
(  1 )لجنه رقم 
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ابراهيم امحد حممد الطوخى16601
احوالابراهيم رضا ابراهيم سيد امحد26602
ادارىابراهيم مسري حممد جاد ربيع36603
1مدنى-عقوباتابراهيم طه ابراهيم حممود 46604
قانون0ت-عقوبات(ع  -م )ابراهيم عاصم عبد العزيز شاهني 56605
عقوباتابراهيم عبد السالم حممد عبد السالم66606
ابراهيم عصام مصطفى عكة76607
ابراهيم فتحى عبدالعزيز فرج86608
ابراهيم حممد عبداخلالق امحد سامل96609

عقوباتابراهيم حممد عبدالرازق السيد سليمان106610
1مدنى-عقوباتابراهيم نبيل ابراهيم حممد116611
ابراهيم وهدان حممد ابراهيم الصادق126612
ابو بكر اسالم حممد غريب عمرى دعبس136613
لغهامحد ابوالسعود فتحى حممود146614
امحد اسامه عبداحلميد امساعيل156615
لغهامحد امساعيل امحد مشرف166616
1مدنىامحد اشرف امحد عفيفى الشعراوى176617
امحد اشرف حسن فريد186618
1مدنىامحد اشرف حسيىن حممد196619
عقوباتامحد اشرف سعيد عبدالنىب حممد206620
امحد اشرف عبدالسالم عبداحلميد216621
امحد اشرف حممد سليمان226622
ادارى-قانون0تامحد السيد حممد خمتار236623
ادارى-قانون0تامحد امام امساعيل حممد 246624
امحد بهجت امحد عبداحلميد حبريى256625

    إدارة شئون التعليم والطالب
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امحد مجال عبدالعظيم حممود صباح266626
عقوباتامحد مجال حممود قاسم276627
امحد حامت ابراهيم مصطفى العريان286628
1مدنى-عقوباتامحد حامت حامد عبد العزيز حسنني296629
امحد حامت فتحى عوض306630
1مدنىامحد حسام الدين امحد حسن شلىب316631
امحد حسن امحد حممد السعدنى326632
لغهامحد حسن حممد على بصل336633
احوال-عقوباتامحد حسىن احلسيىن حممد املالكى346634
احوالمدخلامحد حلمى ابراهيم امحد356635
امحد محاده رجب مدبوىل سليمان366636
امحد محدان حممد عبدالرمحن376637
1مدنىامحد محدى امحد عبداحلليم منصور386638
1مدنى-ادارىامحد محدى حممد السيد396639
قانون0ت-عقوباتامحد خالد امحد ابراهيم امحد406640
قانون0تامحد خالد السيد درويش416641
1مدنىامحد خالد مجعه راشد426642
لغه-1مدنىامحد خالد حممد سعيد التحيوى436643
امحد رضا عبداحملسن خضرى حممد446644
ادارىامحد رضا حممود فتح اهلل السخاوى456645
1مدنىسياسيه0نامحد سعد امساعيل حممود466646
ادارى-عقوباتامحد سعيد ابو ربيع ابو اجملد476647
لغه-ادارىامحد سعيد الديساوى حممود مجعه 486648
1مدنىامحد سعيد مصطفى حممد496649
ادارىامحد سعيد نبوى ابراهيم506650
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لغهامحد مسري عبد الفتاح عبد الونيس516651
ادارى-عقوباتامحد مسري عبداملنعم عبدالرمحن هيكل526652
1مدنىامحد مسري حممدى حممدى536653
ادارىامحد شحاته حممد سيد شعبان546654
ادارى(ع  -م )امحد صبحى منصور سامل خليفه 556655
امحد صالح السيد السيد عيسى566656
امحد صالح رضا صربه576657
ادارىامحد طارق السيد عبد اهلادى586658
امحد طارق معوض ابراهيم متوىل596659
امحد طاهر حممد سليمان606660
امحد عادل جاد حممد جاد عيسى616661
لغه-1مدنىامحد عادل جوده حممد626662
1مدنى-عقوباتامحد عادل طلعت حممد636663
ادارى-عقوباتامحد عادل عبدالرازق غامن646664
عقوباتامحد عاطف امحد حممد دراج656665
عقوباتامحد عاطف عبدالعاطى حممد عبدالعاطي666666
عقوباتامحد عاطف جماهد على ابوسامل676667
1مدنىامحد عاطف حممد على حممد686668
1مدنى-احوالامحد عامر امحد سيد696669
منظماتامحد عبداحلميد ابو العز706670
امحد عبدالرازق عبد الغىن حممود716671
1مدنىامحد عبدالسالم امحد عبدالسالم726672
عقوباتامحد عبدالسالم حممد عبدالسالم736673
امحد عبدالسالم خمتار عبدالسالم746674
احوال-عقوباتامحد عبدالكريم غريب امحد756675
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1مدنىامحد عبداملعز عبداهلل حممد766676
1مدنىامحد عبدالوهاب حافظ عشماوى خلف776677
امحد عبده على شلىب786678
امحد عصام الدين حنفى امحد هيكل796679
امحد عصام السيد مهدي806680
1مدنىامحد عصام امني امحد816681
1مدنىامحد عصمت يونس عفيفى826682
امحد عطا حممد ابراهيم836683
امحد عالء عبدالسالم اهليلى846684
امحد على عبد السالم حممد 856685
امحد على عفيفى ابراهيم الطنانى866686
عقوباتامحد على حممود على876687
1مدنى-ادارىامحد عماد الدين السيد ابراهيم886688
احوال(ع  -م )امحد عماد صالح مصطفى احملالوى 896689
امحد فضل عالء الدين عواد ابراهيم906690
1مدنى-احوالامحد فوزى السيد عبداهلل شحاته غنيم916691
عقوباتامحد فيصل السيد حممد زين الدين926692
عقوباتامحد كامل يوسف كامل برهومه936693
1مدنى-احوالامحد كرم حممد امساعيل يوسف946694
1مدنى-عقوباتامحد حمروس عبدالفتاح دويدار956695
1مدنىامحد حممد امحد امحد عبداملعطى966696
(ع  -م )امحد حممد امحد سليمان الوكيل  976697
دوىل عامامحد حممد امحد عبدالعزيز986698
شريعهامحد حممد امحد عطيه امحد996699

