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احمد صبرى محمد على رضا9797
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مدنىاحمد عاطؾ محمد بسيونى على109109

احمد عبد الحافظ عبد الحافظ حسان110110

احمد عبد الحكيم عبد الحميد مصيلحى خلؾ111111

 تحويل مناظر حقوق شبين الكوماحمد عبد الرحيم جميل ابو الفتوح112112

 

"يعتمد
مدير عام الكلية

 
مدير االدارة

 

ش ط



قائمة الفرقة الرابعة 
2020/2019انتظام 

لجنه رقم
9

مالحظــــــاتتخلفات ثالثةالجنسيةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

معفى من االحوالمحول من المنوفيه مقاصه احمد عبد السميع محمد عبد السميع113113

معهد فنى معادله عين شمساحمد عبد العاطى عبد الحميد صقر114114

تحويل مناظر حقوق شبين الكوماحمد عبد العزيز عبد هللا عكاشه115115
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احمد عبد هللا مصطفى محمود119119

احمد عبد الملك السيد عيد120120

احمد عبد المولى فوزى مصطفى محرم121121

2019مقاصه محول من اسيوط احمد عبد الناصر ابراهيم عبد الناصر122122

احمد عبد الناصر محمد سليمان علوان123123

ماليه+ مدنى احمد عدلى مختار عدلى124124

احمد عربى حامد عبد الحميد125125

تعديل ترشيح علوم بنهااحمد عصام عبد الحميد سيد احمد رمضان عرام126126
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ماليهاحمد عفيفى عطا عفيفى129129

احمد عالء عبد الفتاح محمدى130130

احمد على خليفه خليل ابراهيم131131
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احمد على منصور محمد على133133

شريعهكويتىاحمد على نواؾ سالم العنزى134134

عمل وتاميناتاحمد عماد ابو سريع ابراهيم135135

احمد عماد الدين احمد مصطفى136136

احمد عمرو محمد عبد الؽفار137137

احمد عيد سعيد هاشم138138

عقوباتعقوباتاحمد عيسى احمد اسماعيل139139

احمد فتحى احمد ابراهيم140140
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احمد فتحى سالم السيد لبده141141

ماليهاحمد فتحى عبد القادر منصور142142

نقل قيد نوعيه بنهااحمد فوزى محمد محمد143143

مدنىاحمد قاسم محمد ابراهيم على144144

احمد قطب يوسؾ متولى ابو صوره145145

معفى من االحوالمحول من المنوفيه مقاصه احمد كمال حامد على خلؾ146146

نقل قيد تجاره المنوفيهاحمد ماهر عبد الرشيد محمد امام بدوى147147

نقل قيد اداب طنطااحمد ماهر كمال ابراهيم عماره148148

احمد مجدى احمد عبد الرحيم مبارك149149

احمد مجدى عبد الرحمن موس ابو ريه150150

ماليهاحمد مجدى محمد لطفى عامر محسن151151

احمد محسن شعيب عبد العظيم152152

احمد محسن عبد العاطى محمد شحاته153153

تعديل ترشيح اداب بنهاشريعهاحمد محمد ابراهيم خليل ابراهيم154154
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قائمة الفرقة الرابعة 
2020/2019انتظام 

لجنه رقم
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

احمد محمد ابراهيم محمد155155

ماليهاحمد محمد احمد السيد156156

احمد محمد احمد شكرى نصر157157

2019مقاصه محول من القاهره احمد محمد احمد عبد الخالق158158

احمد محمد احمد محمود متولى159159

احمد محمد السيد ابراهيم160160

احمد محمد السيد عبد اللطيؾ161161

احمد محمد السيد محمد البردينى162162

احمد محمد الصادق عايش163163

تعديل ترشيح تجاره بنهااحمد محمد حسان احمد الحوى164164

احمد محمد حسن عيد165165

احمد محمد سيد محمد ابو العطا166166

ماليهكويتىاحمد محمد ضيؾ هللا هايؾ شرار167167

نقل قيد تجاره بنهااحمد محمد طعيمه محمد168168
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لجنه رقم
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

احمد محمد عبد العزيز سليمان169169

نقل قيد اداب بنهااحمد محمد عبد العليم عبد اللطيؾ170170

تعديل ترشيح اداب المنيااحمد محمد عبد الهادى احمد سلطان171171

 ماليهمدنىاحمد محمد على محمد عسكر172172

نقل قيد معهد عالى دولى ولؽات القاهرهاحمد محمد فاروق عبد الرحيم منصور173173

احمد محمد فتحى محمد174174

نقل قيد جامعه اكتوبر للعلوماحمد محمد محفوظ حسن175175

مرافعاتاحوالاحمد محمد محمد سعيد حجازى176176

احمد محمد محمد محمد الخولى177177

احمد محمد محمود عبد الحميد ابو ستيت178178

2017/2016عذر عن الترم الثانىاحمد محمد مرسى مصطفى179179

عقوباتاحمد محمود فوزى على نعناعه180180

احمد مدحت احمد البدوى السيد181181

احمد مصطفى كامل عبد الؽنى182182
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قائمة الفرقة الرابعة 
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لجنه رقم
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

احمد ممدوح عبد المحسن مجاهد البيومى183183

اعاده ترشيح مع عدم السماح بتاجيل قيده مره اخرىادارى+ مدنى كويتىاحمد مهدى عبد هللا سالم المخلؾ184184

احمد ناجح نور الدين ابراهيم نور الدين185185

2019مقاصه محول من المنوفيه عقوباتمدخلاحمد ناصر صالح محمد على186186

احمد نهاد محمود احمد187187

ماليهكويتىدولىاحمد هادى سالم الصواغ العازمى188188

شريعهاحمد ياسر احمد سرور السيد189189

 اكتوبر6نقل قيد معهد عالى لعلوم الحاسب عقوباتاحمد يحيى عبد الفتاح محمد190190

ادهم اشرؾ حمدى ثابت191191

نقل قيد تجاره بنهاادهم هيثم مختار حجاج192192

ادارىارزاق ايمن عبد المنعم مصطفى193193

اسامه ابراهيم سعيد محمد194194

اسامه احمد محمد رشدى سالم بركات195195

اسامه السيد رمضان عبد العظيم196196
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رابعة انتظام 

(  مستجد)
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

تعديل ترشيح تربيه نوعيه بنهامنظماتاسامه صالح طه اسماعيل197197

اسامه عبد الحميد عطا عبد الحميد الشين198198

اسامه محمد عبد الرحمن عبد الحليم199199

ادارىاسراء ابراهيم عبد الفتاح سيد200200

اسراء ابراهيم عبد القادر محمد حسن201201

اسراء ابراهيم عكاشه عبد اللطيؾ202202

ادارىشريعهاسراء احمد سعيد احمد السيد203203

اسراء احمد عبد اللطيؾ محمد204204

اسراء احمد محمد االمام خليل205205

اسراء اسامه اسماعيل مصطفى206206

اسراء ايمن بيومى السيد207207

تعديل ترشيح تربيه نوعيه بنهااسراء بخيت محمد على208208

تعديل ترشيح تربيه نوعيه العباسيهاسراء حرب محمد رشاد محمدى209209

اسراء رجب السيد عبد الاله210210
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رابعة انتظام 

(  مستجد)
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

اسراء سامى عبد العاطى ابراهيم211211

تعديل ترشيح تجاره بنهااسراء سالمه سلمان عفيفى212212

نقل قيد اداب شبين الكوماسراء شعبان ابراهيم احمد عبد السميع213213

اسراء صالح عبد المحسن احمد ابراهيم214214

اسراء طه اسماعيل طه215215

نقل قيد اداب المنوفيهاسراء عادل كمال محمد216216

اسراء عبد الباسط جوده محمد217217

اسراء عبد الحميد اسعد عبد الحميد بكرى218218

اسراء عبد هللا حمدان بدران219219

اسراء عبد المؤمن سعيد عبد المؤمن220220

اسراء عزت صبحى السيد البوالقى221221

اسراء فكرى جوده حسانين222222

اسراء ماهر كمال شاكر223223

احوالاسراء مجدى لطفى محجوب224224

 

"يعتمد
مدير عام الكلية

 
مدير االدارة

 

ش ط



قائمة الفرقة الرابعة 
2020/2019انتظام 

لجنه رقم
17

مالحظــــــاتتخلفات ثالثةالجنسيةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

رابعة انتظام 
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

اسراء مجدى محمود محمد225225

اسراء محفوظ على فوده226226

اسراء محمد بدوى ابراهيم بدوى227227

اسراء محمد حافظ محمود منصور228228

اسراء محمد عبد الوهاب صابر زيدان229229

اسراء محمد محمود خليل230230

اسراء محمد نبهان صباح231231

اسراء مصطفى عواض مصطفى سليمان232232

نقل قيد زراعه مشتهراسراء مصطفى محمود محمد عفيفى233233

اسراء نبيل عبد الكافى محمد234234

ماليه+ عمل وتامينات اسراء هادى فوزى الحاجه235235

اسراء هشام خليل كامل236236

اسراء ياقوت سعيد صالح237237

اسراء يوسؾ محمد امين الخولى238238
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

اسالم احمد حسن على عيد239239

اسالم اسامه جمعه حسن240240

نقل قيد معهد عالى لالداره والحاسب بالعبوراسالم اشرؾ جوهرى احمد241241

اسالم سعد سيد خليل242242

مدنىاحوالاسالم سمير حفنى عبد العظيم243243

اسالم سيد حسن السيد244244

اسالم عصام عبد السميع عبد الحميد عاشور245245

نقل قيد تجاره بنهااسالم فرج عابدين فرج شيح246246

اسالم مجدى مصطفى عبد الجواد247247

اسالم محمد عالء الدين فتح الباب جبريل248248

ماليهاسالم محمد محمد السيد على ؼنيم249249

احوالاسالم محمد محمود منصور نصر شريؾ250250

مدنىاسالم ناصر سعد حسين251251

اسالم نصر عبد السالم محمود ابراهيم252252
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

اسالم هاشم عبد الحميد عبد المجيد253253

اسماء ابراهيم السيد فتح الباب السيد254254

اسماء ابراهيم عبد التواب محمد255255

اسماء احمد احمد السيد عامر256256

نقل قيد دار علوم الفيوماسماء احمد احمد حسين257257

اسماء اسامى محمد محمد حجازى258258

عقوباتاسماء اشرؾ عبد الحميد امين259259

اسماء ايمن عبد الحميد عبد المنعم محمد260260

مدنىاسماء حميد السيد حميد261261

اسماء رضا السيد حسيب262262

اسماء رضا محمد عبده طه263263

اسماء سامى احمد عبد المنعم الصباغ264264

اسماء عبده السيد حسن265265

اسماء عثمان عبد المؽنى عيسوى محمود266266

 

"يعتمد
مدير عام الكلية

 
مدير االدارة

 

ش ط



قائمة الفرقة الرابعة 
2020/2019انتظام 

لجنه رقم
20
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

اسماء على حسن مصطفى267267

اسماء عواض احمد حسنى دعبس268268

اسماء مصطفى عبد المجيد على269269

اسماء ممدوح السيد موسى رمضان270270

2017/2016عذر عن ماده الشريعه + تعديل ترشيح اداب بنها اسماء ممدوح عبد الحميد سليم امام271271

اسماعيل مجدى ابو زيد عفيفى السيد272272

نقل قيد تجاره بنهااسماعيل محمد ابراهيم احمد273273

عقوباتاكرم عالء الدين احمد عبد هللا274274

االء خالد عبد الؽنى محمد مطاوع275275

االء رضا محمد محمد عدس276276

االء طه كامل محمد درويش277277

االء عبد الفتاح محمد السيد قطب278278

االء عبد هللا السيد احمد حسين موافى279279

االء عبد ربه عبد الرحمن متولى عبد العاطى280280
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

االء عفيفى عبد الحميد عفيفى281281

االء محمد سالمه موسى282282

االء منير حلمى حسن خميس283283

ماليهالحسن احمد شريؾ محمد احمد قطب284284

تحويل مناظر حقوق شبين الكومالحسين احمد حسين الصياد285285

تعديل ترشيح زراعه مشتهرالحسين هشام يوسؾ محمد ؼنيم286286

ماليهالرميساء سعيد عفيفى محمد287287

نقل قيد تجاره بنهاالسيد زؼلول السيد محمد288288

السيد زكى السيد زكى289289

السيد شلبى السيد الدسوقى شلبى290290

السيد مجدى عبد الفتاح زايد محمد291291

السيد محمد الحفناوى السيد الحفناوى292292

مدنىاحوالالسيد محمد السيد ؼنيمى293293

نقل قيد معهد فنى تمريضماليهالسيد محمد عرفه السيد294294
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

