
( 88 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل
ابراهيم ايمن عبد العاطى احمد12551

ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم عبد الجواد22552

ابراهيم عبد الفتاح السيد عبد الفتاح32553

ابراهيم عبد النبى ابراهيم عجيبه42554

ابراهيم على مسلم حسن52555

ابراهيم محمد ابراهيم السيد حجاج62556

ابراهيم محمود الرفاعى محسب الخضراوى72557

ابراهيم نطمى ابو زيد السيد82558

احمد السيد عبد الغفارمحمد على92559

احمد جمال السيد عبد الحميد102560

احمد جمعه احمد ابو العال112561

احمد رفعت سيد محمد122562

احمد زيدان امين كامل132563

احمد سعيد احمد محمد142564

احمد سعيد محمد عبد المطلب152565

احمد سمير مرعى صابر دسوقى162566

احمد طارق سعيد بريقع172567

احمد طارق عبد الفتاح حسن182568

احمد عبد الهادى سيد حسين عبد الرحيم192569

احمد عبد الوهاب محمد على202570

احمد عصام محمد الهادى محمود212571

احمد عمر محمد زكى222572

احمد فتحى سالم السيد232573

احمد ماهر محمود ابراهيم242574

احمد محمد احمد عبد المنعم252575

  
 ((مستجدين))لجــان دبلوم  الشريعة االسالمية 

 
 2022/2021للعام الجامعى    

 العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/د.أ االدارة مدير العليا الدراسات



( 89 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

  
 ((مستجدين))لجــان دبلوم  الشريعة االسالمية 

 
 2022/2021للعام الجامعى    

احمد محمد احمد محمد شطا262576

احمد محمد اسماعيل سالم ايوب272577

احمد محمد سعيد محمد282578

احمد محمد شعبان مرجان292579

احمد محمد عبد الفراج احمد302580

احمد محمد عوض مصطفى312581

احمد محمد قسامه محمد محمد322582

احمد ناصر السيد احمد توفيق332583

احمد يحى اسماعيل محمد342584

اسامه عبد الرحمن عبد الباقى محمد352585

اسراء بهاء محمد محفوظ البنا362586

اسالم اشرف احمد احمدابراهيم372587

اسالم السيد محمد السيد382588

اسالم امين عبد اللطيف يوسف المير392589

اسالم عادل عبد هللا موسى402590

اسالم عصام عبد السميع  عبد الحميد عاشور412591

اسماء احمد احمد حسين422592

اسماء الشحات ابراهيم منصور432593

اسماء عبد الوهاب اسماعيل القرش442594

اسماء محمد عبد النافع محمد قاسم452595

اسماء معوض محمود مبروك462596

اشرف عادل محمد السيد المهدى472597

اشرف عبد العزيز عبد الجواد عبد ربه482598

السيد عبد الفتاح احمد محمد عبد هللا492599

الشافعى ابراهيم عبد الرحيم البحراوى502600

 العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/د.أ االدارة مدير العليا الدراسات



( 90 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

  
 ((مستجدين))لجــان دبلوم  الشريعة االسالمية 

 
 2022/2021للعام الجامعى    

الهام محمد احمد محمدالمهدى512601

امل عرفات محمد بكرى522602

امنيه عبد الناصر يونس محمد532603

امنيه مصطفى صالح مصطفى542604

امير جمال محمد احمد الحوفى552605

اميره السيد العربى فهمى مرسى562606

اميره خالد السيد محمود السيد572607

اميره عبد العظيم محمود عبد العظيم582608

اميره محمد امام رشدى592609

انجى محمد عبد المجيد السيد نصير602610

انس هانى محمد جاد612611

ايمان جمال الدين حسين على622612

ايمان عادل سيد احمد احمد قاسم632613

ايمان محمد حسن سلطان642614

ايه هللا سعد محمد الهادى محمد652615

ايه هللا محمد ابراهيم على662616

ايه حسام الدين محمد عبد العاطى672617

ايه خالد بركات محمد سالم682618

ايه سمير رمضان سالم692619

ايه معوض محمود مبروك702620

ايهاب جبريل جابر محمود712621

باسم عماد محمود محمد722622

باهر نهاد فرج االلفى732623

بسمه ابراهيم تهامى يوسف742624

بالل ابراهيم خليل ابراهيم ابو زيد752625

 العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/د.أ االدارة مدير العليا الدراسات