احوالامحد حممد امحد حممد االخضر1006700
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1مدنى-ادارىامحد حممد السيد السيد1016701
امحد حممد حسن عبدالغىن1026702
امحد حممد حسنني شلىب1036703
امحد حممد رجب السيد 1046704
1مدنىمدخلامحد حممد رضا عفيفى عواد عفيفى1056705
امحد حممد سليم حمسن1066706
1مدنىامحد حممد صابر معوض حممد1076707
1مدنى-عقوباتامحد حممد صالح الدين امحد1086708
لغه-1مدنىامحد حممد طارق امحد فؤاد السيد حسن1096709
شريعهامحد حممد عبد الرازق مشس الدين1106710
امحد حممد عبداملعني امحد حممد1116711
شريعهامحد حممد عليان على عليان1126712
ادارى-عقوباتامحد حممد فتحى امحد1136713
لغهامحد حممد حممد عبداملطلب على1146714
اقتصاد(ع  -م )امحد حممد جنيب عبد املوجود   1156715
(ع  -م )امحد حممد جنيب عبدالعزيز     1166716
امحد حممود امحد فؤاد1176717
لغهامحد حممود السيد شوقى1186718
1مدنى-عقوباتامحد حممود عبداملوجود عبدالعظيم1196719
شريعهامحد حممود عبده عبداحلميد1206720
امحد حممود فرج دباب 1216721
2مدنىامحد مصطفى امحد عبدالوهاب خليل1226722
اقتصاد-2مدنىامحد مصطفى السيد مجال الدين حممود1236723
امحد مصطفى خالد يوسف1246724
عقوباتامحد مصطفى حممود عبداحلميد فايد1256725
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2مدنىامحد ممدوح عرفه امحد عبد الوهاب1266726
عقوباتامحد ناصر على عثمان1276727
عقوباتامحد ناصر حممد سامى حممد مشس الدين1286728
عقوباتامحد نبيل ابراهيم امحد1296729
1مدنى-عقوباتامحد هشام امحد عبدالرمحن سعيد1306730
2مدنى-عقوباتامحد هشام امحد مرسى النجار1316731
شريعه-ادارىامحد هالل عبدالعليم السيد حممد الشاعر1326732
امحد وائل حممد كمال1336733
امحد وطىن سليم بسطاوى1346734
1مدنى-احوالامحد ياسر عبدالفتاح عبداهلل1356735
دوىل عام-عقوباتامحد ياسر حممد ابراهيم مسلم1366736
ادهم مجال حممد امحد1376737
اقتصاد-2مدنىادهم حسن حسن راشد1386738
ادهم رضا شحات عبدالعليم1396739
ادهم سامح حممد حممد1406740
ادهم شلىب امحد عبدالعال1416741
عقوباتادهم ماجد حممد منصور محاده1426742
عقوباتادهم حممود عبداملنعم بيومى1436743
عقوباتادهم وليد مصطفى عبدالرمحن1446744
اسامه ابراهيم حممد ابراهيم1456745
اسامه خالد سيد حممود1466746
اسامه حممد عبدالرؤوف سليمان عفيفى1476747
اسراء امحد زغلول عبدالسالم1486748
لغهاسراء امحد ضياء الدين علي1496749
اسراء السيد عزت حممد1506750
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اسراء امام حممد العربى امام ابواخلري1516751
اسراء توفيق حممد على1526752
1مدنىاسراء صابر السيد صادق على1536753
اسراء حممد عبدالعزيز حممد1546754
لغه-اقتصاداسراء حممود مجعه شبل 1556755
اسالم امحد سعد عبداهلل1566756
1مدنىاسالم امين اسامه امحد1576757
اسالم مجال ابراهيم حممد1586758
عقوباتاسالم حامد حسن حممد عراقى1596759
دوىل عام-ادارىاسالم حسني حممد حنيب حلمى حممد1606760
اسالم محاده فضل طاهر1616761
1مدنى-احوالاسالم خالد حممد علي1626762
اسالم سعيد ابراهيم خلف1636763
اسالم مسري عبدالرمحن امحد عبدالعال1646764
اسالم سيد جندى عبد السميع1656765
اسالم عبداحملسن حممد نبيه1666766
اسالم فتحى حممد عطيه1676767
شريعه-قانون0تاسالم هانى فاروق توفيق1686768
اسالم وليد حممد السعيد1696769
امساء اسامه عبدالرمحن مصطفى1706770
امساء مجال رزق على1716771
امساء سليمان مغيض عليان1726772
امساء ضياء الدين مصطفى عجالن1736773
1مدنىامساء عبد العزيز حسن عبد اهلل1746774
امساء مصطفى امحد حممود حجاج1756775
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امساعيل امحد امساعيل امحد امساعيل1766776
اصيل امحد عبد الدايم1776777
قانون0تالسيد حممود السيد شحات خليفه1786778
عقوباتامانى ابراهيم حممد عبدالفتاح مصطفى1796779
1مدنىامانى حممد عبدالستار عواض1806780
امنيه مجال حممد زال طه1816781
امري سامى سيد مربوك حمروس1826782
1مدنىامري عفيفى عبدالصبور عوض اهلل1836783
عقوباتامري ناصر زكريا عثمان1846784
لغه-1مدنىامرية امين فتحى حممد1856785
امريه سيد ابراهيم عبداهلل1866786
1مدنىاجنى عاطف عبدالفتاح ابوالسعود عمر1876787
1مدنى-عقوباتاياد امين حممد حممد حسىن1886788
اياد حممد حممد على هالىل1896789
اميان امحد امساعيل امحد حممد1906790
اميان عبداحلميد حممد على داود1916791
لغهاميان عبداملوىل عبداهلادى كامل مصطفى1926792
2مدنىشريعهاميان جمدى عبدالوهاب عبد العاطى1936793
عقوباتاميان حممد حامد حممد 1946794
امين رجب كامل على1956795
لغه(ع  -م )امين عبد الرحيم موسى موسى   1966796
شريعهايه امحد عبد العزيز جابر 1976797
ايه عبد القادر حممد حممد1986798
ايه حممد مرسى رفاعي1996799
ايهاب بالل حامدالسيد 2006800
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1مدنىبافلى نبيل حلمى حبشي2016801
2مدنى-عقوباتباهى اشرف امحد حممد2026802
براء رزق جالل الدين حممد2036803
بسام انس عبدالستار حسن2046804
عقوباتبسمله حممد امني صديق عبدالراضى2056805
احوالبسمه مجال رمضان علي2066806
عقوباتبسمه صربى انور حسن حممد2076807
بسنت اسامه حممد عبدالرمحن2086808
بشار رمضان على امحد على2096809
بهاء عطيه عبدالوهاب السيد القصاص2106810
(ع  -م )بهجت مصطفى حامد بهجت    2116811
تادرس بركه نصراهلل برسوم 2126812
تسنيم رمضان على موسي2136813
لغه-اقتصادتسنيم عاطف عبدالرازق حممدي2146814
1مدنى-عقوباتتسنيم حممد السيد عبدالعظيم السيد2156815
عقوباتثروت نصار باشا نصار على حسن2166816
عقوباتجاسر حممد سعد حممود2176817
1مدنىمجال عاطف مجال رمضان2186818
مجال حممد مجال الدين حممد2196819
مجال حممد رجب حسن2206820
عقوباتمجيل ابراهيم عبدالرمحن حممود2216821
جهاد مجعه عبدالغفار عبداحلميد حممود2226822
لغه-اقتصادجهاد سالمه عبداجلليل السيد عالم2236823
جهاد عنرت حسني حممد2246824
ادارى-عقوباتجورج كمال ابراهيم موسى2256825
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جيداء حممود شلىب املرسى حليمه2266826
1مدنىمنظماتجيهان حممود صاحل حممود عبدالعزيز2276827
عقوباتحازم حلمى عبد العزيز حممد نعيم2286828
احوال-عقوباتحازم سعيد امام السيد امحد2296829
عقوباتحازم حممود السيد عامر السيد سالمه2306830
حسام الدين امحد امني امحد2316831
حسام امني شعبان امني2326832
حسام حسن عبد العزيز حممد2336833
حسام رجب معوض موسى2346834
عقوباتحسام مصطفى حممد امحد احللىب2356835
عقوباتحسن امحد سيد امحد جرامون2366836
شريعه-عقوباتحسن امحد فتحى السيد2376837
عقوباتحسن السيد حسن حممد رمضان2386838
حسن خالد عبدالرازق حسن2396839
احوال-عقوباتحسن رجب حسن عبداهلادى عمر2406840
عقوباتشريعهحسن عماد ماهر عبد احلليم2416841
احوالشريعهحسن جمدى حممد على ابو جبل2426842
حسن حممد حسن فريد حسن2436843
حسناء رزق امني رزق امساعيل2446844
عقوباتحسني عبداملنصف حسني حسني2456845
حسني نبيل عمر حسني الزنيىن2466846
حسني وجدى سالمه حسني عمر2476847
محدى عبدالرمحن ابراهيم خليفه2486848
محدى عماد محدى رفاعى2496849
1مدنىشريعهمحزه فايز عبد الرمحن درويش2506850
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محيده امحد عبداملقصود هاشم2516851
عقوباتحنان سعيد عبداحلميد ايراهيم2526852
حنني حسن عبدالفتاح على2536853
خالد اشرف السيد حسن قنديل2546854
خالد حسني حسن ابوعيطه2556855
لغه-احوالخالد عرفه عيد ابوالعال بدر2566856
خالد لبيب امحد جاد2576857
لغهخالد جمدى حممود سيد2586858
1مدنى-احوالخالد حممد ابراهيم ابراهيم 2596859
خالد حممد صالح حسن ابراهيم2606860
لغه-عقوباتخالد حممد طعيمه خضر2616861
احوالخالد حممد منصور عمر 2626862
عقوباتخالد حممد نصر عبداحلميد2636863
لغه-اقتصادخلود امحد رشاد عبداملنعم2646864
خلود اشرف عبدالعزيز عبداملقصود2656865
خلود محدان عواد عودة2666866
لغهخلود خالد مسري السيد قنديل2676867
لغهخلود حممود على حممود2686868
احوالخلود ناصر مغاورى السيد على رمضان2696869
اقتصادداليا حممد عبدالفتاح الشحات السيد2706870
لغهداليا ياسر منصور دسوقى اجلزاز2716871
دانيال بدوى خليل مسعود خليل2726872
دعاء مجعه عبداخلالق خليل2736873
دعاء صالح الدين حممد على مصطفى2746874
قانون0تدعاء على على عبد العال حجاج2756875

