال + عقوبات عبد السالم نور الدين سعيد نور الدين عالم10511805

احوال + ادارى منظماتعبد الغنى سيد اسماعيل عبد البارى محمد10611806

جميع المواد ماعدا تاريخ قانون عبد هللا جابر احمد محمد10711807

1مدنى+ ادارى + عقوبات عبد هللا حسين احمد حسان حسين10811808

احوال + ادارى + عقوبات عبد هللا سعداوى عبد الهادى محمود عبد الال10911809

1مدنى+ احوال + ادارى + عقوبات عبد هللا عصام ابراهيم محمد رفاعى11011810

1مدنى+ تاريخ قانون + عقوبات عبد هللا محمد سعد عبد هللا فرح11111811

1مدنى+ ادارى + تاريخ قانون + عقوبات عبد هللا محمد صالح محمود 11211812

1جميع المواد ماعدا مدنىمنظماتعبد هللا محمد عبد الفتاح سيد غنيم11311813

جميع الموادعبد هللا ناصر فهمى السيد11411814

دولى+ احوال + ادارى + عقوبات علوان سيد علوان كامل شعالن11511815

دولى + تاريخ قانون + عقوبات على احمد عبد المطلب عبد الباقى11611816

شريعه+ تاريخ قانون + عقوبات منظماتعلى احمد على محمد على11711817

 1مدنى+ عقوبات منظماتعلى سعيد على محمود حسن11811818

2021/2020عذر جميع الموادتاريخ نظمعلى عبد الباقى على اسماعيل11911819

1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات منظماتعمر رجب محمد سيد بسيونى12011820

اعاده قيد تربيه رياضيه حلوان يظل انتسابلغه + 1مدنى+ احوال منظماتعمر عادل محمد عبد الرحمن 12111821

شريعه+ ادارى منظماتعمر عصام عبد النبى محمد12211822

1مدنى+ احوال + ادارى + عقوبات عمر مجدى عبد الكافى عبد الحكيم12311823

 1مدنى+ عقوبات شريعهعمر مجدى محمد البكرى بيومى12411824

1مدنى+ تاريخ قانون + عقوبات عمر محمد سيد عبد الواحد12511825
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1مدنى+ تاريخ قانون + عقوبات عمر محمد مختار مصطفى عفيفى12611826

 1مدنى+ عقوبات مدخلعمر محمود محمد حلمى محمود محمد12711827

 1مدنى+ عقوبات شريعهعمر مصطفى رمضان جوده12811828

لغه + 1مدنى+ تاريخ قانون + عقوبات عمرو احمد محمد محمود ابو الخير12911829

اعاده قيد تجاره بنها يظل انتسابجميع المواد ماعدا ادارىمنظمات+ شريعه عمرو بالل مصطفى عبد العزيز محمد13011830

2مدنى+ احوال شريعهعمرو محمود احمد السيد امين13111831

اعاده قيد اداب بنها يظل انتسابلغه + 1مدنى+ عقوبات عمرو وحيد محمد على ابراهيم13211832

لغه + 1مدنى+ عقوبات عمرو يوسف سعد حسن فرج13311833

لغه + 1مدنى+ عقوبات عهود عامر عبد المطلب احمد خيال13411834

اقتصاد+ دولى  + 1مدنى+ ادارى + تاريخ قانون + عقوبات منظمات+ شريعه عيد غريب عيد محمود13511835

2مدنى + 1مدنى+ تاريخ قانون + عقوبات فاطمه محمد يحى مصطفى البنان13611836

 1مدنى+ عقوبات منظمات+ مدخل فرح عرفه شحاته عبد القادر حسانين13711837

دولى + 1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات شريعهفؤاد خالد احمد محمد حبيب13811838

1مدنى+ احوال + تاريخ قانون كريم ايمن صابر امين13911839

اعاده قيد تجاره شبين الكوم يظل انتسابادارى+ جميع المواد ماعدا تاريخ قانون كريم صالح بيومى السيد جعفر14011840

شريعه + 1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات كريم طارق عبد العزيز سالم محمد سيد حجاج14111841

دولى + 1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات اقتصاد+ شريعه كريم مجدى عبد الواحد منصور14211842

1مدنى+ تاريخ قانون + عقوبات كريم هانى عبد اللطيف محمد ابراهيم14311843

1مدنى+ تاريخ قانون + عقوبات كريم هانى محمد متولى14411844

دولى + 1مدنى+ عقوبات كيرلس عماد سمير حكيم14511845

اقتصاد + 1مدنى+ احوال + ادارى + عقوبات اقتصادمازن مصطفى حافظ سيد احمد الطوخى14611846