( 91 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

  
 ((مستجدين))لجــان دبلوم  الشريعة االسالمية 

 
 2022/2021للعام الجامعى    

بالل عبده محمد اسماعيل762626

تامر محمد صالح الدين شعبان772627

تقى احمد السيد السيد782628

تقى تهامى محمد عبد المنعم تهامى792629

تيسير طلعت عبد الرازق السيد فرج هللا802630

جمال عاطف عبد المحسن رياض812631

جهاد جمال ابراهيم ابراهيم822632

حازم همام عبد الحافظ عبد السميع832633

حسن عبد الحميد حسن زايد842634

حسن كمال حسن على852635

حسن محمود احمد حسانين862636

حسين عبد المنعم عبد العزيز عبد المجيد872637

حسين عصام السيد محمد نصار882638

حليمه فتحى محمود عبد المعطى892639

حماس هانى بحيرى محمد جعفر902640

خالد عبد هللا محمد محمد السيد912641

خالد محمد رشاد السيد عزب922642

خديجه احمد على عثمان932643

خليل عبد الحليم محمد مهدى عقل942644

دينا سيد حسن ادريس952645

دينا محمد هاللى شحاته شعبان962646

رامى ابراهيم عبد الخالق مصطفى972647

رانا احمد عبد الحكيم احمدى982648

راندا فرحات شحات محمد ابو يوسف992649

رانيا اشرف فتحى محمد الشوربجى1002650

 العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/د.أ االدارة مدير العليا الدراسات



( 92 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

  
 ((مستجدين))لجــان دبلوم  الشريعة االسالمية 

 
 2022/2021للعام الجامعى    

رانيا محمود حسين سالم1012651

رائد محمد ابو المنصور محمد محمد1022652

رحمه هللا احمد الهادى1032653

رحمه حنفى احمد حنفى موسى1042654

رضا كراس ملك كراس1052655

رمضان حسن صابر حسن1062656

زكريا منصور عبد العظيم منصور1072657

زيزى رافت عبد المنعم محمد1082658

زينب احمد السيد محمد خليل1092659

زينب سيد احمد سالم قاسم1102660

ساره احمد محمد محمد مطر1112661

ساره عبد العزيز عبد الحفيظ الخولى1122662

ساره محمد مرسى مسعود1132663

ساره محمود باسلى احمد1142664

سامح السيد محمود عوضين1152665

سامح محمد صابر سيد احمد1162666

سعد ابراهيم رمضان محمد بسطويسى1172667

سعيد محمد حسن عبد الصمد1182668

سلوى احمد زكى اسماعيل1192669

سلوى سعيد متولى خاطر1202670

سليمان مرعى سليمان عبد الظاهر1212671

سمر اسامه محمد محمد1222672

سميره احمد عبد الموجود احمد1232673

شادى اسامه محمد فريد1242674

شروق عادل محمد ابو المعاطى نصير1252675

 العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/د.أ االدارة مدير العليا الدراسات



( 93 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

  
 ((مستجدين))لجــان دبلوم  الشريعة االسالمية 

 
 2022/2021للعام الجامعى    

شرين ياسين احمد على1262676

صالح محمد صالح مصطفى محمد1272677

صباح عبد الخالق درويش حسين1282678

صبرى عيسى هنداوى عبد الحفيظ1292679

صفاء محمد حسين ابراهيم1302680

صالح جمال الدين هاشم احمد الدبيكى1312681

طارق ايمن محمد محمد الجمسى1322682

عامر على احمد سيد1332683

عبد الحى اشرف يوسف محمد1342684

عبد الرحمن احمد محمد محمد مطر1352685

عبد الرحمن السيد محمد محمد1362686

عبد الرحمن حلمى عاشور على القلشى1372687

عبد الرحمن رفيق محمود شكرى حسن1382688

عبد الرحمن مجاهد محمود خليفه1392689

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد الغفار 1402690

عبد الرحمن محمد محمد ابو العزم1412691

عبد الرحمن مشهور منصور محمد1422692

عبد العزيز رضوان صبره محمد1432693

عبد العليم محمود عبد العليم عبد العظيم1442694

عبد الغفار سعيد عبد الغفارمحمد1452695

عبد الناصر صالح عبد الناصر اسماعيل1462696

عزه محمد احمد عبد الفتاح1472697

عصام شعبان عبد الفتاح حسن1482698

عطا هللا عبد التواب توفيق حسين1492699

عطيه قاسم محمد قاسم1502700

 العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/د.أ االدارة مدير العليا الدراسات