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش



(  12 )لجنه رقم 
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دعاء مصطفى ابراهيم حممد2766876
لغهدنيا بهجت امحد عبدالرمحن2776877
لغهدنيا خالد سعيد رشاد حممد2786878
دنيا هانى رجب حممود2796879
لغهدينا اشرف جوده زكى2806880
دينا حسيىن رضا عيد على2816881
لغهدينا حممود امساعيل حممد البنا2826882
رافت سامل حممد سامل حسن2836883
رامى امحد شوقى امحد حمرم2846884
رانيا صالح حممد الشحات حممد2856885
(ع  -م )ربيع السيد بدوى الشافعى    2866886
مدخلرحاب حسيىن عبدالرب حسن منسى2876887
رحاب عبدالناصر حسني حممد الصافوري2886888
اقتصادرمحه امحد حممد امحد عبدالعاطى2896889
رمحه اشرف امحد بسطاوى2906890
رمحه حممد البدرى عبداحلميد2916891
رمحه حممود حممد امحد2926892
201امتياز(ع  -م )رشا توفيق عبدالوهاب شرف الدين   2936893
ادارىمدخلرضا ابراهيم سيد رجب2946894
1مدنىرقيه امحد عباس عزوز حممد2956895
1مدنى-احوالرمضان سيد رمضان حممد2966896
روان امين عبدالستار عبدالواحد2976897
لغهروضه عنرت حسن حممد جاب اهلل2986898
احوال-ادارىريهام مسري عبداللطيف عماره2996899
اقتصادشريعهريهام عبدالناصر عبدالسميع السيد3006900
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لغهزاهر عزت حسني على صاحل3016901
زياد امحد امحد حممد3026902
لغهزياد امين حممد عبد ربه3036903
احوال-عقوباتزياد مسري حممد على3046904
زياد حممد بيومى عنانى بيومى3056905
زينه ابواليزيد حممود على3066906
دوىل عامساره امحد عبداهلل امحد3076907
ساره سيد ابراهيم حممد3086908
لغهساره سيد صالح عبدالعظيم3096909
سامح رفعت يونس سليمان3106910
1مدنى-احوالسامح حممود حسن سالمه صاحل3116911
سامى سامح السيد سليمان حممد3126912
ساندى ابراهيم حسن عبدالعزيز3136913
1مدنى-عقوباتستيفن نادر عدىل كامل اسطفانوس3146914
1مدنىسعاد ابراهيم امحد ابراهيم سيد3156915
(ع  -م )سعد زعلول هدايه العزب سليم    3166916
1مدنىسعد عمر حممود مصطفى سعد3176917
عقوباتسعيد امحد سعد عبد احلميد غامن3186918
سعيد شحات سعيد شحات سامل3196919
سعيد عبدالعظيم مصطفى عبدالعظيم مصطفى3206920
1مدنى-احوالسعيد هانى سعيد حسني حممود3216921
سالمه امحد سالمه حممد عبداحلميد3226922
سالمه امحد سالمه مرسى3236923
سلفانا عطيه شاكر ابواليمني3246924
سلمى ابوبكر الصديق كمال على حسن3256925
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احوالسلمى امحد جوده حممود مكاوى3266926
عقوباتسلمى السيد امحد السيد خطاب3276927
سلمى بدر حممد عطااهلل عبداحلميد3286928
عقوباتسلمى عبداملنعم جوده عبداملنعم حممد3296929
عقوباتسلمى ياسر سعيد امساعيل امحد3306930
مساء مصطفى امحد حسني3316931
مساح على عبدالشافى على اخلواص3326932
عقوباتمسري عبداملنعم عبداملنعم حسني الوكيل3336933
مسيه امحد حممد امحد3346934
1مدنى-ادارىسهام حممود سعد حممود3356935
سهيله اسامه حممد لطفى شحاته عاشور3366936
سهيله ثروت خمتار سيد3376937
 (ع  -م )سوزان عبد اجلابر عبد املعطى سليم    3386938
1مدنىمنظماتسيد امحد سيد سامل امحد3396939
ادارىسيد على السيد على شداد3406940
ادارىسيد حممد ابراهيم سعودى3416941
احوالسيد حممد السيد عبداحلميد3426942
عقوباتسيدة على السيد على 3436943
ادارىسيده عماد حممد فتحى عبدالفتاح3446944
سيف طاهر بهجت ابوالنيل3456945
ادارىشاهنده خالد عبدالغفار سيد امحد3466946
شدا وائل عبداخلالق زكي3476947
شروق حممد عبداملنعم حممد3486948
شريف حسن حممد زين العابدين طه بدر3496949
1مدنى-عقوباتشريف غريب حممود عبد اهلل الوكيل3506950
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1مدنىشريف فتحى السيد على عمر3516951
1مدنىشكرى جنيب بكر الصديق حسني مسلم 3526952
شريعه-عقوباتمشس حممد ابراهيم على عفيفى3536953
شهاب سامح متوىل حممد3546954
1مدنى-عقوباتشهاب حممد السيد عبده النحيف3556955
احوال-عقوباتشهاب نهاد شاكر حامد عمرو3566956
شوقى امين شوقى جندى طانيوس3576957
شريين السيد طه السيد3586958
1مدنىشيماء اسامه حممد صميده3596959
1مدنى-احوالشيماء عبداحلكيم حممد امساعيل عزب3606960
شيماء حممد حممد حامد 3616961
ادارىشيماء مصطفى محاسه مصطفى واىل3626962
صبا صالح الدين مصطفى فريد حممود اجلزار3636963
(ع  -م )صبحى حمروس غريب امساعيل   3646964
صفاء وحيد حسن حممد ابوعرب3656965
صفوت شريف سالمه عسكر3666966
منظماتصالح الدين محاده ابراهيم امحد3676967
1مدنىصالح الدين عماد حممد يوسف3686968
1مدنى-عقوباتصالح عاطف حممد صالح الدين عبدالبارى3696969
ادارىصالح فؤاد عبدالغىن يوسف3706970
ضحى خالد سيد امحد3716971
ضحى مطري شحاده حممد3726972
1مدنى-قانون0تضياء مدحت حممد سليمان3736973
طارق جمدى عباس شريف3746974
1مدنىطه امين طه حسن اخلضراوي3756975
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عامر حممد عامر عامر3766976
احوال-عقوباتعباس عبدالفتاح عباس السيد3776977
عبدالباسط امحد عبدالباسط امحد على3786978
احوال-ادارىعبداجلليل مرسى عبداجلليل مصيلحى قاسم3796979
ادارى-عقوباتعبداحلميد مجال عبداحلميد بشري3806980
عبداحلميد حممدى عبداحلميد سيد قطة3816981
عبداحلميد حممود مسعد بيومى صاحل3826982
عبداخلالق على عبداخلالق ابوالسعود ابراهيم3836983
منظماتعبدالرازق غندور عبدالرازق السيد3846984
منظماتعبدالرازق حممد عبدالرازق حممد اللبودي3856985
عبدالرمحن امحد لطفى حممد3866986
عبدالرمحن امحد حممد عادل حممد3876987
1مدنىعبدالرمحن امحد حممود على3886988
عبدالرمحن اسامه امحد حممد كرداسى3896989
عبدالرمحن امساعيل ابراهيم عبداملنعم3906990
احوال-ادارىعبدالرمحن اشرف عبدالرمحن حممد نصار3916991
عبدالرمحن السيد سعد حممد3926992
عبدالرمحن السيد عبدالرمحن صابر3936993
عبدالرمحن امين عبدالرمحن على صاحل3946994
عبدالرمحن مجال عبدالرمحن عبدالشافى3956995
عقوباتعبدالرمحن حامد حسن على3966996
عقوباتعبدالرمحن حسن السيد امحد عامر3976997
ادارى-عقوباتعبدالرمحن حسن صاحل حسن ابو لنب3986998
عقوباتمنظماتعبدالرمحن حسن فهمى حممد حسني3996999
عبدالرمحن خالد عبداملوجود حممود4007000
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عبدالرمحن سامى عبدالسميع ابراهيم4017001
عقوباتعبدالرمحن سيد حامد حسني سليمان4027002
عقوباتعبدالرمحن سيد عبدالرازق حممود4037003
1مدنىعبدالرمحن شفيق سيد عطوة4047004
عقوباتعبدالرمحن صالح رافع ابراهيم رافع4057005
عقوباتمنظماتعبدالرمحن طارق صبحى طه4067006
1مدنىعبدالرمحن عادل عبد الرمحن حممد سلمان4077007
1مدنى-عقوباتعبدالرمحن عبداجلواد امحد عبداجلواد4087008
عبدالرمحن عماد سيد باضون4097009
عقوباتعبدالرمحن عنرت عبده عاشور4107010
عبدالرمحن حممد امحد عبداهلل السيسى4117011
1مدنىعبدالرمحن حممد امحد حممد4127012
عبدالرمحن حممد عبد النىب حممد4137013
عبدالرمحن حممد حمسن حممد4147014
عبدالرمحن حممد حممد سليم قنديل4157015
احوالعبدالرمحن حممد حممود حممد شعراوى4167016
1مدنى-عقوباتعبدالرمحن حممود السيد حممد باشا4177017
عبدالرمحن مصطفى ابراهيم فتح اهلل4187018
ادارىعبدالرمحن مصطفى حسني سليمان4197019
قانون0تعبدالرمحن مصطفى حممد امساعيل زوبع4207020
عبدالرمحن ناصر عبدالرحيم عبدالرمحن داود4217021
1مدنىعبدالرمحن هيثم مجال سليم4227022
عبدالرمحن وليد السيد حسن4237023
ادارى-قانون0تعبدالرؤف حممد سيد امحد4247024
عبدالرؤوف فرج كمال عبداحلميد حسنني4257025