1مدنى+ احوال + ادارى + عقوبات محمد ابراهيم عجمى ابوعمر14711847

جميع الموادمحمد ابو المجد سيد طه خليفه14811848

لغه+ اقتصاد + شريعه + دولى  + 2مدنىمحمد احمد بنيامين محمد عيسوى14911849

اعاده قيد المعهد العالى للدراسات يظل انتساباقتصاد+ دولى + ادارى + عقوبات محمد احمد بهجت امين محمد15011850
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دولى + 1مدنى+ احوال + ادارى + عقوبات محمد احمد سيد احمد العربى15111851

 1مدنى+ تاريخ قانون + عقوبات محمد احمد محمد احمد الفرماوى15211852

جميع الموادمنظمات+ شريعه محمد احمد محمد احمد على النجار15311853

2021/2020عذر 1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات محمد احمد محمد الحسينى احمد على شاهين 15411854

اعاده قيد اداب بنها يظل انتسابجميع الموادمحمد اشرف عبد الحفيظ محمد15511855

لغه+ ادارى + عقوبات محمد اشرف محمد عبد السالم الجندى15611856

لغه+ دولى + ادارى + عقوبات محمد السيد صالح الدين على ابراهيم15711857

شريعه+ دولى + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات محمد ايمن محمد عبد الجميل محمود توفيق15811858

ادارى + تاريخ قانون + عقوبات محمد جمال عبد المنعم احمد حويت15911859

لغه + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات محمد جمال مهنى ابراهيم16011860

لغه + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات محمد حامد محمود احمد رمضان16111861

شريعه  + 1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات محمد حسام عبد الحليم بركات16211862

لغه + 2مدنى+ ادارى + تاريخ قانون + عقوبات محمد حسن حسن على حسن16311863

اعاده قيد تجاره بنها يظل انتسابلغه + 1مدنى+ احوال محمد خالد امين الطربانى 16411864

 1مدنى+ احوال + تاريخ قانون منظماتمحمد خالد سالم عبد الحميد الشافعى16511865

لغه+ دولى  + 1مدنى+ احوال + عقوبات محمد خالد محمد شوقى حسين يوسف16611866

لغه + 1مدنى+ عقوبات محمد ربيع سالمه ابراهيم احمد16711867

لغه+ شريعه  + 1مدنى+ احوال منظماتمحمد رجب محمد حسن صبيح16811868

لغه + 1مدنى+ تاريخ قانون محمد رشاد عبد المغنى احمد16911869

دولى  + 1مدنى+ احوال محمد رضا ابراهيم سويلم17011870

اعاده قيد اداب بنها يظل انتسابلغه+ اقتصاد + دولى  + 2مدنى + 1مدنىمنظماتمحمد رضا عوده ابراهيم17111871

شريعه+ دولى  + 1مدنى+ تاريخ قانون محمد رضا محمود عبد المعز 17211872

اعاده قيد زراعه مشتهر يظل انتسابجميع الموادنظم سياسيه+ منظمات محمد زين الدين محمد عطا سليمان17311873

لغه + 2مدنى + 1مدنى+ احوال منظماتمحمد سعيد محمد احمد عطيه17411874

اعاده قيد تجاره بنها يظل انتساب1مدنى+ احوال + عقوبات محمد سعيد محمدى بدر شاهين17511875
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 1مدنىمنظمات+ مدخل محمد سيد احمد محمد عبد الهادى17611876

1مدنى+ ادارى + عقوبات محمد صبحى ذكى مصيلحى هالوى17711877

لغه + 1مدنى+ ادارى + تاريخ قانون محمد صبحى شكرى عبد القادر الجزار17811878

 1مدنى+ عقوبات منظماتمحمد صفوت محمد الهادى سيد احمد17911879

1مدنى+ احوال + ادارى محمد طارق عزت على متولى18011880

1مدنى+ احوال + ادارى شريعهمحمد طارق محمد بدوى 18111881

جميع الموادمنظمات+ شريعه محمد عادل اسماعيل عالم18211882

1مدنى+ تاريخ قانون + عقوبات محمد عادل عطيه عبد المنعم عامر18311883

1مدنى+ ادارى + تاريخ قانون + عقوبات محمد عبد االمام ابوالعباس ابراهيم18411884

1مدنى+ ادارى شريعهمحمد عبد الخالق عبد الفتاح ابراهيم18511885

1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون محمد عبد الغنى بالل عبد الغنى18611886