( 94 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

  
 ((مستجدين))لجــان دبلوم  الشريعة االسالمية 

 
 2022/2021للعام الجامعى    

عال احمد عبد اللطيف احمد1512701

عال محمد يسرى محمود كمون1522702

على محمد على على عبد الرحيم1532703

عمر ابراهيم امين صبيح1542704

عمر عبد اللطيف عباس محمدعفيفى1552705

عمر محسن منجد فهيم1562706

عمر محمد محمد جاد سماحه1572707

عمرو احمد ابراهيم عبد الحميد1582708

عمرو عادل عبد الدايم محمد1592709

عمرو محمد عبد هللا محمد1602710

غاده عبد الهادى عبد اللطيف محمد1612711

فاطمه صالح حسنين محمد حسب هللا1622712

فاطمه عبد الوهاب احمد بيطح1632713

فؤاد محمد سراج الدين احمد1642714

كريم احمد محمد احمد اسماعيل1652715

كريم بهاء محمد حسن الوكيل1662716

كريم سامى حسن كامل1672717

لندا محمد امام رشدى1682718

مازن مجدى محمد محمد محمود1692719

مجدى سعيد محمد عطيه1702720

محمد ابراهيم عبد العزيز محمد 1712721

محمد ابراهيم محمد نصر هللا1722722

محمد احمد السيد محمد خليل1732723

محمد احمد فؤاد حسين1742724

محمد احمد محمد على        1752725

 العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/د.أ االدارة مدير العليا الدراسات



( 95 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

  
 ((مستجدين))لجــان دبلوم  الشريعة االسالمية 

 
 2022/2021للعام الجامعى    

محمد احمد محمد محمد شلبى1762726

محمد احمد محمود سيد احمد سالم1772727

محمد ايمن محمد محمد عبد الفتاح1782728

محمد ايهاب محمد حلمى احمد1792729

محمد بدر خلف رضوان1802730

محمد ثروت العزب محمدين1812731

محمد حامد محمد زكى1822732

محمد حسن محمد حسن خليل1832733

محمد حسنى حسن بخيت1842734

محمد خالد كامل محمودابراهيم1852735

محمد رضا حسن حسين1862736

محمد رفعت عبد الظاهر خالد1872737

محمد زينهم السباعى السيد مجاهد1882738

محمد سالم ابراهيم سالم1892739

محمد سعد شعبان عبد المعطى1902740

محمد سعد عبد الجواد عطيه1912741

محمد سعيد عالء الدين كامل1922742

محمد سعيد فرحان عبد الفتاح1932743

محمد سعيد محمد البكرى شحاته1942744

محمد سيف محمد مبروك1952745

محمد شاكر عبد الرازق محمود1962746

محمد شحاته محمد حماده1972747

محمد شوقى محمد عفيفى 1982748

محمد صبرى عبد الرحيم عبد العزيز1992749

محمد طارق سعيد عبد الرحمن2002750

 العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/د.أ االدارة مدير العليا الدراسات



( 96 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

  
 ((مستجدين))لجــان دبلوم  الشريعة االسالمية 

 
 2022/2021للعام الجامعى    

محمد طلعت محمد فؤاد عفيفى2012751

محمد عبد الرحيم سالم عبد الرحيم2022752

محمد عبد العزيز محمود خضير2032753

محمد عبد العزيزسيف الدين عبد المطلب2042754

محمد عبد العليم احمد عبد هللا2052755

محمد عبد الغفار احمد على2062756

محمد عبد النبى زياد احمد عبد الرحيم2072757

محمد عدوى كمال السيد المالح2082758

محمد عمرو محمد جمعه عبد القادر2092759

محمد فوزى محمد عبد القادر2102760

محمد قدرى على محمد2112761

محمد كمال ابراهيم ابراهيم على2122762

محمد محسن محمد ابراهيم2132763

محمد محمد حسن احمد2142764

محمد محمد عبد العزيز حجاج2152765

محمد محمود احمد السيد عبد الرحمن2162766

محمد محمود صادق احمد2172767

محمد مختار عبد الحميد احمد2182768

محمد مخلوف ابو الفتوح ذكى2192769

محمد مصطفى عبد الرحمن عبد الحى مصطفى2202770

محمد مصطفى محمود العماوى2212771

محمد نهاد فؤاد عبد الخالق2222772

محمد وائل محمد رشاد عربى2232773

محمد ياسر محمد المهدى سليمان2242774

محمد يحى حسن البنا2252775

 العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/د.أ االدارة مدير العليا الدراسات