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش
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2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتساب مستجد للعام اجلامعي

احوال-ادارىعبدالظاهر انور عبدالظاهر مصطفى ابونعمه4267026
عبدالعاطى عبدالعظيم عبدالعاطى حممد4277027
منظماتعبدالعزيز اشرف عبدالعزيز حسن4287028
1مدنىعبدالفتاح طارق عبدالفتاح امحد4297029
1مدنىعبداهلل اشرف عبداهلل عبدالعليم4307030
قانون0تعبداهلل اشرف حممود حممد4317031
1مدنىعبداهلل االمري عبداهلل سيدعبداهلادى4327032
1مدنى-عقوباتعبداهلل السيد عبداهلل السيد صبيح4337033
عقوباتمنظماتعبداهلل امين عبداهلل على4347034
عبداهلل حسىن جناح حممد سامل عمر4357035
عقوباتعبداهلل حسني حممد علي 4367036
عقوباتعبداهلل عاطف عبدالسميع عطيه4377037
عبداهلل كامل شحاته كامل حممد4387038
عبداهلل كمال عبدالفتاح امحد4397039
ادارىعبداهلل حممد حفىن حممد4407040
ادارى-عقوباتعبداهلل حممد عبدالعاطى زيدان4417041
1مدنى-عقوباتعبداهلل حممد عبداهلل حممد4427042
عقوباتعبداهلل حممد حممد امحد السيد4437043
عبداهلل مصطفى عبدالفتاح بدر4447044
ادارىعبداهلل معروف عبدالقادر نصر عوض اهلل4457045
1مدنىعبداهلل هانى حلمى حممد4467046
1مدنى-عقوباتعبداهلادى سعيد عبداهلادى حممد قمر4477047
قانون0ت-عقوباتعبدالواحد مجال عبدالواحد ابراهيم4487048
1مدنىعبدالوهاب اشرف عبدالوهاب علي4497049
عبري السيد حممود حممد السيد سالمه4507050

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش
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    إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتساب مستجد للعام اجلامعي

قانون0تعزت على خطاب عبداحلميد4517051
1مدنى-عقوباتعزيز صابر صبحى صابر4527052
(ع  -م )عزيزه السيد حممود عفيفى      4537053
عصام سالمه راشد عبداجلواد4547054
عقوباتشريعهعطيه حسني عطيه امام4557055
1مدنى-عقوباتعالء امين رمضان حممد4567056
عقوباتعالء صادق سامل صادق4577057
اقتصاد-مدخلعلى امحد سليمان حممود4587058
1مدنى-عقوباتعلى اشرف على هاشم4597059
شريعهعلى ايهاب على حممد4607060
ادارىعلى حزين على السيد4617061
شريعهعلى سيد سيد حممد على4627062
على عباس على حسن الزهار4637063
عقوباتعلى عبدالرمحن عليان شحات4647064
على عبدالغىن شندى عبدالقادر4657065
2مدنى-1مدنىعلى حممد على حممد مطاوع4667066
1مدنىعماد عبداحلكيم سامل صبيح4677067
(ع  -م )عماد عبدالوهاب حممد موسى     4687068
1مدنىعمار صبحى رمضان سالمة4697069
1مدنى-احوالعمر خالد حممد سعيد4707070
احوال-ادارىعمر رمضان فتحى فرج ابوسبيع4717071
2مدنى-1مدنىعمر شعبان يوسف على شرف4727072
قانون0ت-عقوباتعمر عصام حممد جلىب زوين4737073
1مدنى-احوالعمر عماد الدين عيد عبدالفتاح4747074
عقوباتعمر جمدى فاروق حممد4757075

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش
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2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتساب مستجد للعام اجلامعي

عقوباتعمر مكرم عبد السالم كريم4767076
1مدنىعمرو امين حممد شحاته4777077
عقوباتعمرو طاهر يوسف امحد4787078
1مدنى-قانون0تعمرو وليد عبداهلل السيد سيدامحد4797079
لغهعواد خالد عواد ابواخلري4807080
1مدنى-عقوباتعواض شعبان عواض حممد4817081
لغهغاده رمضان فرحات ابوشعله4827082
فادى حممد ابراهيم حممد4837083
1مدنىفاطمه ابراهيم موسى ابراهيم العجوز4847084
فاطمه حسن عبداحلميد عبدالفتاح السيد4857085
1مدنى-عقوباتفاطمه سرور عبدالرمحن عبدالرمحن4867086
1مدنىفاطمه صابر عبدالفتاح عبدالعزيز غنيه4877087
فاطمه طارق مسعود يونس4887088
عقوباتفاطمه عصام حممد عبدالسالم عبدالسالم4897089
1مدنىفاطمه فكرى عبدالواحد ابراهيم العايدى4907090
فاطمه مصطفى حممد مصطفى4917091
فاطمه ياسر ماهر متوىل4927092
قانون0تفتحى كامل حممد فتحى حممود اخلوىل4937093
عقوباتفكرى وجيه فكرى حسني4947094
احوال-ادارىكريم امحد هاشم امحد حممد4957095
1مدنىكريم اشرف سعد الدين على4967096
1مدنىكريم امين السيد حلمى4977097
احوال-ادارىكريم امين عبدالرازق عبداملنعم الرباط4987098
1مدنى-عقوباتكريم حسن حممد مصطفى سالمه4997099
1مدنى-ادارىكريم خالد حسن حممد مرزوق5007100

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش
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2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتساب مستجد للعام اجلامعي

احوالكريم رفاعى حامد رفاعى خاطر5017101
1مدنىكريم عارف عبدالعال امحد5027102
عقوباتكريم عمر حممد عمر5037103
1مدنىكريم قاسم حممد السيد عبداحلليم5047104
1مدنىكريم حمرم فؤاد عبدالوهاب5057105
1مدنىكريم حممد سامل عبداملعطى5067106
ادارى-عقوباتكريم حممود سيد عبداهلل5077107
كالرا نبيل كرومل حناوى5087108
1مدنىكمال امحد كمال ابراهيم العسال5097109
لوى حممد خليل ابراهيم عسل5107110
ماجد حممد عطيه حممود عطيه5117111
مارتينا عماد كمال رزق جرجس5127112
منظماتمارى جرجس فانوس بطرس5137113
احوال-ادارىماريا ميالد ميخائيل يعقوب5147114
مازن هانى حممد حسن5157115
عقوباتماهر حممد عبدالرمحن العبد5167116
جمدى وهبه عبد الرازق5177117
احوالحممد ابراهيم سامل عوده غامن5187118
عقوباتحممد امحد ابراهيم فهمى سالم5197119
ادارىحممد امحد الدهشان اهلادى5207120
1مدنى-ادارىحممد امحد السيد مدبوىل الديب5217121
دوىل عامحممد امحد امام امام سامل5227122
قانون0ت-عقوباتحممد امحد مشندى ياسني 5237123
حممد امحد عبداهلل حسن 5247124
ادارى-قانون0تحممد امحد حممد امحد النحاس5257125

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش
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2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتساب مستجد للعام اجلامعي

قانون0تحممد امحد حممد فتحى حممود حافظ5267126
حممد امحد مراد سيد5277127
حممد اسامه امحد حممد عبود5287128
1مدنىحممد اسامه حنفى عبداملنعم5297129
ادارىحممد اسامه عبدالرمحن حممد وهبه5307130
حممد امساعيل صالح الدين على5317131
لغه-عقوباتحممد اشرف عطيه شحات5327132
1مدنى-عقوباتحممد اشرف حممد امني حممد قابل5337133
لغهحممد اشرف حممد عبدالفتاح5347134
حممد السيد حسني ابو اجملد5357135
لغهحممد السيد فكرى السيد5367136
حممد الشهاوى ابراهيم حممد خاطر5377137
عقوباتشريعهحممد الوردانى حممود مصطفى5387138
لغهحممد امين حممد عبد العزيز عبد املقصود5397139
1مدنى-قانون0تحممد ايهاب حممد حممد الشاويش5407140
شريعهحممد بدر فوزى امام5417141
1مدنى-ادارىحممد بركات حممد السيد5427142
ادارىحممد بيومى عبد اهلل على5437143
1مدنىحممد تامر حممد حممود5447144
1مدنىحممد مجال عبدالناصر عبدالعزيز غنيم5457145
حممد مجال حممد عبدالسالم حلوة5467146
حممد حسن حممد امحد عيد5477147
حممد حسني رجب حسني5487148
حممد حسني صابر ابوالعال5497149
قانون0تحممد محاده صبحى عبداحلميد سامل5507150