لغه+ شريعه  + 2مدنىمدخلمحمد عبد هللا عبد الوهاب المليجى18711887

1مدنى+ تاريخ قانون + عقوبات محمد عالء الدين حامد محمد ابوغزاله18811888

لغه+ اقتصاد + دولى + ادارى شريعهمحمد فتحى محمد عبد الرازق عبد الرحمن18911889

 1مدنى+ تاريخ قانون + عقوبات محمد مجدى يوسف السيد على19011890

اعاده قيد اداب المنوفيه يظل انتساب1مدنى+ احوال + عقوبات محمد محمد على مزيد19111891

اعاده قيد تجاره بنها يظل انتساب2مدنى + 1مدنى+ احوال محمد محمود حامد محمود عبد الخالق19211892

لغه+ احوال + ادارى محمد محمود سيد مصلح القصاص19311893

اعاده قيد معهد طيبه العالى يظل انتسابجميع الموادمحمد مصطفى ابراهيم الدسوقى  بيومى جاد19411894

لغه + 1مدنى+ احوال + ادارى محمد ناصر شعبان شرف الدين19511895

احوال + عقوبات منظماتمحمد هاشم عبد المنعم هاشم19611896

اعاده قيد دار علوم القاهره يظل انتساباحوال+ ادارى + عقوبات محمد هالل عمر محمد عماره19711897

احوال اقتصاد+ شريعه محمد ياسر شكلى شافعى19811898

احوال+ ادارى + عقوبات مدخل+ شريعه محمود احمد سعيد عبد الكريم19911899

احوال + عقوبات اقتصاد+ منظمات محمود احمد متولى محمد السيد20011900
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ادارى+ جميع المواد ماعدا تاريخ قانون محمود رمزى شحتو عبد القادر20111901

لغه+ اقتصاد + شريعه + دولى + احوال + ادارى محمود سيد مرسى حسن شافعى20211902

جميع المواد ماعدا تاريخ قانونمدخل+ شريعه محمود صالح محمود محمد20311903

1مدنى+ احوال شريعهمحمود عبد الغنى محمد امين حجازى20411904

شريعه + 1مدنى+ احوال + عقوبات مدخلمحمود عمر محمد مصطفى عبد الكريم20511905

شريعه + 1مدنى+ احوال + عقوبات منظمات+ مدخل محمود فتحى عبد الفتاح ابراهيم الشربينى20611906

2021/2020عذر جميع الموادمحمود محسن عبد الوهاب بساطى السيد20711907

2مدنى + 1مدنى+ احوال + عقوبات شريعهمحمود محمد عادل جوده محمد حبشى20811908

2مدنى + 1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون شريعهمحمود محمد عبد الفتاح جاد سبتان20911909

 1مدنى+ احوال شريعهمحمود محمد عبد القادر محمد على21011910

دولى + 1مدنى+ احوال + عقوبات محمود محمد على محمد الجندى 21111911

1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون منظمات+ شريعه محمود مسعد ابراهيم احمد نحله21211912

1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات مريم سيد كمال عبد الرازق21311913

اعاده قيد اداب بنها يظل انتسابجميع الموادمصطفى ابراهيم محمد عبد الحميد21411914

1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات مصطفى جمال محمود سيد الجلب21511915

1مدنى+ ادارى + عقوبات منظماتمصطفى سالمه محمود محمد21611916

اقتصاد+ احوال + ادارى + تاريخ قانون مصطفى عادل سيد احمد محمد عباس21711917

جميع الموادمنظمات+ مدخل مصطفى عبد الحميد محمد عبد الحميد21811918

1مدنى+ احوال + عقوبات مدخلمصطفى عبد الناصر عبد الفتاح عبد المتجلى21911919

1مدنى+ احوال + ادارى مصطفى عصام فايز رجب صميده22011920

احوال+ ادارى + تاريخ قانون مصطفى على بخيت احمد على22111921

لغه + 1مدنىمدخلمصطفى عواد محمد عواد خليفه22211922

دولى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون منظماتمصطفى ماهر مصطفى غيطانى22311923

لغه + 1مدنى+ احوال مصطفى محمود كمال ابراهيم السمنى22411924

 2مدنى + 1مدنى+ عقوبات مصطفى ناصر محمد حسن النجار22511925
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دولى + 1مدنى+ احوال + ادارى + عقوبات مغاورى عطيه سعيد ابوزيد22611926