عمل وتاميناتاحوالالسيد محمد فتحى ابراهيم295295

ادارىالسيد هالل السيد محمد ابو سنه296296

2017/2016عذر الشيماء عصام رمضان حسين297297

الهام محمود محمد محمود عبد الصادق298298

2016/2015اعاده ترشيح تجارىامال احمد محمد عزب299299

امال محمدى عيد محمدى300300

ادارىامانى شحات بكرى فريد محمد301301

امانى فرج قطب محمد302302

امانى فضل رفعت فضل303303

امانى محمد اسماعيل عبد العزيز304304

كويتىامانى مطلق نعير الهاجرى305305

امجد احمد فتحى محمد306306

امل السيد عبد الشافى محمد307307

امل حسن عطيه قطب محمد308308
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2020/2019انتظام 

لجنه رقم
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مالحظــــــاتتخلفات ثالثةالجنسيةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

امل عبد المنصؾ رزق عبد المنصؾ محمد309309

امل محمد صبرى عبد المعبود عبد المؤمن310310

عمل وتاميناتامل محمد فرحات محمد المطراوى311311

امل نبيل مصلح احمد الحتيتى312312

احوال+ ادارى امنيه ابراهيم فاروق مرزوق313313

امنيه السيد عطيه على سالم314314

تعديل ترشيح اداب بنهاامنيه سامى السيد محمد315315

امنيه عاطؾ عبد الرحمن سيد316316

ماليهمنظماتامنيه عبد القوى احمد موسى برجيس317317

امنيه مرزوق محمد نصر محمد318318

ماليهامير ابراهيم سابق ابراهيم319319

امير اشرؾ فضل هللا عبد المالك320320

ماليه+ عمل وتامينات امير السيد فرؼلى تركى السيد321321

امير هانى سعد على322322
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

ماليهاميره السيد دسوقى بهنسى دسوقى323323

ماليهاميره ايمن يوسؾ السيد324324

ماليهاميره حاتم ابراهيم نبوى بلح325325

اميره حسين على ابو زيد326326

اميره رافت عبد العزيز منصور327327

اميره رضا يوسؾ عبد الرحمن قدح328328

اميره رياض محمد بربرى الخواجه329329

نقل قيد تجاره بنهااميره سعيد ابراهيم ابراهيم مقلد330330

اميره سيد كمال محمد331331

اميره صابر ابراهيم خليفه332332

اميره عبد العظيم عبد الحميد حسن333333

نقل قيد تجاره بنهامرافعاتاميره عبد اللطيؾ ابراهيم عبد اللطيؾ334334

اميره على ابو الدهب احمد ابراهيم335335

اميره على حسن محمد336336
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لجنه رقم
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مالحظــــــاتتخلفات ثالثةالجنسيةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

اميره عوض هللا السيد عوض هللا337337

اميره محمد احمد محمد338338

اجراماميره محمد حسن صالح339339

اميره محمد سلطان محمد العيسوى340340

محوله من حقوق طنطا مقاصهاميره محمود حسين الرشيدى341341

اميره وجيه محمد عبد العزيز342342

اميلين اميل صادق سالمه343343

لؽهاميمه يوسؾ رزق حماد344344

ادارىامين عربى حسين محمد المليجى345345

امين محمد اسماعيل محمد346346

امينه سمير الرمالى محمد347347

امينه محمد عبد العظيم احمد منصور348348

انجى محمد مكاوى على عبد الرحمن349349

انجى ممدوح عبد العاطى عبد الجواد350350
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2020/2019انتظام 

لجنه رقم
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مالحظــــــاتتخلفات ثالثةالجنسيةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

انجى ميالد خليفه شنوده351351

ايات اسماعيل سليمان يوسؾ352352

ايمان ابراهيم حسن يوسؾ353353

ايمان احمد السيد الحمالوى354354

ايمان اشرؾ عيد مصطفى355355

ايمان جمال مصطفى على356356

ايمان حامد احمد عبد الرحمن ابو ستيته357357

ايمان حسن عبد الرازق حجازى358358

ايمان رضا عبد الؽنى السيد359359

ايمان رمضان حسن عبد العزيز احمد360360

ايمان سعيد عبد الحفيظ عبد السالم361361

ايمان سمير عبد العزيز السبكى362362

ايمان سيد حسن على363363

شريعهايمان عادل محمد عبد الوهاب364364
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مالحظــــــاتتخلفات ثالثةالجنسيةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

ماليهايمان عاطؾ محمد طنطاوى365365

ايمان عباس سعد عباس366366

ايمان عبد الستار اسماعيل ابراهيم نور الدين367367

ايمان عبد اللطيؾ احمد النظامى368368

ايمان عزت فؤاد عبد الحليم369369

ماليهايمان على عامر حسن370370

نقل قيد علوم بنهاايمان عواد عبد العزيز عبد الجواد371371

ايمان فوزى عبد الرحمن عوؾ372372

ايمان فوزى عبد هللا محمد373373

ايمان كرم التهامى عبد العال عبد الدايم374374

ماليهايمان محجوب محمد محجوب الحوفى375375

ايمان محمد السيد احمد376376

ايمان محمد سويلم السيد377377

ايمان محمد محمد عبد الحميد حنفى حمزه378378
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لجنه رقم
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مالحظــــــاتتخلفات ثالثةالجنسيةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

ايمان محمد محمود عبد المعطى379379

ايمان محمود خير هللا عطيه خير هللا380380

نقل قيد زراعه مشتهرايمان مسعد صدقى محمود ؼريب381381

ايمان مصطفى فاروق عيد382382

ايمان مفرح محمد احمد383383

ايمان نشات فرحات عبد الحميد384384

ايمان نصرهللا عبد الحميد عليوه عامر385385

ايناس حامد فكرى حامد السالوى386386

تعديل ترشيح اداب شبين الكومايناس عبد هللا منصور سليمان عرفه387387

ايناس محمد عفيفى محمد الؽول388388

ايناس منير على احمد الحلى389389

مدنى+ عمل وتامينات ايه ابراهيم طه طه ابو خوض390390

ايه ابراهيم عواد محمد391391

ايه ابراهيم فتحى السيد الجوهرى392392
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لجنه رقم
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مالحظــــــاتتخلفات ثالثةالجنسيةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

ايه احمد سالم احمد393393

ايه اشرؾ عبد الجبير محمد394394

ايه اشرؾ محمد عبد السالم صالح395395

ايه هللا عصام خليل محمد عويضه396396

ايه ايمن عبد الحميد محمد مرعى397397

2017/2016عذر عن الترم الثانىايه جمال احمد صالح الدين عزب398398

ايه حسين عثمان السيد عرفات399399

ايه خالد ابراهيم السيد عبد الرحيم400400

مدنىايه خالد رشاد عبد الشافى401401

ادارىايه رضا عبد العزيز عبد المنعم السيد حسانين402402

403403

ايه سيد احمد محمد ابو خديجه404404

ماليهايه شعبان عبد الموجود عبد السالم405405

ايه طارق شعبان رمضان406406

ال ترؼب فى التحويل
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مالحظــــــاتتخلفات ثالثةالجنسيةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

ايه عبد الشكور مهدى مصطفى407407

ايه عبد العزيز السيد عبد العزيز408408

ماليهايه عبد العزيز على السيد409409

ايه على عبد الشافى احمد410410

ادارىايه عماد حمدى محمد على411411

ايه عوض عبد الحميد موسى412412

ايه فرج على ابراهيم413413

ايه قاسم عباس حسن414414

ايه مجدى المحمدى سعد415415

ايه محمد ابو الفتح محمد416416

ايه محمد احمد زكى417417

ايه محمد اسماعيل محمد على زايد418418

 الترم الثانى فقط2016/2015عذر ايه محمد عبد الفتاح عبد العليم419419

ايه محمد عبد هللا احمد420420
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مالحظــــــاتتخلفات ثالثةالجنسيةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

ماليهايه محمد عيد احمد شاهين421421

ايه محمد يوسؾ محمد422422

معهد فنى معادله عين شمسايه مسلم محمود حسنين423423

ايه مصطفى سيد محمد سيد424424

ايه هشام محمد جمال الدين الجندى425425

ايه وليد فاروق اسماعيل426426

محول من المنوفيه مقاصهماليه+ ادارى ايهاب احمد على على مقلد427427

ماليهايهاب سيد عنان محمد428428

ادارىايهاب عبد الرؤوؾ على امام مصطفى429429

نقل قيد تجاره بنهاايهاب عبد العظيم ابراهيم السيد430430

باسم طارق عبد العظيم حالوه431431

باسم مسعد فاروق لبيب432432

ماليهكويتىمدنىبانى مبارك بنيه متعب فهد الخرينج433433

ادارىاحوالباهى السيد محمد الطوخى على434434
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

ادارىباهى خالد ابراهيم عبد العال النجار435435

كويتىبدر فيصل عبد هللا الشدوخى436436

بدوى مجدى عز الرجال جيوشى437437

ماليه+ تجارى بسام طلعت سعيد سالمه جاد438438

2017/2016عذر عن ماده االجرام + نقل قيد اداب بنها بسمه احمد عواض على439439

بسمه اشرؾ حسن رفاعى440440

ماليهبسمه السيد عبد الفتاح على جابر441441

بسمه رضا عبد العزيز عبد العزيز بدير442442

بسمه عبد النبى محمد عدلى443443

بسمه عصام طه نصر شبانه444444

بسمه كمال عبد العزيز السيد عبيده445445

بسنت حسام فؤاد امام العطار446446

بسنت عبد الحليم عبد الؽنى عبد الحليم447447

بسنت عبد الفتاح محمد عبد هللا448448
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

بسنت مجدى مامون على الديب449449

بسيمه رمضان السيد احمد450450

بطرس مجدى بطرس ميخائيل451451

بالل حسن حسانين السيد الشرقاوى452452

معهد فنى معادله عين شمسبالل عبد العزيز احمد خليل453453

بالل منير بخيت سالمه حافظ454454

كويتىت قانونبندر مريس عايد مبارك العازمى455455

ماليهبوسى احمد محمد محمد عوض456456

بوسى عبد اللطيؾ محمد ابراهيم سليمان457457

تحويل داخلى اداب بنها ادارىلؽهبوال ناصؾ عبد هللا سليمان458458

عقوباتبيشوى بليػ ابراهيم ابراهيم عبد المالك459459

تامر سعيد عباس فهمى460460

معهد فنى معادله عين شمستامر محمد محمد ابو النور461461

تسنيم صالح حسن محمد النمر462462
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

تقى تهامى محمد عبد المنعم تهامى463463

تقى زكى محمود عبد المجيد رزق464464

تقى عبد الشكور السيد طه حشيش465465

تقى عيد عبد هللا عبد الؽفار عفيفى466466

تقى محمد خليل عبد المجيد467467

تقى محمد عبد الوهاب محمد468468

ماليهتهانى ايهاب حسن محمود جماز469469

2016/2015اعاده ترشيح تيسير السيد احمد عبد الرحمن470470

مدنىكويتىثامر سرور جمعان سرور الديحانى471471

لؽهكويتىثامر محسن عويس هادى الديحانى472472

لؽهثروت سليم مولد سليم473473

مرافعاتقطرىجابر حمد جابر البريدى المرى474474

2019مقاصه محول من عين شمس عمل وتاميناتقطرىجابر حمد محمد البريدى المرى475475

مرافعاتقطرىجابر على حمد البريدى المرى476476

 

"يعتمد
مدير عام الكلية

 
مدير االدارة

 

ش ط



قائمة الفرقة الرابعة 
2020/2019انتظام 

لجنه رقم
35

مالحظــــــاتتخلفات ثالثةالجنسيةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