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش
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حممد محدى سيد امحد5517151
احوال-عقوباتحممد محدى على امحد العجراوى5527152
1مدنى-قانون0تحممد خالد حممد سامل5537153
حممد راعى حممد حممد السروجى5547154
1مدنى-قانون0تحممد رضا حممد حممد زعزع5557155
حممد رفيق عبداملعطى امني5567156
حممد سالمه خمتار حممد العزامى5577157
1مدنىحممد مسري على السيد5587158
1مدنىحممد سيد راشد على5597159
1مدنىحممد سيد حممد عبد احلليم5607160
دوىل عام-عقوباتحممد شحات خليل ابراهيم5617161
عقوباتحممد شريف السيد حامد5627162
لغه-1مدنىحممد شريف عمر فارس5637163
1مدنىحممد شريف حممد عبدالسميع عمرو5647164
لغهحممد شعبان عبد العليم امني5657165
منظماتحممد صابر صقر عبدالؤمن5667166
1مدنىحممد صابر عبدالفتاح امساعيل5677167
لغه-1مدنىحممد صالح عبداحلميد ابراهيم5687168
حممد صالح حممد عبدالفتاح5697169
حممد طارق ابراهيم عديس5707170
حممد طه هارون طه ابراهيم5717171
حممد عادل سعد حسن البدوى5727172
عقوباتحممد عادل عصام حسن حممد سرور5737173
اقتصاد-منظماتحممد عبداحلميد حممد ابو االسرار حممد5747174
1مدنىحممد عبداحلميد حممد عبدالدايم عيسى5757175

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش
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2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتساب مستجد للعام اجلامعي

حممد عبداخلالق عبداهلل عبداخلالق5767176
حممد عبداخلالق حممد عبداللطيف5777177
احوالحممد عبدالرمحن عبداهلل السيد5787178
حممد عبدالستار عبداهلل عبداخلالق5797179
حممد عبدالشافى طه حممد5807180
قانون0تحممد عبداهلل يونس حممد5817181
1مدنىحممد عبدالنىب حممد عبدالعزيز5827182
حممد عبدالنىب حممد يوسف5837183
1مدنىحممد عدىل عواض حممود5847184
احوالحممد عربى خلف حممود5857185
حممد عرفه عبدالعزيز حبريى5867186
لغهحممد عرفه حممد مهدى5877187
احوالحممد عزت عبداحلميد عبدالوهاب5887188
حممد عصام الدين السيد حممد عبدالفتاح5897189
حممد عصام فوزى خالد حممد خليل5907190
1مدنى-احوالحممد عصام حممد امحد5917191
احوال-ادارىحممد على عبدالستار حممد5927192
1مدنىحممد عماد محدى حممد5937193
ادارىحممد عيد كمال الدين5947194
عقوباتشريعهحممد فاتح مصطفى ابراهيم5957195
حممد فهمى حسن امحد5967196
عقوباتحممد فوزى ابراهيم نعناع5977197
1مدنىحممد فؤاد عرتيس حممود ابوزيد5987198
1مدنىحممد كرم حممد شعبان5997199
عقوباتحممد ماجد محاد امحد6007200

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش



(  25 )لجنه رقم 
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حممد ماهر جوده النمر6017201
حممد ماهر عبداحلكم امحد وهدان6027202
1مدنى-عقوباتحممد ماهر عزوز سيد6037203
1مدنىحممد متوىل حامد امحد حممد قميحه6047204
حممد جمدى ابوبكر عبدالرمحن6057205
1مدنى-عقوباتحممد جمدى محيده خميمر6067206
1مدنى-احوالحممد حممد ابراهيم ماضى املنطاوى6077207
اقتصاد-عقوباتحممد حممد الدسوقى ابراهيم6087208
1مدنى-ادارىحممد حممد عبداملنعم حممد6097209
لغه-1مدنىحممد حممد عشماوى مصطفي6107210
1مدنى-عقوباتحممد حممد حممد السيد امحد6117211
1مدنىحممد حممد نصراهلل غيث6127212
حممد حممود عبد الرمحن الزعىب6137213
حممد حممود حممد امحد امام6147214
حممد حممود حممد حممود6157215
حممد خمتار السيد امحد6167216
احوالحممد مدبوىل حممد مدبوىل6177217
حممد مدحت ابراهيم بيومى6187218
حممد مسعد سيد صاحل6197219
احوالحممد مسعد حممد حجاب6207220
منظماتحممد مصطفى حواش حممد حواش6217221
عقوباتحممد مصطفى فرج مصطفى الطنبشاوى6227222
حممد مصطفى حممود عبدالستار6237223
حممد ممدوح حممد موسى6247224
حممد ناصر طه حممد عبداملعبود6257225

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش
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2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتساب مستجد للعام اجلامعي

احوالحممد نبيل ابراهيم نور الدين حممد دحدوح6267226
حممد جناح حممود حسن6277227
قانون0ت0عقوباتحممد هانى حممد الزناتى6287228
حممد هانى حممد سعيد امني العريان6297229
احوال-عقوباتحممد هشام توفيق عبداحلميد6307230
احوالحممد وحيد رمضان امحد رمضان بكر6317231
لغه-احوالحممد وليد حممد عبداحلميد6327232
احوالحممد ياسر عبداهلل زكى6337233
احوالحممد حييى امحد مصطفى6347234
1مدنى-احوالحممد حييى حممد متوىل محيد6357235
احوالحممود ابراهيم امحد شعالن6367236
دوىل عام-احوالحممود امحد مجعه نوح6377237
عقوباتحممود امحد حممد شحاته6387238
احوال-عقوباتحممود امحد نياظى فرغلى امحد6397239
حممود امساعيل خميمر عبدالعزيز6407240
احوال-عقوباتحممود اشرف ابراهيم حسني6417241
حممود اشرف على حجازى سليم6427242
احوالحممود اشرف حممد الصادق6437243
حممود اشرف حممد زين العابدين6447244
حممود السيد السعيد حامد حممد6457245
احوالحممود السيد رمضان عبد الغفار6467246
حممود السيد عبد الرمحن صابر النجار6477247
احوالحممود توفيق كامل توفيق6487248
قانون0تحممود محدى عبدالعليم عرفه6497249
شريعهحممود محدى حممد حسن منصور6507250

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش



(  27 )لجنه رقم 
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2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتساب مستجد للعام اجلامعي

عقوباتمنظماتحممود خالد حممد عوده6517251
1مدنىحممود رضا مجال سليمان6527252
شريعه-احوالحممود سعد حممدى حممد6537253
حممود سعيد السيد السيد على6547254
1مدنىحممود صابر حممد ابراهيم سليم6557255
دوىل عام-احوالحممود طه ابراهيم ابراهيم6567256
1مدنى-احوالحممود عادل حممد سيد6577257
1مدنىحممود عبدالرحيم عبد الفتاح عفيفى سرور6587258
دوىل عام-1مدنىحممود عصام سعد عبدالرازق6597259
شريعه-دوىل عامحممود عطيه لطفى درويش الغرباوى6607260
1مدنىحممود عماد حممد امساعيل صقر خليل6617261
حممود عمار موسى امحد6627262
دوىل عام-1مدنىحممود قاسم امحد على6637263
حممود حممد السيد شحات قدح6647264
1مدنىحممود حممد السيد عبدالغىن اخلوىل6657265
1مدنى-احوالحممود حممد حممود حبريى6667266
1مدنىحممود حممد حممود صديق6677267
شريعه(شهادة ميالد )حممود حممد حممود حممد حسان  6687268
1مدنى-عقوباتحممود حممد خمتار عبدالسالم 6697269
عقوباتحممود خمتار سعيد حممد الشقرى6707270
حممود وحيد حممد ربيع عبدالسالم6717271
مدحيه القصرى حممد عيسى6727272
مروان اشرف على على6737273
قانون0ت-عقوباتمروان حممود عبدالكريم حممد كرميه6747274
عقوباتمروه امساعيل حممد امساعيل خشب6757275

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش



(  28 )لجنه رقم 
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2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتساب مستجد للعام اجلامعي