( 97 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

  
 ((مستجدين))لجــان دبلوم  الشريعة االسالمية 

 
 2022/2021للعام الجامعى    

محمود احمد حسين ذكى2262776

محمود احمد شحاته ابراهيم2272777

محمود جابر فوزى الجمال2282778

محمود حسن محمد محمد اسماعيل2292779

محمود خيرى عبد الواحد محمد2302780

محمود سامى ابراهيم البقاش2312781

محمود شريف حفنى محمد اسماعيل2322782

محمود شوقى مصطفى حسين كحيله2332783

محمود صالح عطيه عبد الرازق النجار2342784

محمود عبد هللا سعيد خليل بشره2352785

محمود عبد المجيد السيد حفناوى2362786

محمود عزمى فهيم ابراهيم2372787

محمود محمد ابو العدب عبد العاطى2382788

محمود محمد عبد العليم محمد 2392789

محمود محمد عالء الدين ابراهيم2402790

محمود مصطفى احمد شحات2412791

محمود هشام محمود محمد حسن2422792

مروه خالد سيد احمد بيومى عجاج2432793

مصطفى احمد مختار محمد2442794

مصطفى امين محمد رفاعى2452795

مصطفى صابر مصطفى عقل عبد العاطى2462796

مصطفى صالح احمد عوض بيومى2472797

مصطفى عبد الرحيم محمد حسين2482798

مصطفى عبد الغنى محمود محمد2492799

مصطفى عبد النبى خليل ابو زيد2502800

 العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/د.أ االدارة مدير العليا الدراسات



( 98 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

  
 ((مستجدين))لجــان دبلوم  الشريعة االسالمية 

 
 2022/2021للعام الجامعى    

مصطفى على يوسف عيد2512801

مصطفى كمال عبد الحميد سليمان2522802

مصطفى محمد عبد العزيز محمد اللمعى2532803

مصطفى محمد مرسى مسعود2542804

مصطفى محمود محمد توفيق2552805

مصطفى وديع احمد طنطاوى2562806

معتز محمد فتحى عثمان2572807

معتصم باهلل مصطفى اسماعيل احمد2582808

ممدوح اسالم ابراهيم نصير2592809

منار عاصم عامر البعل2602810

منار منصور محمد سالم2612811

منى فيصل السيد الجارحى2622812

منى محمد منصورعباس2632813

مهند على محمد على ابراهيم2642814

مياده مجدى اسماعيل محفوظ ثابت2652815

نجاة خالد سيد احمد2662816

ندا نادر يحيي محمد ابو زيد2672817

نسمه ابراهيم عبد هللا محمد2682818

نسمه فتحى محمد سليمان شحاته2692819

نوال محمد مصطفى على2702820

نور ياسر محمد محمد2712821

نورا احمد منصور منصور2722822

هاجر جمال سيد حسن محمد2732823

هاجر عبد هللا محمد عبد هللا الجندى2742824

هايدى شريف محمد غنام2752825

 العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/د.أ االدارة مدير العليا الدراسات



( 99 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

  
 ((مستجدين))لجــان دبلوم  الشريعة االسالمية 

 
 2022/2021للعام الجامعى    

هبه هللا يونس ابراهيم محمد2762826

هبه جمال احمد ابراهيم2772827

هبه محمد مصطفى عبد الحميد2782828

هيام حسن محمد حسن2792829

هيثم ابراهيم حسن خليل حسن2802830

هيثم محمد مختار محمد2812831

وفاء محمود محمد يوسف2822832

والء جمال محمد محمد امبابى2832833

ياسر عبد العظيم عبد هللا حيدر2842834

ياسمين محى الدين عبد الرحمن عيسى2852835

يحى ابراهيم معوض شافعى2862836

يوسف مجدى يوسف محمود الخولى2872837

يوسف وصال صبحى عبد الجليل2882838

 العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/د.أ االدارة مدير العليا الدراسات



( 100 )لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

  
 ((مستجدين))لجــان دبلوم  الشريعة االسالمية 

 
 2022/2021للعام الجامعى    

 العليا للدراسات الكلية وكيل

محمد حسنى عصام/د.أ االدارة مدير العليا الدراسات