مرافعاتقطرىجاسم مبارك جاسم الخويطر العجمى477477

ماليهكويتىنظم سياسيهجاسم محمد جاسم راشد العنزى478478

جالل مجدى سالمه سالم479479

نقل قيد زراعه المنوفيهجمال ابو النور جمال امين480480

جمال عبد الناصر حسين احمد481481

ماليهجمال عبد الناصر عبد العاطى دياب482482

جهاد جمال ابراهيم ابراهيم بحالو483483

جهاد حمدى ابراهيم عباس العجمى484484

جهان ناجى محروس مرسى حجاج485485

شريعهجورج وحيد توفيق سليمان486486

 2015/2014وقؾ قيد ادارىكويتىجويعد محمد سعد العجمى487487

حازم عمرو محمد عبد هللا رجب488488

تعديل ترشيح حقوق عين شمسماليهحازم يوسؾ محمود سليمان منصور489489

حامد اشرؾ حامد جويلى490490

 

"يعتمد
مدير عام الكلية

 
مدير االدارة

 

ش ط



قائمة الفرقة الرابعة 
2020/2019انتظام 

لجنه رقم
36
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

كويتىحامد زهيميل عويض صالح مصلح الشالحى491491

حسام الدين محمد حافظ ابراهيم السيد492492

حسام حسن محمد سليم493493

حسام حسنى حسن عبد العزيز494494

حسام حمدى فوزى حسن495495

حسام شعبان احمد حسين496496

شريعهحسام طارق احمد سالمه497497

حسام مجدى جالل احمد498498

حسام محمد احمد مصلحى شحاته499499

حسام محمد على محمود الجندى500500

حسن حمدى صبحى محمد501501

حسن رافت مصطفى محمد502502

ادارىحسن محمود حسن تهامى باسمه503503

حسن وحيد حسن عبد الحميد504504

 

"يعتمد
مدير عام الكلية

 
مدير االدارة

 

ش ط



قائمة الفرقة الرابعة 
2020/2019انتظام 

لجنه رقم
37

مالحظــــــاتتخلفات ثالثةالجنسيةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

ماليهحسناء سويلم احمد حسن زهير505505

محوله من المنصوره مقاصهحسناء على ابو المعاطى على احمد506506

2020/2019عذر حسنين فتحى حسنين عبد الؽنى507507

حسين السيد عبده عبد الخالق سعد508508

مدنى+ عمل وتامينات حسين السيد كمال ابراهيم سالم509509

ادارى+ عقوبات حسين خالد حسين محمد510510

نقل قيد تربيه رياضيه بنهاحسين شريؾ حسين عامر511511

حسين عبد الرازق كمال عبد الرازق512512

حسين عبد الرحمن عبد العظيم احمد السيد موسى513513

حسين عبد المنعم عبد العزيز عبد المجيد514514

حماس هانى بحيرى محمد جعفر515515

ادارىقطرىحمد جابر حمد جابر العذبه516516

كويتىمدنى+ احوال حمد عويد عوده مبارك العنزى517517

كويتى مدنىحمد مخلد سلطان المطيرى518518
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

كويتىحمود سعود رفاعى العازمى519519

كويتىحمود ملفى معتق بداى باجى المطيرى  520520

حنان السيد حسن على521521

حياه سيد سعد موسى522522

خالد عبد العزيز امام محمد523523

كويتىخالد عبد هللا محمد محمد524524

خالد عبد النبى عبد القادر خطاب525525

كويتىخالد الفى تركى عبد هللا ؼازى العازمى526526

كويتىخالد ماطر خلؾ ؼالب الظفيرى527527

خالد مجدى رمضان السيد528528

خالد محمد عبد السميع على شكر529529

شريعهكويتىنظم سياسيهخالد مرزوق محمد الدلوم530530

خالد مسعد السيد على عبد الفتاح531531

كويتىخالد ناصر عبيد ضويحى المطيرى532532

 

"يعتمد
مدير عام الكلية

 
مدير االدارة

 

ش ط



قائمة الفرقة الرابعة 
2020/2019انتظام 

لجنه رقم
39
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

خلود احمد صابر عبد الرحمن533533

مدنىخلود اشرؾ زكريا قاصد كريم534534

خلود اكرم ابراهيم محمد قنصوه535535

مدنىخلود ايمن السيد فتوح عثمان536536

خلود خالد فتحى السيد احمد537537

نقل قيد زراعه مشتهرخلود خالد محمد عبد هللا عمر النشار538538

خلود سمير فتحى محمد539539

نقل قيد تجاره بنهاخلود محمد محمد عبد المجيد540540

خلود هانى حامد السيد شلبى541541

خلود هشام مختار حشيش542542

خلود وجدى محمد كامل543543

خيريه عماد امام عمر544544

دارين ايهاب على ماهر احمد545545

شهاده معادله السوداندارين محمد عبد المنعم عبد الكريم محمد546546
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

داليا حامد احمد عبد الفتاح عيد547547

كويتىدخيل شافى دخيل فراج المطيرى548548

دعاء رجب محمد حسن549549

دعاء سيد محمد على550550

دعاء صابر عبد هللا متولى551551

دعاء عاطؾ محمد حسانين الحليفى552552

دعاء محمد يحيى عبد الرحيم حسن553553

دعاء منير ياسين محمد554554

دالل حسين محمد حسين555555

دنيا احمد محمد الحسينى556556

دنيا اشرؾ ابراهيم السيد ؼباشى557557

تعديل ترشيح تربيه نوعيه بنهادنيا السيد احمد محمود محمد558558

دنيا عاطؾ على زكى مشهور559559

دنيا عبد الستار محمد عليوه560560
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

دنيا هشام عبد الحميد نور561561

دنيا يسرى عبد السالم موسى حجازى562562

دينا احمد صالح السيد راشد563563

دينا اشرؾ عبد العليم السيد النجار564564

دينا اكرم محمد فرج ابو العطا565565

نقل قيد تجاره بنهادينا ايمن عبد المنعم حسنين566566

دينا حسن حسن محمد جاد567567

تعديل ترشيح حقوق بنهادينا خالد عشرى ابراهيم568568

دينا سامى عبد الرحمن محمد احمد569569

دينا عبد الجواد محمد عبد الجواد570570

دينا عمر عبد الحميد عبد العزيز571571

دينا عنتر عبد الفتاح احمد572572

دينا محمد محمد راضى573573

دينا محمود طه فهيم العفيفى574574
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

2016/2015اعاده ترشيح دينا محمود محمود عبد المطلب575575

ادارىدينا ممدوح محمد عبد العال576576

ادارى+ مدنى دينا هشام السيد عبد هللا منتصر577577

رامز كرم جوده عبد القادر578578

تجارىعمانىرامس سالم صالح جداد579579

رامى سعيد ابراهيم محمد ابو المجد580580

رانيا كرم اسماعيل سليم سليمان581581

رانيا هانى جمال ابراهيم البحراوى582582

نقل قيد اداب الزقازيقمدنىت قانونرائد جمال عبد الؽنى خاطر583583

رباب حسن محمد عبد الهادى584584

رحاب اشرؾ مؽاورى احمد585585

رحاب سعيد فرحات محمد586586

رحاب فتحى محمد سليمان587587

رحمه احمد احمد على588588
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

رحمه احمد سليمان محمد589589

مدخلرحمه سالم محمد عبد العزيز590590

رحمه سعيد ابو والى محمد591591

عقوباترحمه عمر سليمان عمر592592

رحمه مجدى محمد محمد سالم593593

ردينه مجدى محمود موسى594594

رزق هللا صبحى زكى رزق595595

رشا فوزى محروس عبد الصادق خليل596596

رشاد سيد رشاد ابراهيم شداد597597

معفى من االحوالمحول من المنوفيه مقاصه ت قانونلؽهرضا احمد عبده عبد المجيد598598

نقل قيد تجاره بنهاماليهرضا سعيد ابو المعاطى عبد هللا599599

رضوى حسن جمعه محمود السيد600600

رضوى صبحى عطا هللا محمدين601601

رضوى طارق توفيق عبد العزيز محمد602602
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

نقل قيد تجاره بنهارضوى مجدى محروس يس603603

نقل قيد تجاره بنها رضوى محمد قطب ابراهيم604604

رضوى هشام عزت السيد سيد احمد605605

رفاعى عزت فوزى سعد606606

رقيه خالد ابراهيم السيد607607

تحويل داخلى تربيه بنهارنا ايمن حمدى عبد هللا608608

رنا رضا عبد الحليم عبد المجيد609609

تجارى+ لؽه رنا رضا مصطفى محمدى بحيرى610610

رنا رفعت اسماعيل سليمان محمود611611

تعديل ترشيح تربيه نوعيه بنهارنا عبد الجواد حسن عبد الجواد612612

رنا محروس حماسه حجاج613613

رنا نور الدين محمد عبده السيد614614

روان عفيفى مسعد عفيفى الصياد615615

روان مجدى ابراهيم احمد العسيلى616616
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

روان محمد ابراهيم سالم فتح الباب617617

ادارىروان مصطفى محمد يوسؾ على618618

2020تشريعات + عذر دولى رودينا رشدى محمد ابراهيم619619

تحويل مناظر حقوق طنطارويدا محمود عبد القادر فريد بدير620620

ريحاب رمضان حسين محمد متولى621621

ريم سعيد يوسؾ حسن مصطفى622622

ريم صبرى امين دسوقى623623

ريم ضياء الدين احمد السيد624624

ريم محمد عبد المنعم حسوبه625625

ريهام اشرؾ عبد الحكيم ؼانم626626

ريهام سعيد قطب السيد627627

ريهام محمد محمود حسانين حالوه628628

ريهام مصطفى عبد الباقى حمزه629629

ريهام يوسؾ محمد محمد الطوخى630630
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

مدنىزياد ابراهيم محمد محمدى مسعود631631

مدنىاحوالزياد السيد احمد على خضر632632

مدنىقطرىزيد راشد زيد البحيح المرى633633

زينب جمال عبد الموجود محمد الشيخ634634

ادارىكويتىزينب حسين شعبان حاجى على ؼضنفرى635635

زينب سيد احمد سالم محمد قاسم636636

زينب طه احمد عبد الحميد637637

زينب عبد الحى محمد بندارى638638

تعديل ترشيح تجاره بنهازينب على سيد حسن رشيد639639

زينب محمد جوده احمد هالل640640

زينب محمد عبد الفتاح الفرماوى641641

محوله من حقوق حلوانقطرىزينب محمد على السبيعى642642

نقل قيد اداب بنهازينب مسعد عزت محمد حسين643643

ماليه+ عمل وتامينات زينب مصطفى على احمد خليل644644
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ش ط



قائمة الفرقة الرابعة 
2020/2019انتظام 

لجنه رقم
47
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

زينب ممدوح احمد محمد الديب645645

ساره ابراهيم عبد الحميد احمد سالم646646

ساره احمد السعيد حسن647647

ماليهساره احمد عبد هللا محمد مسعود648648

ساره احمد محمد عبد هللا عبد الحميد العدل649649

ادارىساره امام حسن حسن سيؾ650650

ساره جمال الدين محمد محمد مصطفى651651

ساره جمال محمد عبد الؽنى652652

ساره حجازى منصور حجازى محمد653653

ماليهساره خالد عبد هللا على محمد654654

ساره رمزى محمد محمود655655

ساره عبد العزيز عبد الحفيظ الخولى656656

ماليهساره عبد المعز عبد المنعم حسين657657

ساره فيصل سعيد السيد658658
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

ساره كمال رزق عبد الرحمن659659

ماليهساره محمد حامد رمضان بدوى660660

2020/2019عذر ساره محمد عبد ربه ابراهيم661661

ساره محمد متولى السيد662662

ساره مصطفى عبد العال محمد663663

ادارىساره مصطفى عبد الفتاح محمد عبد القدوس664664

ساره وحيد السيد اسماعيل665665

ماليهساره يحى محمود احمد666666

شريعهكويتىسالم جابر حسن العصيمى667667

قطرىسالم محمد راشد محمد االخن668668

ماليهقطرىسالم محمد سلطان محمد سويد الخوار669669

سالى عثمان السيد احمد الجندى670670

سامح سيد عبد الرحمن احمد محمد671671

ماليه+ عمل وتامينات سامح قاصد ابو اليسر عطا ربيع672672
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

مدنى+ شريعه سامى جمال فؤاد السيد السيد673673

ساميه رضا سعد حسينى جاد674674

ساميه مجدى محمد عبد الهادى675675

سحر ابراهيم عبد الوهاب محمد كبشه676676

سحر احمد فؤاد على محمد677677

ماليهسحر محمد خليل محمد الرميح678678

سحر محمد عواد محمد عبد الحليم679679

سحر محمد مفيد يونس680680

سعاد خالد عبد الفتاح محمد681681

ماليه+ مدنى سعد الدين احمد سعد الدين احمد محمود682682

شريعهكويتىسعد صفنان مزعل الظفيرى683683

ماليهعقوبات سعد محمد سعد ابراهيم684684

كويتىسعد محمد عايد محمد مشعان الخالدى685685

كويتىت قانونسعد مسعود محمد سعيد العبيدى686686
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