2مدنى-1مدنىمريم طارق عبد املنعم على6767276
2مدنى-1مدنىمريم عبداهلل حممد عبداهلل اهلواري6777277
مريم حممد عبد الرمحن منصور6787278
احوالمصطفى ابراهيم مصطفى عبداهلل6797279
1مدنىمدخلمصطفى امحد ابراهيم امحد السلهوب6807280
مصطفى امحد ابوهاشم السيد6817281
دوىل عاممصطفى امساعيل حممد امحد 6827282
احوالمصطفى السيد امحد حممد زعزع6837283
1مدنى-احوالمصطفى امام حممد امام الشحرى6847284
عقوباتمصطفى امين عباس عبداحلميد بكرى6857285
1مدنى-عقوباتمصطفى حسام الدين السيد مسعود6867286
1مدنىمصطفى رجب عبداملنطلب عبداهلادى6877287
مصطفى سعيد على حممود6887288
احوالمصطفى صابر السيد امحد ابو اخلري6897289
ادارىمصطفى طارق صفوت سعد6907290
مصطفى عادل عبداملقصود حممد امحد6917291
مصطفى عبداحلميد شكرى السيدعلى6927292
1مدنى-احوالمصطفى عبدالفتاح عبد العظيم عبد الفتاح6937293
مصطفى عبداهلل حممد حممد ضيف اهلل6947294
مصطفى على ابراهيم مغاورى 6957295
دوىل عام-احوالمصطفى كرم السيد مصطفى6967296
دوىل عاممصطفى مللوم عبدالقادر حممد6977297
دوىل عاممصطفى جمدى عبداخلالق حممد سيف6987298
1مدنىمصطفى جمدى فتحى حممود6997299
مصطفى جمدى منصور حممد عقل7007300

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش
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    إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتساب مستجد للعام اجلامعي

1مدنى-احوالمصطفى حممد رضا هاشم امحد امام7017301
اقتصادمصطفى حممد شوقى ابراهيم7027302
لغه-احوالمصطفى حممد عبداهلادى شاهني7037303
عقوباتمصطفى حممود سيد عبدالفتاح7047304
مصطفى حممود عبدالنىب عبدالتواب7057305
مصطفى مسعد عبدالستار مصطفى7067306
مصطفى مصبح شكرى نصار7077307
مصطفى ياسر السيد على متوىل7087308
1مدنى-احوالمعتز عزت عبداحملسن قطب7097309
ملك امحد خمتار عبدالفتاح7107310
1مدنىممدوح شريف امحد حسانني حممد7117311
عقوباتمنار سعد حممد سعد7127312
منار عبدالنىب عواض سامل رواش7137313
لغه-اقتصادمنار عماد حممد حممد الشعراوى7147314
منار حممد على حسن هكله7157315
ادارىمنار حممود حممد امحد7167316
منةاهلل صالح السيد عبدالرمحن7177317
اقتصاد-دوىل عاممنةاهلل طاهر عبدالرمحن على كامل7187318
منةاهلل عباس سيد عباس7197319
1مدنىمنه اهلل ماهر السيد حامد شومان7207320
دوىل عام-ادارىمهاب حمسن رمضان على7217321
مهند حمسن حسن فريد احلكيم7227322
مؤمن حامت امحد رمضان عبدالعال7237323
مى مجال سعد عبد الرازق7247324
مياده مدحت سعد حممود7257325

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش



(  30 )لجنه رقم 
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ميار جابر حممد السيد7267326
ميار سعد على نبيه ابو السعود7277327
ميالد عادل كامل حنني7287328
مينا اشرف واصف فلتاؤوس7297329
مينا صربى فهيم انيس7307330
نادر جمدى يس بيومى رزق7317331
1مدنىنادر حممد امساعيل متوىل ابراهيم7327332
1مدنىناديه طارق رزق مرسى رزق7337333
ناديه فتحى حسن حممد البيطح7347334
1مدنى-احوالجنالء حسني عبداحلميد حسني7357335
1مدنىمنظماتجنالء عيد عيد ابراهيم7367336
1مدنىجنالء فتحى عامر على7377337
ندا حممد ابوالفتوح عبدالوهاب7387338
اقتصادندى انسان سعيد الصاوى7397339
1مدنىندى ايهاب عبداملؤمن بيومى عرفة7407340
عقوباتندى على عبداهلل امحد7417341
ندى حممد عبده حممد عواد الشحرى7427342
ادارىندى خمتار حممد مصلح7437343
نرمني حممد جوده ابراهيم7447344
نور الصباح ياسر امحد حممود7457345
نور عمر عبدالرمحن سيد نصر 7467346
مدخلنور حممد حممد حممد عويس7477347
نوران ناصر رشدى زكى7487348
احوالنورهان امحد حلمى حممد7497349
1مدنىنورهان اسامه عبداملنعم عواد7507350

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش



(  31 )لجنه رقم 
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2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتساب مستجد للعام اجلامعي

نورهان يسرى حامد حممد7517351
1مدنى-ادارىهاجر طارق عبدالفتاح يونس7527352
1مدنىمنظماتهاجر نشات حممد عبدالسميع عبداجلواد7537353
هاله مجيل عبدالعظيم عبدالعزيز7547354
هاله معتج عبداهلل عايد مبارك7557355
هبه اهلل نادر فتحى عبدالغىن امحد عمر7567356
احوالهدير ابراهيم بكري الصاوى7577357
هدير عبداجمليد حممود على امحد7587358
هشام امحد الصادق امحد7597359
هشام السيد عبدالعزيز امساعيل7607360
عقوباتهشام طارق عبداجلليل صادق7617361
هشام حممد ابراهيم امحد7627362
1مدنىمنظماتهشام حممد صالح ابوزيد7637363
1مدنى-عقوباتهمسه ممدوح سالمه عامر7647364
هيام رزق حسن عيد موسى7657365
وفاء عبداملنعم حسن علي7667366
1مدنىوليد حممد امحد سيد7677367
احوال-عقوباتوليد حمى حممود السيد7687368
1مدنىياسني صاحل الرفاعى سعد صاحل7697369
اقتصادحييى عادل عبداهلل على7707370
1مدنىحييى عطيه حممد ابوزينة7717371
يسن حممد ابراهيم حممد يونس7727372
1مدنى-احواليوستينا وجيه اديب ثابت7737373
يوسف امحد كامل عبداهلادى حجر7747374
يوسف امام سيد حممد7757375

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش



(  32 )لجنه رقم 

مالحظاتمواد ثانيةمواد اوىلالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم
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2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتساب مستجد للعام اجلامعي

1مدنىيوسف محاده شاكر حممود سليمان7767376
عقوباتيوسف خالد مجعه عبدالوهاب املغربل7777377
يوسف رمضان حممود رمضان7787378
يوسف سيد حممد السيد عبداهلادى7797379
يوسف شريف حممد عبداخلالق7807380
1مدنىيوسف عماد عطيه سعد7817381
1مدنىيوسف حممد رفعت حممود7827382
يوسف حممد عبدالفتاح شحاته7837383
دوىل عام-ادارىيوسف حممد قناوى سامل امحد7847384
ادارى-عقوباتيوسف حممد حممود حممد حسان7857385
يوسف حممد مصطفى ابراهيم7867386
عقوباتيوسف حممد يوسف عبدالعزيز7877387
يوسف معوض مصطفى عبدالفتاح7887388
عقوباتيوسف ممدوح ابوالغيط عبدالوهاب7897389
عقوباتيوسف هانى منري عبدالعال طعيمه7907390
يوسف هشام عبداحلميد نور7917391
يوسف ياسر عبدالرمحن امحد7927392
ادارى-قانون0تسيد عادل السيد موسى7937393

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش
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يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش



(  34 )لجنه رقم 
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يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1 مدير االدارة ط0ش



(      33   )لجنة رقم 

مالحظاتمــــــــــــــــــــواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم
جتارى-عمل-شريعه1مدنىابانوب مسري نسيم يعقوب17401
مالية-دوىل-جتارى--مدنى-عمل-مرافعات-شريعهقانون0ت-1مدنىابراهيم حممد ابراهيم على27402

مالية-مدنى1شريعهابراهيم حممد سالمه السيد37403
جتارى-عملادارى-1مدنىابراهيم مسعد ابراهيم امحد رمضان47404
مجيع مواد الفرقة الثالثة1مدنىامحد ابو اجملد كامل مخيس بلح57405
مجيع مواد الفرقة الثالثة1شريعهامحد السيد امحد حممد67406
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-عملادارىامحد حسام امحد حممد حسان77407
دوىل--مدنى-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهقانون0ت-ادارىامحد خالد عبد الصادق عواد87408

مالية-عمل-شريعه1مدنىامحد شاكر عبد املنعم حسن97409
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-لغهامحد عبد العزيز حممود إمساعيل على107410
جتارى-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهادارىامحد على محدان عبد املقصود117411
جتارى-مرافعات-شريعهادارىامحد عماد سيد صبيح127412
عمل-مرافعات-شريعهادارىامحد عماد على حممد املهدى137413
دوىل ادارى-جتارى-شريعهادارىامحد حممد امحد حممد حسن147414
عمل -مرافعات1مدنىامحد حممد املغربى عطيه حممد157415
مجيع مواد الفرقة الثالثة ما عدا عقوبات ادارىامحد حممد سعيد حممد اخلوىل167416