جميع الموادمنار عبد المنعم محمد الهادى عبد المنعم22711927

 1مدنى+ تاريخ قانون + عقوبات منار محمود محمود محمد عثمان22811928

1مدنى+ احوال + تاريخ قانون + عقوبات مدخلمنار معتز بيومى محمد حرفوش22911929

1مدنى+ ادارى + عقوبات منه هللا مدحت السيد محمد عبد هللا23011930

دولى  + 2مدنى+ عقوبات منه هللا محمد عبد الحليم عبد اللطيف ابو عيسى23111931

جميع الموادشريعهمؤمن هاشم محمد عبد الحميد23211932

1مدنى+ احوال + ادارى مى عماد السيد محمد23311933

1مدنى+ احوال + ادارى اقتصاد+ شريعه ندى نبيل عبد المنعم مهدى الغباشى23411934

لغه+ اقتصاد + شريعه + دولى  + 2مدنى + 1مدنىندى نصر سعيد على الدين23511935

1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات منظمات+ مدخل نديم تامر زكريا عبد الحميد 23611936

جميع الموادنورهان يوسف فتحى حسين23711937

دولى  + 1مدنى+ احوال هشام سيد امبابى عبد العزيز محمد23811938

1مدنى+ احوال + ادارى هشام غريب محمد غريب23911939

1مدنى+ ادارى + تاريخ قانون + عقوبات هشام هانى عباس عبد ربه24011940

2مدنى + 1مدنى+ احوال منظمات+ شريعه والء عبد المنعم عبد الفتاح ابراهيم سهيم24111941

جميع الموادوليد شلبى عبد هللا شلبى على24211942

مؤهالت عليا يظل انتساب جميع الموادوليد محمود صابر محمود سعود24311943

جميع المواد ماعدا ادارىياسمين عباس دسوقى عباس عسل24411944

دولى + 1مدنى+ احوال + تاريخ قانون + عقوبات يوسف ايمن عبد العزيز غريب24511945

1مدنى+ احوال + عقوبات منظماتيوسف عبد المحسن عبد الحليم احمد24611946

 1مدنى+ عقوبات منظماتيوسف محمد جالل حبيشه 24711947

جميع المواديوسف يسرى ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم24811948
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1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات احمد سامى محمد الشيخ111951

جميع المواداجرام+ اقتصاد احمد مروان عيد احمد سليمان211952

اعاده قيد تجاره بنها يظل انتساباحوال + عقوبات اقتصاداسالم عادل عبد العظيم محمد عمران311953

اعاده قيد تجاره بنها يظل انتساب1مدنى+ احوال + ادارى + عقوبات امير اسامه فتحى محمد احمد طه411954

1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات مدخلحسام عبد الجابر ابو المجد على 511955

لغه+ اقتصاد + شريعه + دولى  + 2مدنى + 1مدنى+ ادارى شريعهحسنى احمد حسنى على611956

1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون رضوى شعبان متبولى صبره محمد711957

جميع الموادسامى خالد مليجى خلف اللة811958

1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات اقتصادسعيد السيد ذكى محمد عبد السالم911959

1مدنى+ ادارى + عقوبات سيف مصطفى على انور محمدى عيد1011960

1مدنى+ ادارى + تاريخ قانون + عقوبات شاميه حسن عبد هللا ابوسريع حسن1111961

اعاده قيد زراعه مشتهر يظل انتساب1مدنى+ احوال + ادارى + تاريخ قانون + عقوبات عبد الباقى محمد عبد الباقى مصطفى باشا1211962

جميع الموادعبد الرحمن محمد محمد احمد ابو باشا1311963

1مدنى+ عقوبات منظماتعمر محمد حسن على قدوسى1411964

جميع الموادمنظمات+ شريعه فتحى بشير محمد عفيفى1511965

ادارى+ عقوبات شريعهمحمد ابراهيم حسنين ابراهيم 1611966

ادارى + عقوبات مدخلمحمد اشرف عبد الحميد يسن عبد هللا1711967

اعاده قيد تجاره المنوفيه يظل انتسابادارى+ جميع المواد ماعدا تاريخ قانون محمد عاطف محفوظ السطوحى عبد العال1811968

ادارى+ تاريخ قانون + عقوبات محمود محمد احمد اسماعيل1911969

جميع الموادمروه ممدوح السيد احمد 2011970

1مدنى+ احوال اقتصاد+ منظمات ياسر محمد سيد حميده السيد2111971

ادارى + عقوبات منظماتيوسف رضا محمد حليم احمد 2211972

جميع المواد ماعدا عقوباتلغه+ اجرام محمد احمد محمد عبد المنعم محمد عبد الجواد2311973

 بعد فصله09/11/2021موافقه مجلس الكلية جميع الموادلغه+ اجرام عماد عصام عجب احمد2411974
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