ماليه+ مدنى كويتىسعود جوده هالل كوزان687687

ادارىكويتىسعود خليفة مساعد عيد خليفه المجرب688688

كويتىسعود سعد سعود شبيب السهلى689689

سعودى محمد محمد عفيفى احمد690690

سعيد احمد عبد ربه جاد691691

سعيد جمال محمد حنفى قاسم692692

ماليهقطرىسعيد سالم سلطان محمد الخوار693693

ادارىسعيد طارق عبد الهادى محمد694694

مدنىقطرىسعيد عبد هللا سالم الهطيل المرى695695

قطرىسعيد محمد بخيت البحيح المرى696696

سعيد محمد عبد المنعم مرسى حنفى697697

محول من المنصوره مقاصهسالمه ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم698698

سالمه خضير جمعه ناصر699699

سالمه فيصل سالمه محمد عبد العزيز العكل700700
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

سلسبيل صبرى حسن على الشيمى701701

كويتىسلطان عبد هللا طعمه الخالدى702702

قطرىسلطان عجمى صنهات الؽويرى العتيبى703703

كويتىعقوباتسلطان مقبل ردن الديحانى704704

كويتىعقوباتسلمان كميخ بندر الديحانى705705

ادارىسلمى جمال محمد رشاد عبد الحميد706706

سلمى صبحى سيد احمد عواد حجازى707707

سلمى مجدى صبحى محمد708708

سلوى فريد محمد احمد709709

سلوى ماهر عبد الفتاح مصطفى710710

مرافعاتسليمان على سليمان بيومى711711

مدنىسماء ايمن جوده تهامى712712

سماح السيد محمد مهدى سرار713713

سماح لطفى عبد الؽفار السيد714714
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

معهد فنى معادله عين شمسسمر السعيد محمد عبد العزيز 715715

سمر جمال محمد على نوار716716

سمر شعراوى محمد محمد717717

سميحه محمد سعد سالمه شريؾ718718

سميره محمد حسين عبد الحميد719719

تعديل ترشيح اداب بنهاسميره نصر على الهوارى720720

سميه احمد حامد السيد رجب721721

سندس سعيد محمود مصطفى722722

سها فاروق حسنين مكى723723

سهام عمرو سمير ابراهيم724724

سهيل اسامه محمد خليل725725

ادارىسهيله جمال رضوان عزب726726

ادارى+ مدنى سيد عادل عطيه عفيفى الشامى727727

سيد محمود عبد المنعم عبد العزيز728728
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

سيؾ االسالم بيومى جوده محمد ابراهيم729729

سيؾ وائل جالل محمد محمد عيسوى730730

شادن محمود عبد الباسط خليل731731

نقل قيد تجاره بنهاشادى ابراهيم متولى ابراهيم732732

شادى اسامه محمد فريد محمود العيله733733

شادى عبد العظيم على سراج الدين734734

ادارىشادى عيد سعيد عبد الفتاح735735

نقل قيد تجاره طنطاشاكر عبد الحكيم عبد النبى حسن خاطر736736

شاهر صبيح عبد الجواد يونس737737

شاهر همام عبد العزيز ابراهيم738738

شاهنده عبد الرحمن عبد الخالق الشبراوى عبده739739

شاهنده كمال محمد عبد الرحمن عتلم740740

741741

شروق ابراهيم الدسوقى محمود ابراهيم742742

 ال ترؼب فى التحويل
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

شروق ابراهيم منصور عبد الرحمن743743

شروق احمد عبد العظيم محمد حسان744744

شروق المهدى عبد الرحمن عبد المقصود يوسؾ745745

شروق سعد زؼلول يونس محمد746746

شروق سمير عبد الفتاح يوسؾ747747

تحويل مناظر حقوق طنطاشروق عادل محمد ابو المعاطى نصير748748

نقل قيد تربيه نوعيه بنهاشروق عبد الفتاح عبد الفتاح احمد سالم749749

شروق مجدى محمد محمود750750

ماليهشروق محمد ابراهيم عبد السميع شومان751751

شروق محمد رشاد احمد رمضان752752

شروق مختار عبد الهادى عفيفى نصر شاهين753753

شروق وائل السيد فريد واكد754754

شريؾ اشرؾ محمد ابراهيم الفخرانى755755

(اعمال السنه- لؽه ) 2018/2017عذر شريؾ اشرؾ محمد محمود عامر756756
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

شريؾ اشرؾ هالل مصلحى بدوى757757

2020/2019عذر + نقل قيد تربيه رياضيه بنها شريؾ سامى جمال حسن خضر758758

2017/2016عذر عن ماده الشريعه شريؾ محمد شريؾ احمد759759

شريفه احمد ؼنيم محمد760760

مدنى+ عقوبات كويتىشعيب اديؽم حنيان الرشيدى761761

معفى من االحوالمحول من القاهره مقاصه شهاب اشرؾ عبد الرحمن احمد762762

احوالشهاب سامح فهيم حامد المرصفاوى763763

شهاب محمود الرفاعى عطوه مؽاورى764764

ت قانونشهد كرم محمد عطيه ابو الريش765765

شهيره فتحى محمد المؽربى766766

شوق شاكر كامل محمد ابو السعود767767

مدخلشوقى محمد شوقى محمد768768

شيرين رضا فوزى ؼالى بطرس769769

شيماء حسام الدين سيد محمد770770
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

شيماء راضى محمد طه771771

ادارىشيماء سمير محمد عبد العزيز بيومى772772

شيماء فرحات عبد الباسط السيد773773

شيماء قابيل عبد الحكيم قابيل774774

شيماء قاسم محمد حسن775775

مدنىشيماء محمود عبد الفتاح عبد العزيز776776

ماليه+ تجارى قطرىصالح موسى على موسى المشعرى777777

كويتىصالح هالل شبيب صيفى المطيرى778778

صبا عبد هللا الصابر محمد سالم779779

تعديل ترشيح تجاره بنهاصفاء احمد السيد العربى احمد يوسؾ780780

صفاء حمدى حلمى عبد الرحمن محمد عشماوى781781

تعديل ترشيح تربيه رياضيه بنهاصالح الدين مجدى صالح احمد782782

صالح جمال الدين هاشم احمد الدبيكى783783

نقل قيد اداب المنوفيهصالح صالح عيد سعيد784784
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

كويتىصالح على هايؾ الرشيدى785785

نقل قيد تجاره بنهاصالح محمد احمد امام حسنين786786

ضحى عبد الناصر مصطفى ابراهيم787787

ضحى مجدى احمد رجائى788788

ضحى محمد حسن زكى789789

ضياء رضا محمد بيومى790790

كويتىضيؾ هللا سمير مقبول الفى الرشيدى791791

طارق خالد محمود السيد بدير792792

طاهر محمد نهايتو عبد العزيز793793

كويتىطالل اسعد فراج فهد الحربى794794

شريعهكويتىطالل ؼانم عبد هللا على الؽانم 795795

2018/2017عذر مدنىطه مجدى حجاج محمد حجاج796796

طه محمد سليمان امام797797

نقل قيد تجاره بنهامدنىعادل ايمن عبد العاطى عبد العال798798
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

نقل قيد تجاره بنهاعادل عبد العزيز عزى ابراهيم799799

عاصم السيد حامد السيد الشازلى800800

نقل قيد تجاره بنهاعاصم عبد الهادى عابدين السيد801801

شريعه+ مدنى عاصم عزت امين نجدى نصار 802802

عباس عبد الحميد عباس هيب803803

عبد الحكيم ماهر عبد الحكيم محمد فرج804804

نقل قيد تجاره بنهاتجارىعبد الحليم حامد عبد الحليم حامد شعبان805805

عبد الحميد جمال عبد الحميد على806806

عبد الحميد محمد عبد الحميد على شريؾ807807

عبد الحميد مصطفى عبد الحميد احمد808808

عبد الرازق ناصر عبد الرازق زيدان محمد809809

عبد الرحمن السيد عبد المنعم عبد العال810810

ماليهعبد الرحمن ايمن محمد صبحى811811

ادارى+ مدنى كويتىعبد الرحمن جاسم احمد راشد المجرن الرومى812812
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رابعة انتظام 

(  مستجد)
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

عبد الرحمن رجب فتوح محمد هريدى813813

عبد الرحمن سعيد ابراهيم السيد814814

عبد الرحمن سويلم احمد حسن زهير815815

عبد الرحمن عبد الجواد محمد محمد ابو ليله816816

نقل قيد تربيه رياضيه بنهاتجارىاحوالعبد الرحمن عبد الرؤؾ عبد الرحمن فرؼلى817817

شهاده معادله الكويتادارىعبد الرحمن عبد الموجود عبد الموجود المالح818818

نقل قيد دار علوم القاهرهعبد الرحمن عبد الهادى عبد الهادى احمد سليم819819

نقل قيد تجاره بنهاعبد الرحمن على محمد احمد820820

عقوباتعبد الرحمن مجدى جابر كامل821821

عبد الرحمن محمد حمدى انيس822822

تعديل ترشيح زراعه مشتهرعبد الرحمن محمد سيد عبد اللطيؾ823823

2019مقاصه محول من عين شمس عبد الرحمن محمد محمد السيد824824

معفى من االحوالمحول من المنوفيه مقاصه عبد الرحمن محمد محمد عبد الجواد825825

كويتىعبد الرحمن مساعد مبارك دخيل826826

 

"يعتمد
مدير عام الكلية

 
مدير االدارة

 

ش ط
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رابعة انتظام 

(  مستجد)
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

محول من الزقازيق مقاصهعبد الرشيد حسن عبد الرشيد حسن827827

تعديل ترشيح تربيه بنهامدنى+ شريعه عبد الرؤوؾ امين خليل احمد حجازى828828

نقل قيد اداب عين شمسعبد العزيز جمال عبد العزيز حسن829829

قطرىعبد العزيز حمود رحيل الجحيشى الشمرى830830

كويتىعبد العزيز سعد مترك فهاد العجمى831831

مدنىكويتىعبد العزيز سعود مروى خلق الشمرى832832

عبد العزيز شعبان عبد العزيز عربى833833

عبد العزيز عوض عبد العزيز عبد العاطى ؼباشى834834

عبد العزيز محمد عبد العزيز عبسه835835

شريعهعبد العليم حسين ابراهيم عبد العليم 836836

تحويل مناظر حقوق عين شمسعبد الؽنى يحيى عبد الؽنى عبد الفتاح عبد الؽنى837837

محول من المنصوره مقاصهعبد الفتاح رفعت عبد الفتاح عبد الجواد العويل838838

مدخلعبد القوى منصور عبد القوى عبد هللا رمضان839839

عبد اللطيؾ محمد عبد اللطيؾ محمد840840
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

عبد هللا احمد عبد هللا حسانين شريؾ841841

كويتىعبد هللا احمد محمد عبد هللا على الزمامى842842

عبد هللا اشرؾ سالمه على الكمار843843

عبد هللا الشحات مصطفى عامر844844

عقوباتعبد هللا جمال محمد عبد الباقى شلضم845845

ماليهقطرىعبد هللا حمد على حمد المرى846846

ماليهعبد هللا رفعت امام محمد السيد847847

عبد هللا سالم عزت على دبور848848

عقوبات+ مرافعات كويتىعبد هللا سالم قطوان العازمى849849

عبد هللا سعيد عبد المعبود حجر850850

كويتىعبد هللا طلق محمد ملهاب الرشيدى851851

2019مقاصه محول من القاهره ماليهقطرىلؽهعبد هللا عبد الهادى صالح محمد 852852

عبد هللا عالء عاشق محمد853853

كويتىعبد هللا على محمد يحى القحطانى854854
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2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