دوىل-مرافعات-شريعهامحد حممد صابر عبد العليم حسان177417
عمل-شريعه1مدنىامحد حممد عبد املوجود الصديق187418
دوىل-مرافعات-شريعهامحد حممد على عبد العظيم197419
عمل-شريعه1اقتصادامحد حممود السيد حممود207420
مالية-شريعهادارىامحد حممود سيد حممد جاد217421
عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهامحد هالل عبد احلليم عبد النىب227422
مجيع مواد الفرقة الثالثةمنظماتادهم شفيق منصور ابراهيم237423
مجيع مواد الفرقة الثالثة1مدنىاسامه امحد عبد احلميد أبو العنني247424
جتارى-مرافعات1مدنىاسراء لطفى حممد دسوقى على257425
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مالية-جتارى-مرافعاتاسالم اسامه سعد قطب267426
مجيع مواد الفرقة الثالثة1مدنىاسالم عبد الفتاح حممود ابراهيم277427
مالية-دوىل ادارى-جتارى-عقوبات-عمل-شريعهعقوباتاسالم عطيه شاهني عطيه287428

عمل-مرافعات-شريعهامساعيل عطا امساعيل عطا297429
مالية-مرافعات-شريعهاهلام السيد عبد الرمحن حممد307430
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنىامريه وائل امحد امحد317431
مالية-ادارى-دوىلاميمه رجب حممد امحد327432
عمل-مرافعات-شريعهقانون0ت-عقوباتايهاب امحد حممد عبد الفتاح عثمان337433
مدنى-مرافعات-شريعه1مدنىايهاب اشرف حممد االمني عبد النافع فرج347434
عمل-مرافعات-شريعهادارىبيرت ميالد سام خله357435
ادارى-دوىل-جتارى-لغه-عقوبات-عمل-شريعهجالل عادل السيد دنانه367436

مجيع مواد الفرقة الثالثةمنظمات-1مدنىمجال عبد اجلليل خليل حممد نور الدين377437
عمل-مرافعاتادارى-1مدنىجهاد عاطف حبريى امساعيل387438
مجيع مواد الفرقة الثالثة1مدنىحسناء مصطفى السيد ابراهيم397439
مالية-ادارى-دوىل-جتارىخلود مصطفى كمال حممد حممد407440
مجيع مواد الفرقة الثالثة1مدنىدعاء كامل عبد الباقى عزب الشموتى417441
مجيع مواد الفرقة الثالثةاحوال-1مدنىدينا نبيل حممد حسن427442
مجيع مواد الفرقة الثالثةاحوالرقيه عاطف سيد على دشيش437443
عمل-شريعه1مدنىسعد قدرى سعد حسيىن447444
شريعهقانون0ت-1مدنىسلمى سليمان حممد عبد احلى457445
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-مرافعات1مدنىمسر ابو العز عبد اهلل ابو العز467446

مجيع مواد الفرقة الثالثةشادى حممد حممد سليمان477447
عمل-مرافعات-شريعهادارىشريف عصام فكرى حممد عماره487448
مجيع مواد الفرقة الثالثة1مدنىشهاب حسني حممد مجعه497449
مدنى-مرافعاتاحوال-ادارىصاحبه امحد حممد عفيفى سالمه507450
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مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-عمل-شريعهصالح الدين على شعبان على517451

مجيع مواد الفرقة الثالثةعبد احلليم حافظ عبد العظيم امحد527452
عمل-شريعهادارىعبد الرمحن ابراهيم عبد احلميد رشيدى537453
جتارى-عملادارىعبد الرمحن اسالم السيد احلديدى547454
مجيع مواد الفرقة الثالثةقانون0ت-1مدنىعبد الرمحن اشرف السيد عبد احلميد557455
دوىل-جتارى-عملعبد الرمحن حسن فتحى امحد فتح الباب567456
ادارى-جتارى-عملعبد الرمحن عبد الغفار  على سيد القاضى577457
عمل-مرافعات-شريعهادارىعبد الرمحن حممد جعفر على587458
لغه-عمل-شريعهادارىعبد الرؤف حممد عبدالرؤف يوسف597459
مالية-مرافعات-شريعهعبد الفتاح رأفت حممد مسري عبد الفتاح607460
مجيع مواد الفرقة الثالثة1مدنىعبد اهلل السيد عبد احلميد السيد البلك617461
مجيع مواد الفرقة الثالثة1مدنى-1مدخلعبد اهلل عيد عبد السيد فؤاد627462
مرافعات-شريعهادارىعبد احملسن محدى عبد احملسن حممد عبد الكريم637463
مجيع مواد الفرقة الثالثة ما عدا عقوبات احوال-1مدنىعبد اهلادى حسني حسن حممد647464

مدنى-عمل-شريعهعقوباتعلى السيد على ابراهيم657465
مدنى-عمل-مرافعات-شريعهعقوباتعلى بالل على امحد667466
عقوبات-مرافعات-شريعه1شريعهعماد عصام طه لبيب قرطام677467
مجيع مواد الفرقة الثالثة1اقتصادعمر رضا عبد السالم سيد امحد687468
مرافعات-شريعه1شريعهعمر سعيد عبد اهلادى السيد697469
مجيع مواد الفرقة الثالثةادارىعمرو السيد عبد السالم حممد707470
مجيع مواد الفرقة الثالثةعمرو حسن عمر عبد السالم717471
مالية-جتارى-مدنىعمرو مسري حممد بديوى حممد الزيات727472
مجيع مواد الفرقة الثالثةعقوباتفاطمه الزهراء مصطفى سعيد امحد737473
مجيع مواد الفرقة الثالثة ( 2021/2020عذر  )كريم اسامه رشاد طه    747474
مدنى-مجيع مواد الفرقة الثالثة ما عدا لغهاحوالكريلس فادى زكى مسسوم757475
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مالية-جتارى-مدنى-عقوبات-عمل-مرافعاتادارى-احوالحممد ابراهيم حممد عاشور عوض767476

مجيع مواد الفرقة الثالثةعقوبات-1مدنىحممد امحد ابراهيم ابراهيم عمري777477
مجيع مواد الفرقة الثالثةمنظماتحممد امحد امحد عليوه787478
مدنى-مرافعات-شريعهحممد امحد السيد هاشم797479
مالية-لغه-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعه1مدنىحممد امحد عبد املنعم مغورى807480

مجيع مواد الفرقة الثالثةاحوال-مدنىحممد حسن امحد حسن شلىب817481
عقوباتاحوال-مدنىحممد حسن قاسم ريبع827482
مالية-مجيع مواد الفرقة الثالثة ما عدا لغه1مدنىحممد حسني شحاته عبد الرسول837483

مرافعات-شريعهادارىحممد خالد السيد عامر ابراهيم847484
ادارى-شريعهعقوبات-1مدنىحممد رأفت مصطفى حممد857485
مجيع مواد الفرقة الثالثةعقوبات-1مدنىحممد رضا حممد ذكى مجعه867486
مجيع مواد الفرقة الثالثةاحوال-1مدنىحممد رمضان حممد رمضان877487
مجيع مواد الفرقة الثالثة ما عدا مرافعاتادارىحممد سعيد حسن حممد887488

دوىل-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهعقوباتحممد شحته قرنى امحد حرب897489
مجيع مواد الفرقة الثالثة ادارىحممد صالح الدين منصور عيسى907490
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-مرافعات-شريعهاحوالحممد طارق حسن عبد احلميد سيد امحد917491

ادارى-دوىل-جتارى-لغه-عمل-مرافعات-شريعه1مدنىحممد طارق عزيز امساعيل927492

مالية-مدنى-عمل-مرافعات1مدنى-1شريعهحممد عادل عبد احلكيم عبد اجمليد937493
ادارى-دوىل-جتارى-شريعهاحوالحممد عبد الرمحن حممد بيومى947494
دوىل-لغه-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعه(  2021/2020عذر )عمرو حممد عبد اهلل حممدى         957495

مجيع مواد الفرقة الثالثة عقوبات(  2021/2020عذر  )حممد عاطف الشحات عبد اهلادى حجه    967496
مجيع مواد الفرقة الثالثة قانون0تحممد عبد العاطى عزت عبد العاطى عيسي977497
مالية-دوىل-لغه-عمل-شريعهحممد عبد املنعم حممد امحد987498
عقوبات-مجيع مواد الفرقة الثالثة ما عدا شريعه1شريعه-1مدنىحممد عصام حممد عمر997499

مدنى-مرافعاتاحوالحممد عماره فاروق عماره1007500
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مجيع مواد الفرقة الثالثة 1مدنىحممد عيسى متوىل امحد صيام1017501
مجيع مواد الفرقة الثالثة 1مدنىحممد جمدى حممد عبد اهلادى1027502
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-لغه-عمل-مرافعاتادارىحممد حممد هاشم عبادى1037503