عبد هللا عماد احمد فرج حجاب855855

تعديل ترشيح تجاره بنهاماليهعبد هللا فكرى حسن ابراهيم عامر856856

عبد هللا فيصل فرج عبد الصمد مطر857857

عبد هللا محمد السيد عبد الؽنى االعصر858858

نقل قيد تربيه رياضيه بنهاعبد هللا محمد عبد هللا محمد سالم859859

ماليهعبد هللا محمد على عبد هللا860860

قطرىعبد هللا مسفر عبد العزيز سعيد الهاجرى861861

عبد هللا مصطفى سعد صالح862862

عبد هللا ممدوح سيد بيومى حسونه863863

عبد هللا يوسؾ عبد هللا محمد864864

عبد المجيد محى عبد المجيد عبد العزيز865865

ماليه+ مدنى عبد المعز إبراهيم عبد المعز عبد الحليم866866

عمل وتامينات+ شريعه عبد المنعم عامر صالح الدين محمد عامر867867

عبد الهادى سامى عبد الهادى ابو العزم868868
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

عبده السيد عبده السيد عبده869869

عبير عاطؾ محفوظ سعيد ندا870870

عبير محمد السيد رفاعى محمد871871

عبير محمد محمود ياسين محمد872872

عبير نصر نصر الدين السيد873873

عز الدين محمد كمال مرسى874874

عزيزه عمرو عيد عمرو875875

 اكتوبر6نقل قيد معهد كندى عصام ابراهيم على ابراهيم876876

ماليه+ عقوبات عصام اشرؾ سالمه محمد877877

عصام خالد السيد فوزى878878

عفاؾ منير عبد العزيز على الدسوقى879879

عال السيد السيد امين السيد880880

عالء الدين عادل محمود حسنين قابيل881881

مدنىعالء الدين محمد عبد الخالق السيد يحى882882
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

عالء ضعيؾ منصور محمدى بدوى883883

قطرىعلى احمد حسن على احمد884884

معفى من االحوالمحول من المنوفيه مقاصه على احمد على حسن885885

نظم سياسيهعلى اشرؾ على احمد عبد الواحد886886

قطرىادارى+ عقوبات على جار هللا على بخيت البريدى المرى887887

على جمال ابراهيم محمد888888

مدنى+ شريعه كويتىعلى حامد شبيب حمود مبارك العازمى العازمى889889

على حسن على حسن890890

مدنىعلى خالد على رفاعى على891891

كويتىعلى زيد حمد محسن المرى892892

عقوباتكويتىعلى شاكر عناد ؼضبان893893

على طلعت على عبد العظيم894894

ماليه+ عمل وتامينات كويتىعلى عبد هللا جاسم عبد هللا النويشير895895

نقل قيد تجاره بنهاعلى فتحى على ؼنام896896
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

على محمد على ابو سريع897897

على محمد على عبد القادر الخرجاوى898898

على محمد على على عبد الرحيم899899

على محمود محمد محمد نصار900900

اصل الملؾ+ كويتى على ناصر حمود منصور الهاجرى901901

علياء ابو العنين عبد الشافى ابراهيم902902

نقل قيد بنات عين شمسعلياء رفعت محمد سليمان903903

علياء نبيل عبد الفتاح ابراهيم904904

عماد الدين اشرؾ مامون مدنى ابراهيم905905

عماد حسن مجاهد حسن906906

عمل وتامينات+ مرافعات عماد عصام الدين محمد محمد العاوى907907

عقوباتقطرىعمار محمد سالم خوار908908

عمر السيد عبد السيد على شوبه909909

عمر السيد محمد ابراهيم سالمه910910
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

نقل قيد تربيه بنهامرافعاتعمر دسوقى محمد الدسوقى محمد911911

2016/2015اعاده ترشيح عمر رجائى محمد محمود912912

عمر سمير عبد الرحمن محمد على913913

نقل قيد تجاره بنهاعمر سيد عمر عمرى            914914

عمر عبد العزيز على عبد الواحد حسن915915

نقل قيد اداب بنهاماليهعمر على امين محمد916916

ماليهكويتىعمر فهد الفى المطيرى917917

نقل قيد زراعه مشتهرعمر محمد حسب النبى سيد احمد عبد الهادى918918

2019مقاصه محول من عين شمس عمر محمد محمد محمود فج النور919919

نقل قيد اداب الزقازيقعمر محمد مرتضى عفيفى سالم920920

مرافعاتعمر محمود رشاد محمود921921

عمر ناصر احمد محمد922922

نقل قيد تجاره بنهاعمل وتامينات+ مرافعات عمرو احمد خميس عفيفى923923

عمرو انور صالح ابراهيم924924
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

عمرو جمال متولى متولى925925

عمرو حلمى على عبد الوهاب سليم926926

عمرو سمير السيد موسى حسين927927

عمرو سيد عبد الفتاح حسان928928

مرافعاتعمرو طارق مصطفى الطاهر929929

عمرو عبد المعز القطب ابراهيم930930

عمرو عماد حمدى محمود931931

عمرو محمد البسيونى عبد الحكيم صابر932932

تجارى+ عقوبات عمرو محمد حامد حسن محمد933933

ماليهعمرو محمد صالح عبد الباقى محمد934934

معفى من االحوالمحول من المنوفيه مقاصه عمرو محمد فوزى محمد موسى 935935

مرافعاتعمرو محمد نور الدين احمد داود936936

قطرىعناد عايد دليم سالم المظفرى الهاجرى937937

مرافعاتمدنىعياد منير عياد موسى938938
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

ماليه+ مدنى كويتىعيد مبارك عيد الؽصاب939939

كويتىعيد محمد عيد الرميضى940940

عيسوى السيد عيسوى ابراهيم الزيات941941

مدنىعيسى عبد الناصر عيسى السيد942942

دولىعيسى محمد هنداوى احمد943943

ؼاده اشرؾ على السيد حسن944944

ؼاده عبد هللا حمدى محمد945945

معفى من االحوالمحوله من المنوفيه مقاصه ؼاده عالء رجب محمد عبد الوهاب 946946

كويتىؼازى مرضى سعيد حميرين العنزى947947

ماليهكويتىؼانم حمود عواد العازمى948948

 eمحول من شعبه ماليه+ مرافعات فادى سيؾ الدين عفيفى على949949

فادى عاطؾ قرياقص بخيت950950

فادى محمد فتوح الهالوى951951

فاطمه ابراهيم محمد خليل952952
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

تجارىفاطمه احمد حسين عبد ربه على953953

ادارى+ مدنى فاطمه احمد عبد المنعم محمد954954

شريعهفاطمه اشرؾ محمد ابو الخير محمد955955

فاطمه الزهراء سعيد ابراهيم متولى956956

فاطمه السيد عبد العظيم عبد الهادى957957

فاطمه خالد جمال جوده958958

لؽهفاطمه رفعت على عبد اللطيؾ صقر959959

فاطمه رياض طالل محمد دهشان960960

فاطمه صباح سيد مسلم نصار961961

فاطمه طارق عبد الؽفار عفيفى عالم962962

فاطمه طارق عصمت عبد الحميد عطا963963

فاطمه عادل وردانى همام964964

نقل قيد تربيه نوعيه بنهافاطمه عبد الرؤوؾ السيد محمد965965

فاطمه عبد الفتاح محمد عبد المنعم الهياض966966
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

لؽهفاطمه عبد القادر عبد الباقى عبد القادر967967

فاطمه عماد فهمى حسانين968968

لؽهفاطمه عونى عبد النبى عبد الوهاب969969

فاطمه عيد رمزى يوسؾ970970

مدنىكويتىفاطمه محمد طالع ثامر المطيرى971971

فاطمه محمد مصطفى حسين972972

فاطمه مسعد محمود احمد973973

فاطمه ناصر احمد ضيؾ974974

فاطمه نبيل الشعراوى على الشعراوى975975

ماليه+ مدنى فتحى مصطفى فتحى عبد الفتاح حسن976976

قطرىفرج مفتاح فرج ابو صبار السليطى977977

فردوس رضوان محمد حسن978978

عقوبات+ مرافعات فريد ياسر محمد فريد قاسم979979

كويتىفهد خليفه مبارك عجاج الصليلى980980
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

كويتىدولىفهد سعد قنيص الهاجرى981981

قطرىاحوالفهد عبد هللا عيسى المترؾ الحميدى982982

كويتىفهد مساعد محمد عبد هللا محمد السويجى المطيرى 983983

كويتىفهد نابى شايع فهد984984

حكم محكمة بدخوله ثانيه مستجدشريعهكويتى  فهد نايؾ سارى المطيرى985985

 2018 عذر عن ماده االقتصاد كويتىفواز حمد عبد اللطيؾ الضفيرى986986

 اعاده ترشيح مع عدم السماح بتاجيل قيده مره اخرىماليه+ ادارى كويتىفواز صالح مطلق النمران987987

شريعهكويتىفواز مشعل مشارى مشرؾ المطيرى  988988

فوزيه جمال مطر سالم989989

 2016/2015عذر لؽهفوقيه محمد يونس حجازى990990

فؤاد احمد حسينى ابراهيم القطان991991

مدنىكويتىمدنىفيصل خالد شداد عياد العازمى992992

شريعهكويتىفيصل على مناور الشمرى993993

قطرىفيصل ناجى على عباد العجى994994
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

2015/2014عذر كويتىفيصل ناهى خميس العنزى995995

قاسم سيد قاسم رضوان996996

كاميليا ربيع محمد فهمى997997

نقل قيد تربيه رياضيه بنهاماليهكريم احمد سعد احمد998998

كريم حمدى جالل بكرى999999

كريم خالد رمضان السيد بدار10001000

كريم سيد فهمى طه10011001

كريم طارق السيد ؼنيمى10021002

كريم وائل بيومى على10031003

كريمه احمد عبد العزيز عابد10041004

كريمه السيد احمد عبد الرحمن العنتبلى10051005

معفى من االحوالمحوله من المنوفيه مقاصه كريمه بهاء الدين عبد هللا عبد العظيم10061006

تجارىكريمه محمد صالح الدين عبد الؽنى10071007

نقل قيد تجاره المنوفيهكمال رضا كمال الصادق10081008
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رابعة انتظام 

(  مستجد)
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

كويتىكمال نورى نصار بطى10091009

لبنى محمد محمود محمد10101010

لمياء احمد محمد عبد ربه10111011

لؤى احمد ماجد ابراهيم10121012

ليله محمد عبد الحميد حسن10131013

تجارى+ عقوبات ماجد سيؾ النصر عمار عبد اللطيؾ10141014

مارتينا كامل نجيب كامل عبد الملك10151015

مارينا ابراهيم ينى رزق هللا10161016

مازن عالء الدين محمد السيد10171017

ماهر احمد محمد ابراهيم10181018

ماهر جمال بدر محمود عماره10191019

قطرىمدنى+ احوال مبارك حمد زيد الحسنا المرى10201020

قطرىشريعهمبارك ؼانم عبد هللا الربيعه الكوارى10211021

نقل قيد اداب المنيامحسن عيد جمعه خلؾ10221022
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

محمد ابراهيم عابد عبد الرحيم10231023

محمد ابراهيم عبد العال حجاج10241024

محمد ابراهيم عبد القادر محمد حسن10251025

عقوباتمحمد ابراهيم محمد ابو العال الحمصى10261026

نقل قيد زراعه مشتهرمحمد ابو القاسم امام عبد اللطيؾ10271027

محمد ابو زيد عبد الحميد محمد10281028

محمد احمد اسماعيل شلبى10291029

محمد احمد السيد عبد الفتاح على10301030

محمد احمد حسن السيد10311031

نقل قيد خدمه اجتماعيه كفر الشيخمحمد احمد عبد السالم محمد10321032

محمد احمد محمد حلمى احمد يوسؾ10331033

محمد احمد محمد مصطفى الجندى10341034

محمد اسامه عبد العزيز محمد بدوى10351035

محمد اسامه محمد تهامى10361036
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

مدنىمحمد اشرؾ شكرى نصار نور الدين10371037

محمد اشرؾ عبد المنعم حسن10381038

محمد اشرؾ محمود محمد شاهين10391039

محمد السيد شفيق عجاج10401040

نقل قيد تجاره المنوفيهشريعهمحمد السيد عبد الفتاح مرسى احمد10411041

محمد السيد عبد المحسن مصطفى10421042

محمد السيد محمد ابراهيم بدوى10431043

محمد السيد محمد جميل10441044

محمد السيد مؽاورى ابراهيم10451045

نقل قيد تجاره المنوفيهشريعهمحمد النادى السيد محمد عبد الرحيم10461046

مدنىكويتىمحمد امين نجيب موسى مصطفى شعيب10471047

محمد ايمن عبد القوى عبد الفتاح عبد الرحمن هالل10481048

محمد ايمن محمد جمال الدين10491049

محمد بدر عبد العليم عبد العزيز10501050
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