مالية-ادارى-عقوبات-مرافعاتحممد حممود حنفى حممود عمر1047504
مالية-جتارى-عقوباتحممد حممود على عبد الرمحن ابو رجيله1057505
ادارى-دوىل-عقوباتحممد نادر حممد ابو شامه عيسى1067506
مجيع مواد الفرقة الثالثةحممد نصر الدين مصلحى الغمرى الصعيدى1077507
مالية-شريعهعقوباتحممد نهاد حممد امحد1087508
مالية-عملادارىحممد هاشم حامد صابر1097509
مالية-مدنى-عقوباتحممد وحيد جالل حسني اجلهىن1107510
مالية-عمل-مرافعات-شريعهحممد حييى ذكريا سليمان حممد1117511
ادارى-دوىل-جتارىحممد يوسف عبد السميع حممد امساعيل1127512
لغه-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعه1مدنىحممود امحد اهلادى عبد اخلالق حممد سامل1137513
مجيع مواد الفرقة الثالثة ادارىحممود سيد شافعى حممد1147514
عقوبات-مرافعاتادارى-عقوباتحممود صالح خضرى عواد اخلياط1157515
مالية-عمل1شريعهحممود حممد امحد حممود حممد1167516
ادارى-دوىل-عملحممود حممد حسن صاحل شرف1177517
مجيع مواد الفرقة الثالثة حممود حممد عبد الفتاح السيد النجار1187518
لغه-عمل1شريعهحممود ممدوح امحد عواض1197519
عمل-شريعهادارىحممود وائل حممد السنوسى1207520
مالية-عمل-شريعهادارىمراد جمدى مراد توفيق1217521
عمل-مرافعات-شريعهادارىمروه حممد على عبد الرمحن الشافعى1227522
مالية-مرافعات-شريعهمصطفى مجال  الدين سامى حممد عثمان1237523
عمل-مرافعات-شريعهمصطفى سيد حسن امحد1247524
عقوبات-مرافعات-شريعهمصطفى عبد العزيز فرحات عبد العزيز1257525
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عقوبات-شريعه1مدنى-1اقتصادمصطفى عبد القادر صبحى عمران على1267526
مالية-ادارى-مدنى-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهاحوال-1مدنىمصطفى حممد جوده حممد1277527

مالية-مدنى1شريعهمنار منري صبحى على1287528
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنىمىن حممد مصطفى امحد1297529
عقوبات-مرافعات-شريعهميادة حممد متام حممد1307530
جتارى-عمل-شريعهقانون0تنرمني هانى سليمان حسني سليمان1317531
مجيع مواد الفرقة الثالثة 1مدنى-1شريعهنور حممد حسن حممد عبد الشافى1327532
جتارى-مدنى-مرافعات-شريعهادارىنورا اسامه حسن حممد1337533
مالية-مرافعات-شريعههادى مسري عبد العظيم امحد1347534
عقوبات-عمل-مرافعاتهادى عبد الرمحن عبد الفتاح عبد القادر1357535
ادارى-دوىل-جتارى-لغههاشم حممد هاشم عبد الفتاح امحد1367536
مجيع مواد الفرقة الثالثة1مدنىهانى امحد حسن عبد اهلل1377537
مجيع مواد الفرقة الثالثةقانون0تهشام عبدالرافع صبحى عبد الرافع1387538
مدنى-لغه-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعه1مدنى-1شريعهوليد عنرت حممد السيد اجلعار1397539

لغه-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعه1مدنى-1اقتصاديوسف حسني حممد ابو العال1407540
عقوبات-عمل-شريعهيوسف طارق شعيب نصار1417541
جتارى-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهيوسف طارق على حممود حممد اجلندى1427542

 

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1
 

مدير االدارة ط0ش



(        39  )لجنة رقم 

مالحظاتمــــــــــــــــــــواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنىامحد حممد عبد املنعم السيد اجلوهرى17551
دوىل-عقوبات-شريعهعقوباتامحد حممود عبد اهلل جاد27552
مجيع مواد الفرقة الثالثةحسني امحد السيد امني37553
دوىل-عقوبات-عمل-مرافعات-شريعه1شريعهشادى فوزان حممد عرفان شلىب47554
دوىل-مرافعات-شريعه1شريعهشروق سعد ابراهيم امحد سعد57555
دوىل-عملادارىعبد اجلليل مجال عبد اجلليل عبد الفتاح67556
دوىل-عمل-شريعهعبد الرمحن امحد حسن عبدالرازق77557
مجيع مواد الفرقة الثالثة ما عدا لغهعبد الرمحن فرحات عبد الوهاب حممد عفيفى87558
مالية-ادارى-دوىل-جتارى-مدنىعبد الواحد ابراهيم عبدالواحد ابراهيم97559
-مالية-مدنى-عمل-شريعهعز الدين خالد عز الدين عواد107560

دوىل-عمل-مرافعات-شريعهعمر على سيد امحد يوسف117561
شريعهادارى-عقوباتعمرو سالمه عبد املنعم العنانى127562
مجيع مواد الفرقة الثالثةمدنىفاطمه الزهراء اشرف امساعيل السيد137563
دوىل-لغه-عمل-مرافعات-شريعهحممد اسامه امساعيل سامل صدقه147564
دوىل-عمل-شريعهادارىحممد حسن عبد العظيم عبد احلميد157565
مجيع مواد الفرقة الثالثةمدنى-1نظم.تحممد خالد فؤاد حممد167566
عمل-مرافعات-شريعهحممد عادل حسني جوده177567
مجيع مواد الفرقة الثالثة2لغهحممد عادل حممد جرب عثمان187568
عمل-مرافعات-شريعهحممود غريب حممد عثمان197569
عقوبات-عمل-مرافعات-شريعهاحوالحممود حمسن عبد العظيم امحد حممد207570
دوىل-عمل-شريعهحممود حممد مجال حممد217571
مجيع مواد الفرقة الثالثةدوىل-عقوباتحممود حممد سيد امحد السيد اخلوىل 227572
دوىل-عقوبات-عمل-شريعهمؤمن حممد حسن حممد237573
مجيع مواد الفرقة الثالثة ما عدا لغه1نظم.تنادر عاطف حممد حسانني247574

إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتساب موجة من اخلارج اول مرة  للعام اجلامعى




يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1



مدير
االدارة ط0ش



(     40  )لجنة رقم 

مالحظاتمــــــــــــــــــــواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

مجيع مواد الفرقة الثالثةبدور امحد حممود عبد اهلادى منصور17601

دوىل-عملعقوباتعبدالرمحن خالد مصطفى 27602

دوىل-عمل-مرافعات-شريعه1اقتصاد-1شريعهحممود رمضان ياسني حممد عبد اهلل37603

دوىل-عملاحوال-ادارىحممود عصمت متوىل حسن47604

مجيع مواد الفرقة الثالثة2لغه-2اقتصادمصطفى عبد الفتاح عبد العاطى ابو عصر57605

إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتساب موجة من اخلارج ثانى مرة  للعام اجلامعى

 

يعتمد

مدير عام الكلية

محمد سيد عبدهللا/1
 

مدير االدارة ط0ش



(   41   )لجنة رقم 

مالحظاتمــــــــــــــــــــواد الرسوبمواد التخلفالااااســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقم اجللوسم

مجيع مواد الفرقة الثالثة ما عدا مدنى2اقتصاد-1شريعهامحد عصام حسب سيد امحد حممد17626

ادارى-دوىل-جتارى-مدنى-شريعه2شريعه-مدنىامحد حمسن عبد اهلل عبد الغفار27627

مالية-دوىل-مدنىعقوباتايهاب وجيه عبد الرمحن باب اهلل37628

مجيع مواد الفرقة الثالثةحسام حسن نور الدين السيد حممد47629

مالية-دوىل-مدنى-مرافعاتمدنىسعاد مجال السيد حممد57630

مالية-مرافعاتمدنى-1مدخلعلى السيد عبد الواحد السيد67631

دوىل-مدنى-شريعه1مدخلحممد ابراهيم صفوت سعد ابراهيم77632

مالية-ادارى-دوىل-مدنى-عمل-شريعهحممد فتحى السيد عبد السالم87633

مجيع مواد الفرقة الثالثةدوىل-اجراممريم على عبد القادر امحد97634

مالية-ادارى-دوىل-عملندى السيد حممد عيسوى107635

إدارة شئون التعليم والطالب

2022/2021 قائمه بأمساء طالب الفرقه الثالثة انتساب موجة من اخلارج ثالث مرة للعام اجلامعى




يعتمد

مدير
عام
الكلية

محمد
سيد
عبدهللا/1



مدير
االدارة ط0ش