شريعهمحمد جمال احمد محمد الحارونى10511051

محمد جمال عبد الصادق محمود السيد10521052

اجرام+ مدخل محمد جمال محمد عبد العظيم10531053

محمد جمال مصطفى عطيه10541054

شهاده معادلهمحمد جمعه عباس موسى االعرج10551055

نقل قيد تجاره بنهامحمد حازم عبد الستار محمد السيد10561056

محمد حافظ محمد محمود10571057

ادارىمحمد حامد محمود على10581058

شريعهمحمد حسان محمد حسن المراؼى10591059

محمد حسن السيد حسن10601060

محمد حسن حسن المليجى10611061

ادارى+ مدنى محمد حسن عبد المنعم ابراهيم القصاص10621062

محمد حسن عبد المنعم محمد احمد10631063

محمد حسن فهمى حسب هللا محمد10641064
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 2020/2019للعام الجامعى 

محمد حسن محمد حافظ محمد10651065

محمد حسن محمد حسن ابو طالب10661066

محمد حسن محمد خليل10671067

محمد حسن محمد عبد الرازق خضر10681068

شريعهمحمد حسن محمد على10691069

كويتىشريعهمحمد حسن محمود دشتى10701070

محمد حسين عبد الباقى عباس10711071

كويتىمحمد حسين عبد الرضا حسين على سالم الميل10721072

محمد حسين عبد الكريم محمد مرسى10731073

قطرىمحمد حشر هادى ابراهيم الهاجرى10741074

تعديل ترشيح تجاره بنهامحمد حمدان ابراهيم سالم10751075

محمد حمدى المؽاورى محمد10761076

محمد حمدى عبد الرحمن حسن10771077

كويتىمحمد حمود هزاع شالش القحطانى10781078
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

محمد خالد عبد الحليم جاد الرب10791079

محمد خالد كامل عبد الرحمن10801080

محمد خالد محمد المهدى عيد10811081

محمد خالد محمد حلمى عبد الرحمن عواد10821082

محمد خضرى كميل حسن محمود10831083

قطرىاحوالمحمد خميس محمد مرشد المريخى10841084

ماليهمحمد خيرى محمد عبد السالم10851085

تعديل ترشيح معهد تعاونى زراعىمحمد دياب عبد هللا محمد الجز10861086

(اعمال السنه- لؽه - اقتصاد ) 2017/2018عذر عقوباتمحمد راشد عليوه عبد القادر سهيم10871087

محمد رافت حسن على سعد10881088

محمد رجب محمد عبد العظيم عوض10891089

نقل قيد تجاره بنها محمد رضا سعيد عبد الحميد10901090

تعديل ترشيح تجاره بنهامحمد رضا فتح هللا احمد عفيفى10911091

محمد رضا محمد عبد الفتاح10921092

 

"يعتمد
مدير عام الكلية

 
مدير االدارة

 

ش ط



قائمة الفرقة الرابعة 
2020/2019انتظام 

لجنه رقم
79

مالحظــــــاتتخلفات ثالثةالجنسيةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

محمد رضا محمد محمد10931093

محمد رفاعى ابراهيم السيد احمد10941094

محمد رفعت محمد سيد احمد الدرؼام10951095

محمد رمضان عبد االول ابراهيم10961096

محمد زكريا احمد محمد10971097

تحويل مناظر حقوق شبين الكوممحمد زينهم عبد العزيز محمد10981098

محمد سالم على السيد عامر10991099

2019مقاصه محول من السادات محمد سامى عبد المنعم السيد نجا11001100

ماليهمحمد سامى فريد سيد11011101

محمد سامى محمد فتحى11021102

ماليهمحمد سعد احمد عبده11031103

محمد سعيد احمد موسى11041104

محمد سعيد محمد عبد الحق11051105

مدنى+ ادارى محمد سعيد محمد همام11061106
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(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

محول من المنوفيه مقاصهماليهمحمد سعيد محمود عبد المطلب11071107

ماليهمحمد سالمه عبد هللا فايز11081108

محمد سالمه محمد ابراهيم عبد الكريم11091109

محمد سمير محمد امام على11101110

محمد سمير محمدى محمود الشرقاوى11111111

محمد سيد على حسن الملط11121112

ادارىمحمد شاكر يونس عالم11131113

محمد صابر حسن سيد احمد بشاره11141114

دولى عام معفى منمحول من اسيوط مقاصه محمد صبحى احمد مرسى11151115

محمد صبحى عبد الصادق احمد11161116

محمد صبرى عبد المعبود القطان11171117

محول من طنطا مقاصهمحمد صبرى محمد السيد حسونه11181118

محمد صالح ابو الفتوح السيد حسن11191119

محمد صالح حلمى احمد مسلم11201120
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

محمد صالح عبد الهادى جمعه11211121

محمد طارق عبد العليم عزب11221122

ماليهمحمد طارق عبد هللا عبد الصمد11231123

ماليهمحمد طارق فتحى عزب11241124

محمد طارق محمد السباعى11251125

2016/2015اعاده ترشيح ماليهشريعهمحمد عادل السيد عبد الرحمن11261126

محمد عادل كمال محمود شعبان11271127

ماليهاقتصادمحمد عادل محمد رمضان11281128

نقل قيد تربيه رياضيه بنهاماليهمحمد عادل محمد عبد الصادق11291129

ماليهمحمد عادل محمد عبد العزيز11301130

ماليهمحمد عادل محمد محمد ابراهيم المالح11311131

ماليه+ شريعه محمد عادل محمد محمد البهجى11321132

شريعهمحمد عبد الباسط عبد هللا محمد11331133

ماليهمحمد عبد التواب هالل عبد التواب11341134
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

محمد عبد الحكيم محمد مصطفى جزر11351135

ماليهمحمد عبد الخالق سليمان محمد احمد بدر11361136

ماليه+ عقوبات محمد عبد الرازق كمال عبد العزيز11371137

تعديل ترشيح تجاره بنهامحمد عبد الرحمن السيد السيد صقر11381138

محمد عبد السميع محمد عبد السميع11391139

مرافعاتمحمد عبد العزيز محمد طه مصطفى ابو باشا11401140

نقل قيد اداب بنهاعقوباتمحمد عبد الؽفار مصطفى سيد ادم11411141

شريعهمحمد عبد الفتاح على خضر الشربينى11421142

تحويل داخلى اداب بنهامحمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح11431143

مدنىمحمد عبد الكريم عبد المولى عبد الحميد11441144

ادارى+ مدنى محمد عبد هللا السيد يوسؾ11451145

كويتىمحمد عبد هللا عجب عبد هللا المطيرى11461146

محمد عبد المتجلى عبد الخالق احمد هندى11471147

محمد عبد المنعم السيد على شريؾ11481148
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2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

محمد عبد النبى جمعه محمد11491149

محمد عبد النبى عبد الجواد عفيفى11501150

محمد عبد الهادى عبد هللا حسن11511151

مدنىمحمد عدلى قطب محمد سالم11521152

محمد عدوى كمال السيد المالح11531153

محمد عفيفى عبد الفتاح عفيفى11541154

محمد على السيد محمد11551155

نقل قيد تربيه نوعيه بنهامحمد على جوده محمود السيد11561156

محمد على حسينى محمد السيد11571157

كويتىعقوباتمحمد على دؼيمان الهيب سالم العدوانى11581158

تعديل ترشيح زراعه مشتهرمحمد على عبد هللا البيومى11591159

محمد على عمر السيد11601160

نقل قيد زراعه مشتهرمحمد على محجوب محمد اسماعيل11611161

محمد على محمد منصور عقاب11621162
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قائمة الفرقة الرابعة 
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(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

لؽهمحمد عماد حسن بيومى سالم11631163

محمد ؼزاوى شحات ؼزاوى11641164

نقل قيد تربيه رياضيه بنهامحمد فاروق يوسؾ يوسؾ حجازى11651165

كويتىمحمد فالح هالل المطيرى11661166

محمد فرج حامد مرسى11671167

عقوباتمحمد فؤاد السيد كامل خضر11681168

محمد كامل عباس عبد العزيز طاحون11691169

محمد كمال ابراهيم الطوخى ابو عجل11701170

ماليهادارىمحمد كمال الدين حسين محمد حجاج11711171

محمد كمال عبد الفتاح احمد يونس11721172

محمد كمال محمد عبد اللطيؾ11731173

قطرىمحمد مبارك مقعد مفلح العبيدى القحطانى11741174

معفى من االحوالمحول من المنوفيه مقاصه محمد مبروك عبد الحميد مبروك11751175

محمد مجدى السيد محمد زايد11761176
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

ت قانونمحمد مجدى زيدان رمضان11771177

ماليهمحمد مجدى عبد الباقى شحاته11781178

محمد مجدى محمد السيد هادى11791179

ماليهمحمد مجدى محمود عبد المعطى11801180

محمد محسن حسن فريد الحكيم11811181

ادارىمحمد محمد العليمى احمد عمر11821182

محمد محمدى محمد محمدى هيكل11831183

محمد محمود حسن عبد هللا محمد11841184

نقل قيد تربيه رياضيه بنهامحمد محمود عبد العزيز محمد11851185

محمد محمود عبد هللا احمد مسعود11861186

ماليهمحمد محمود كمال الدين بشارى11871187

محمد محمود محمد عبد المعبود11881188

محمد مختار راؼب محمد نجم11891189

كويتىمحمد مريس هاضل على العازمى11901190
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

محمد مسعد السيد محمد عبد الحافظ11911191

محمد مسعد عبد العاطى عثمان احمد11921192

تحويل داخلى تجاره بنهامحمد مصطفى اسماعيل محمد منصور11931193

محمد مصطفى ذكى ؼريب محمد11941194

نقل قيد اداب بنهامحمد مصطفى سيد ؼنيم هالل11951195

محمد مصطفى شحاته بديوى11961196

محمد مصطفى عبد الرحمن مصطفى على11971197

نقل قيد تجاره بنهامحمد مصطفى محمد سليم11981198

نقل قيد اداب بنهامحمد ممدوح صالح الدين محمد11991199

ماليهمحمد ممدوح عبد المعطى عبد الحليم12001200

محمد ممدوح فتح هللا محمد اسماعيل12011201

نقل قيد تجاره المنوفيهمحمد نادر سيد عبد الفتاح 12021202

محمد نادى ريان زهران12031203

محمد ناصر محمد على عبد المعطى12041204
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

محمد ناصر محمد فرج جاد المولى12051205

 اعاده قيد مجلس الكليهكويتىمحمد نايؾ محمد فهاد ابو حماده12061206

محمد نبيل عبد الظاهر محمد منصور12071207

محمد نبيل عبد المجيد حسن سليم12081208

محمد نجيب محمد فؤاد12091209

محمد نزيه السيد عزب جمعه12101210

محمد نصر هللا الدسوقى الحادى12111211

نقل قيد تجاره بنهامحمد هانى حبيب محمد احمد12121212

ماليهمحمد هشام محمد عبد الحميد الكردى12131213

مدنىمحمد هشام يحيى سيد12141214

محمد وحيد صالح دسوقى مرسى12151215

محمد ياسر عبد الشافى عليوه12161216

محمد ياسر عبد العزيز عتاب محمد12171217

عقوباتمحمد يوسؾ رشيدى محمد احمد12181218

 

"يعتمد
مدير عام الكلية

 
مدير االدارة

 

ش ط



قائمة الفرقة الرابعة 
2020/2019انتظام 

لجنه رقم
88

مالحظــــــاتتخلفات ثالثةالجنسيةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

محمدى مصطفى محمدى عبد المجيد قنديل12191219

نقل قيد االكاديميه الحديثه المعادىمحمود احمد عبد الوكيل ابراهيم محمد12201220

نقل قيد زراعه مشتهرت نظممحمود احمد كمال السيد سليمان12211221

محمود احمد محمد شعيب12221222

محمود احمد محمد محمد النجار12231223

محمود احمد محمود ابراهيم12241224

نقل قيد تربيه نوعيه بنهامحمود اشرؾ عبد الحميد عبد اللطيؾ12251225

نقل قيد زراعه مشتهراحوالمحمود السيد صالح االتربى12261226

محمود السيد محمود ابراهيم الصياد12271227

محمود بدر عبد الوهاب خليل12281228

ادارى+ مدنى محمود بدوى محمود بدوى عبد الرحمن12291229

ماليه+ مدنى محمود ثروت عباس امين قنصوه12301230

نقل قيد تجاره بنهامحمود جمال الجناينى محمد سيد احمد12311231

نقل قيد تجاره بنهامحمود حسنى احمد سعد على12321232
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

مرافعاتعقوباتمحمود راشد بدر راشد حسن12331233

محمود رضا محمود احمد12341234

محمود سامى عبد المنعم حسين12351235

محمود سامى عبده على12361236

محمود سامى محمد السيد12371237

محمود سعد محمود امام12381238

محمود سعيد عبد الفتاح ابراهيم12391239

نقل قيد اداب بنهامحمود سالمه حسن عبد الرؤوؾ12401240

ماليه+ شريعه محمود سمير ابراهيم الطويل12411241

معهد فنى معادله عين شمسمحمود سمير ابراهيم محمد12421242

محمود سمير عراقى الشباسى12431243

محمود سمير فايز محمود معروؾ12441244

مرافعاتكويتىمحمود شاكر ؼلوم جعفر12451245

تعديل ترشيح سياحه وفنادق حلوانمحمود شحته عبد الرحمن عبد المطلب الدرؼام12461246
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

محمود شعبان عبد الهادى ابو الفتوح12471247

 eمحول من شعبه محمود صالح بخيت سالمه12481248

ادارىمحمود صبحى محمد على حميده12491249

لؽهمحمود صالح عطيه عبد الرازق النجار12501250

محمود طلعت سعيد قايدباى12511251

محمود طلعت عبد المنعم عبد الفتاح12521252

محمود عادل فوزى عبد الرحمن12531253

محمود عاصم عبد هللا خليل ابراهيم12541254

محمود عاطؾ شعبان زيدان12551255

ماليهمحمود عاطؾ عبد الجليل صادق12561256

محمود عبد الباسط عبد المنعم حسن المهدى12571257

ماليهادارىمحمود عبد الفتاح سيد عبد الفتاح12581258

eمحول من شعبه محمود عبد الوهاب عبد هللا عبد الوهاب12591259

محمود عصام الدين بشير محمد بطاح12601260

 

"يعتمد
مدير عام الكلية

 
مدير االدارة
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

محمود عالء احمد عبد الفتاح12611261

عقوباتمحمود عالء عبد المجيد عبد العزيز سالم12621262

محمود لطفى عبد الرحمن السيد12631263

محمود ماهر مصطفى مصطفى خضير12641264

محمود متولى عبد العزيز خليفه12651265

عقوباتمحمود محمد السيد محمد ابو البركات12661266

محمود محمد بديع الزمان الطفلى12671267

مرافعاتمحمود محمد حسين عبد الؽنى12681268

محمود محمد حسين محمود12691269

محمود محمد رضا عبد العزيز متولى هزاع12701270

محمود محمد عاطؾ محمود محمد خاطر12711271

محمود محمد عبد الحليم شريؾ12721272

شريعهمحمود محمد عبده حسن الوكيل12731273

مدنىمحمود محمد محمد ابو الفتوح12741274

 

"يعتمد
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مدير االدارة
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قائمة الفرقة الرابعة 
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

نقل قيد اداب طنطامحمود محمد محمد الشحات12751275

محمود محمد محمد محمد عبد العزيز12761276

محمود محمد محمود عبد ربه12771277

نقل قيد اداب طنطامحمود مرسى السيد مرسى عبده12781278

نقل قيد اداب بنهاماليه+ مرافعات محمود منصور محمود منصور12791279

محمود ناصر فراج رفاعه12801280

محمود نبوى محمد على الدخنى12811281

محمود وائل عبده امام ؼرس الدين12821282

شهاده معادله عقوباتمحمود وليد محمد الجميل12831283

محمود ياسر صبرى رمضان12841284

محمود ياسر عبد المحسن سالم12851285

محمود ياسر محمود حسين12861286

محمود يحيى عبد المقصود مدين12871287

مدنىمدخلمحمود يس محمد ابو العال نابت12881288

 

"يعتمد
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رابعة انتظام 

(  مستجد)
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

تعديل ترشيح اداب شبين الكوممختار ابراهيم اسماعيل عفيفى12891289

مدثر مختار كمال مصطفى ابوهانى12901290

شريعهمروان محمد احمد ابوسنه12911291

نقل قيد تجاره بنهاماليهدولىمروان وائل عبد الفتاح على محمد12921292

مروه اسماعيل عبد الؽنى عبد الفتاح12931293

مروه عبد السالم عبد الرؤؾ شحاته12941294

مروه محمد محمد احمد12951295

مريم احمد امين عبد الحميد12961296

مريم احمد محمد محمد السيد12971297

مريم عماد عازر عبد المالك12981298

تعديل ترشيح تكنولوجيا وتنميه الزقازيقمريم محمد عبد الحكيم عواد الشقرى12991299

مريم محمد عبد المؤمن محمد عفيفى13001300

ادارى+ مدنى مريم محمد عطيه حامد13011301

مريم محمد مصطفى احمد13021302
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

مريم مسعد تهامى حلمى محمد13031303

كويتى مسلم عبد هللا مبارك الرشيدى13041304

مدنىكويتىمشارى سعد ناجح شريان13051305

شريعهكويتىمشارى عبد العزيز احمد صالل الهوالن13061306

مشيره محمد مصطفى امبابى13071307

مصطفى ابراهيم محمد احمد13081308

مصطفى احمد عفت فهيم احمد منصور13091309

مصطفى احمد عليوه محمد عواد13101310

نقل قيد تربيه نوعيه بنهامصطفى احمد محمود محمد13111311

ماليهمصطفى اشرؾ محمد محمود13121312

مدنى+ شريعه مصطفى حسن عبد الرسول محمد بكر13131313

نقل قيد تجاره بنهامدنىدولىمصطفى حسين محمد امام الهارونى13141314

مصطفى خالد مصطفى حميده13151315

مصطفى رمضان عبد الواحد محمد عبد الواحد13161316
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

مصطفى رمضان عكاشه النادى13171317

مصطفى سالم كمال سالم13181318

2017/2016عذر عن الترم التانىمصطفى سامى زكى عبد المؤمن ابوسالم13191319

مصطفى سعد فرج عبد العزيز13201320

مصطفى سعود سالم عبد العال13211321

نقل قيد تجاره السويسمصطفى سعيد محمد بيومى عيد13221322

مصطفى شريؾ محمد عفيفى13231323

مصطفى صابر محمود موسى13241324

مرافعاتمصطفى طارق حسن دياب الصياد13251325

عمل وتاميناتادارىمصطفى طلعت امام محمد13261326

مصطفى طه مصطفى مدبولى السيد13271327

نقل قيد تربيه نوعيه عين شمسماليه+ ادارى مصطفى عبد الرؤوؾ ابراهيم محمد13281328

مصطفى عبد المعبود ابراهيم الدسوقى ابراهيم الجزار13291329

مصطفى عبد الناصر عبد التواب درويش13301330
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(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

مصطفى عزت ابراهيم حسن ؼنام13311331

مصطفى عصام احمد حجاج13321332

مصطفى عوض مصطفى ابراهيم13331333

مصطفى كمال عبد الفتاح حسين خليفه13341334

مصطفى متولى عفيفى مصطفى عفيفى13351335

نقل قيد اداب طنطامصطفى محمد احمد محمد عيش13361336

مدنى+ عقوبات مصطفى محمود السيد محمد مصطفى13371337

مصطفى محمود على الشامى13381338

مصطفى محمود محمد ابوالهدى محمود ؼالى13391339

عمل وتامينات+ شريعه مصطفى ممدوح فتوح محمد ابو الفضل13401340

مدنىمصطفى مهدى عبد العاطى محمد13411341

مصطفى ناجى محمد مصطفى13421342

معفى من االحوالمحول من المنوفيه مقاصه مصطفى وجدى مرسى محروس13431343

مصطفى وجيه محمد فتح الباب محمود المنوفى13441344
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(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

تحويل داخلى زراعه مشتهرمصطفى يحيى محمد ناصؾ عبد المجيد13451345

شهاده معادله السودانمعتصم باهلل مصطفى اسماعيل13461346

ماليهكويتىمعجب زيد محمد بداح13471347

ممدوح سعد عبد اللطيؾ احمد عبد هللا13481348

عمل وتامينات+ شريعه كويتىممدوح محسن عشوى شماط العنزى  13491349

منار احمد رزق شحاته ابو زيد13501350

منار زينهم امين محمد يوسؾ13511351

منار عونى محمد حمد حمدان13521352

منار محمد الشحات مرسى13531353

منال عبد هللا على محمد على13541354

 شريعهكويتىمدنىمنصور عيد دليم مزعل الرشيدى 13551355

مدنىمنصور يسرى منصور عبد الؽفار13561356

منه هللا ايمن ابراهيم عبد الؽنى حسن13571357

منه هللا ايهاب ابراهيم عطيه13581358
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

منه هللا سعد عبد العظيم احمد يوسؾ13591359

منه هللا سيؾ النصر احمد حمدى سيؾ النصر13601360

منه هللا صابر السيد حسين الشاهد13611361

منه هللا عبد الحميد عبد القادر البيومى13621362

منه هللا عالء الدين محمد على فرعلى13631363

منه هللا عالء محمد درويش13641364

منه هللا مصطفى محمد على مصطفى13651365

منى سعد عبد الودود عبد الحميد13661366

منى عاطؾ محمود الزيات13671367

منى عبد الناصر فهمى عبد الحميد13681368

منى عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمد13691369

مدنى+ ماليه منى عزت فرج عبد المطلب ابو ليمون13701370

منى فريد محمد محمد13711371

منى محمد سامى دسوقى13721372
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

منى مصطفى محمد مصطفى مصطفى13731373

منى منصور سليمان منصور13741374

ماليه+ مدنى قطرىمنيخر على منيخر البريدى المرى13751375

مها صالح محمد مرداشى هانى13761376

تحويل داخلى تربيه نوعيه بنهامها عصام عبد هللا محمد13771377

مها محمد عيد محمد13781378

مها مدحت محمد السيد محمد13791379

مهند طارق عبد اللطيؾ محمد13801380

شريعهمهند عبد الناصر بحيرى حسانين13811381

مهند كمال الدين عبد العظيم محمود االشهب13821382

مهند وليد السيد حسن السعدنى13831383

مهند يوسؾ على عيد13841384

موسى محمد فكرى ؼنيمى عبد النبى13851385

مؤمن ابراهيم انور محمدى حسين13861386
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

نقل قيد تجاره عين شمسماليهادارىمؤمن جمال محمد حسن عبد النبى13871387

عمل وتاميناتمؤمن صديق فهمى سالم13881388

مى السيد جالل محمد13891389

معفى من االحوالمحوله من المنوفيه مقاصه مى عادل حسنين محمد13901390

مى عبد النبى عبد هللا محمد13911391

مى عصام الدين جابر ابو الفتوح13921392

مى عالء السيد محمد13931393

مى محمد عبد التواب حسن مرعى13941394

مى مصطفى عبد الوهاب حامد13951395

مى ناصر عبد النبى متولى13961396

مياده احمد ابراهيم احمد13971397

مياده اشرؾ عباس محمد13981398

مياده بكر محمد فتوح السيد بكر13991399

مياده سعيد مبارك مكى على14001400
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

مياده سالمه عوده مسلم عايد14011401

معفى من االحوالمحوله من المنوفيه مقاصه مياده سيد على موسى14021402

نقل قيد تربيه نوعيه بنهاميار طارق فاروق محمد فرؼل14031403

ميار محمد قطب ابراهيم14041404

ميخائيل ماجد زكى عبد الملك جرجس14051405

ميرنا ايمن شعبان عبد الحليم الخولى14061406

2017/2016عذر عن ماده المنظمات شريعهميرنا قنديل مصطفى محمود14071407

مينا رزق متى جرجس14081408

ماليهمينا رضا مراد عبد الملك14091409

مينا وجيه شحاته ؼالى14101410

عمل وتاميناتناجى ناير ناصيؾ توفيق14111411

نادر باسم فتحى حسن14121412

ناديه عبد العاطى السيد عبد العاطى14131413

ناديه مصطفى داهش عبد الحميد14141414
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(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

ناردين عادل شحاته عبد المالك14151415

ناريمان انيس مصطفى فريد14161416

ادارى+ مدنى كويتىناصر حسين على اللميع14171417

كويتىناصر راشد محمد ضاحى العبدلى14181418

مرافعاتكويتى ناصر سعد ناصر الدويسرى14191419

ماليه+ مدنى كويتىناصر ؼازى عبيد فالح البرازى14201420

ماليهكويتىناصر فرحان ضيؾ هللا صبر الرشيدى14211421

كويتىناصر مبارك صويهد الصليلى14221422

ناصر محمد محمود ابو زيد14231423

ناعسه صبرى محمد ربيع عبد العزيز14241424

نانسى محمد رضا يوسؾ طه محمد14251425

ناهد على فكرى ؼنيمى14261426

ادارىنبيله حسن محمد مصطفى حرب14271427

نجاح محمد نجاح عبد الباقى ابراهيم وفا14281428
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

ادارىنجاه حسن كمال محمد ابراهيم14291429

معفى من االحوالمحوله من المنوفيه مقاصه نجوى شفيق عبد الحكيم الوكيل14301430

ندا بهاء عبد المنعم احمد جوده14311431

ندا سمير محمود السيد الجندى14321432

ندا عصام سعيد صقر14331433

ندا محمد عبد العزيز محمد الجمل14341434

ندا نادر يحيى محمد ابو زيد14351435

ندى احمد السيد السيد عبد هللا14361436

ندى الطوخى السعيد يونس14371437

ندى جمال محمد حشيش14381438

ندى حمدى فايز عبد هللا شومر14391439

ندى خالد ربيع محمد حسانين14401440

ندى خالد عبد هللا محمد شريؾ14411441

ندى خلؾ عبد الاله حسن14421442
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

ندى عادل احمد محمود الحندوله14431443

نقل قيد تربيه نوعيه بنهاندى عبد الخالق عبد السالم ابراهيم14441444

ندى عبد الفتاح عيسى عبد الفتاح14451445

ندى محمد ابراهيم حسن14461446

ندى محمد السيد محمد حسن14471447

ماليهندى محمد جمال محمد رمضان14481448

ندى محمد موسى مصطفى14491449

ندى مصطفى احمد محمد14501450

ندى ناصر فاروق محمود السيد14511451

ندى هشام شحاته حسين14521452

نرمين السيد عبد الؽنى محمد14531453

ادارىنرمين جمال الدين فريد البشارى14541454

نرمين صبحى ابراهيم عبد الؽفار14551455

نرمين طارق على على هانى14561456
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

نرمين عاطؾ السيد عبد الرحمن14571457

نرمين عفيفى حسن محمد القشيشى14581458

شريعهنرمين محمد شافعى شافعى14591459

نرمين ناصر عبد الفتاح ابو المعاطى عبد الرحمن14601460

ماليهنسرين مجدى محمد بحيرى14611461

ماليهنسرين محمد مهدى عبد هللا حسن14621462

نعمه محمود عبد العال السيد عزب14631463

نعيمه محمد عطيه عبد المرضى خفاجى14641464

نؽم خالد عبد التواب عبد هللا14651465

نهاد عبد الباسط محمد سليمان14661466

نهال احمد عبد الفتاح عبد الرحمن14671467

نقل ادارى للوالد حقوق طنطانهال السيد عبد الحميد على على فوده14681468

نهال جمال عبد الفتاح بندارى14691469

نهال خالد عبد الحليم عبد الوهاب14701470
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

نهى اسامه صالح الدين محمد14711471

نهى محمد جمال محمد رمضان14721472

تجارىنهى محمد فتحى عبد الجواد جمعه14731473

مدنىكويتىشريعهنواؾ بدر هايؾ شرار المطيرى14741474

شريعهكويتىنواؾ حمود مسلم حمود العميره14751475

مرافعاتكويتىنواؾ شخير نؽيمش شرعان المطيرى 14761476

ادارىنور الدين شعبان مصطفى مواهى 14771477

نورا السيد عبد الوهاب محمد14781478

نورا بشير محمد عبد المنعم مهدى14791479

2019مقاصه محول من طنطا نورا رمضان سعد شرؾ14801480

نورا عادل منصور مرسى14811481

نورا عبد الرحمن يسن محمود الفيومى14821482

نورا عبد اللطيؾ محمد دسوقى شرؾ14831483

ادارىدولىنورا محمد السيد محمد صبيح14841484
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

نوران احمد شعبان احمد محمد14851485

نوران محمود محمد احمد جاد الحق14861486

نوره احمد مصطفى حسنين14871487

نورهان احمد الشحات محمد14881488

نورهان احمد عبد السالم سيد14891489

نورهان جمال احمد محمود14901490

نورهان جوده على مرسى14911491

نورهان سالمه محمد ابراهيم القطان14921492

نورهان سيد زكريا ؼنيم خير هللا14931493

نورهان صابر عبد السالم على شومان14941494

نورهان طاهر محمد الجميل14951495

نورهان طلعت محمد فتحى14961496

نورهان عبد البارى ابراهيم عبد البارى14971497

نورهان عبد الرحمن ابو العال قطب14981498
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

نورهان عبد الرحمن عبد الشهيد يوسؾ14991499

شريعهنورهان عبد الرشيد توفيق عبد الجواد15001500

نورهان عصام عبد الفتاح عبد المجيد15011501

نورهان ماهر السيد السيد15021502

نورهان ماهر شعبان ابو طالب15031503

نورهان مجدى عبد هللا سيد احمد15041504

نورهان مجدى محمود محمد15051505

نورهان محفوظ يوسؾ حجاج خفاجى15061506

شريعهنورهان محمد حسين سليم15071507

نورهان محمد محمد عبد العزيز15081508

نيره ايهاب سعيد محمود15091509

نيره عصام فتحى عبد الجواد15101510

نيره على محمد حسن15111511

مدنىنيره مصطفى مرسى مرسى15121512
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

نيره نبيل عبد العظيم على سالمه15131513

هاجر ايمن محمد شاهين15141514

هاجر جابر عبد الجواد عبد اللطيؾ15151515

هاجر جمال سيد حسن محمد رشيد15161516

هاجر حسن دياب محمود15171517

مرافعاتهاجر سعد احمد عطاوى خليل15181518

هاجر طاهر حسن عواد خليل15191519

هاجر طه محمد عبد الخالق15201520

عمل وتاميناتهاجر عادل مدبولى دياب15211521

هاجر عبد العزيز احمد خليل15221522

هاجر عبد النبى محمد رشاد15231523

هاجر عربى السيد زين فاضل15241524

ماليههاجر ماهر صابر محمود15251525

هاجر محسن مرسى محمد المصرى15261526
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 2020/2019للعام الجامعى 

هاجر محمد صابر ابراهيم عبد الرازق15271527

هاجر محمد عواد السيد الدسوقى15281528

هاجر محمود عبد الرازق العانوسى15291529

هاجر مصطفى بهاء الدين ابو الفتوح15301530

هاجر ناصر السيد عبد العاطى15311531

هاجر نصر الدين حمزه متولى15321532

ادارىهاشم حسين هاشم عبد ربه الشرقاوى15331533

هاله الجوهرى محمود محمد15341534

مرافعاتهاله جمال السيد محمد على15351535

هاله حجازى محمد حسن حجازى15361536

هاله شعبان احمد محمد النجار15371537

هاله عبد الرحيم حسن محمد عبد الرحيم15381538

2019مقاصه محول من االسكندريه هبه اشرؾ بندارى عبد العال15391539

ماليه+ مدنى هبه هللا ربيع محمد زكى دسوقى ابو عطيه15401540
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 2020/2019للعام الجامعى 

هبه حمدى صادق فتح هللا15411541

هبه سعيد يوسؾ عبد النبى الصيفى15421542

نقل قيد تربيه نوعيه بنها هبه محمد ابراهيم يوسؾ الخواجه15431543

مدنىهبه محمود عبد المنعم محمد مصطفى15441544

هبه مسعد لطفى صالح15451545

هبه هانى محمد ماهر االبجى15461546

هدى خالد احمد ابراهيم15471547

نقل قيد تربيه نوعيه بنهاهدى سعيد امين عبد النبى15481548

هدى عوده محمد رياض15491549

هدى محمد سيد سيد احمد الجيوشى15501550

تحويل مناظر حقوق طنطاادارى+ مدنى هدير ابراهيم ابراهيم عبد هللا على15511551

هدير ابراهيم ابو سريع ابراهيم15521552

هدير اشرؾ محمد العراقى رجب15531553

هدير اشرؾ محمد امين قابل15541554
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 2020/2019للعام الجامعى 

هدير حسين عبد الرازق عبد الحليم15551555

هدير عادل محمد حسن السروجى15561556

هدير عبد الرازق محمد مصطفى النجار15571557

هدير عبد العزيز محمود عبد العزيز15581558

هدير عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح15591559

تعديل ترشيح حقوق الزقازيق شريعه+ ت قانون هدير محمد كمال الدين محمد15601560

هدير مختار توفيق عباس15611561

هدير هايم عبد اللطيؾ عبد هللا15621562

 2016/2015عذر كويتىهديه عوض فالح مفرج المسيلم15631563

ماليه+ ادارى هشام احمد فتحى عبد السالم محمد15641564

هشام اشرؾ احمد موسى سالم15651565

تعديل ترشيح تربيه نوعيه بنهامرافعاتهشام جمال سيد الطوخى15661566

هشام حسين عبد الحميد خليل جنديه15671567

هشام خيرى سيد يوسؾ15681568
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قائمة الفرقة الرابعة 
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لجنه رقم
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رابعة انتظام 

(  مستجد)
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

مرافعاتهشام محمد عبد المنعم عبد الكريم15691569

مدنىهشام محمد محمد البيومى محمد الهنداوى15701570

همت محمود مصطفى احمد15711571

 ادارىهناء جالل عبد الجليل احمد15721572

ماليههناء سعد عبد الفتاح حسن سعد15731573

هناء عبد الحميد السيد محمد15741574

ماليهادارىهند جابر عبد القادر عبد الؽفار15751575

هند حسين ؼنيمى حسين15761576

هند خالد حسين السيد15771577

هند عزت احمد مهدى هالل15781578

هند عمر علم الدين عمر15791579

هند مكرم عبد الهادى خليل15801580

معفى من االحوالمحوله من المنوفيه مقاصه هيام محمد حمدى على عبد ربه15811581

هيثم محمد عبد الفتاح حفنى محمد شاهين15821582
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رابعة انتظام 

(  مستجد)
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

مدنىوداد جمال احمد منصور15831583

ادارى+ عقوبات وفاء السيد مصطفى شعبان احمد السبكى15841584

وفاء عادل عبد العظيم سالم دياب15851585

وفاء فتحى محمد احمد15861586

فنى تجارى خمس سنواتوفاء وحيد وهبه رزق15871587

مدخلوالء ابراهيم سيد احمد ابراهيم15881588

عقوباتوالء اسامه محروس ابراهيم15891589

والء سعيد السيد طه محمد15901590

والء عماد الدين عبد العزيز فرج15911591

والء محمد معروؾ سالمه15921592

وليد اشرؾ سالمه سليمان15931593

مدنى+ مرافعات وليد صالح على اسماعيل نعمه هللا15941594

ماليهيارا احمد محمد احمد عبد المقصود15951595

يارا ضياء الدين عبد العظيم محمد15961596
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

يارا عبد هللا محمد عبد هللا15971597

2019مقاصه محول من طنطا يارا فاروق عبد الهادى محمد صيام15981598

يارا مصطفى محمود محمد15991599

يارا هشام عبد الستار يونس16001600

يارا ياسر منير عبد الصمد16011601

شريعهياره سمير احمد امام16021602

 eمحول من شعبه عقوبات+ شريعه ياسر سعيد سعد صادق الباجورى16031603

ياسر صبحى ناصر محمد عفيفى16041604

محوله من عين شمس مقاصهياسمين ابراهيم عبد هللا المصرى16051605

ياسمين احمد حافظ السعدى16061606

ياسمين اسامه عبد المنعم ابراهيم حشيش16071607

ياسمين اشرؾ مصطفى عبد السميع16081608

ياسمين حسن عبد العظيم حسن16091609

ياسمين حمدى عبد العظيم محمد حسان16101610
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رابعة انتظام 

(  مستجد)

2020 

 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

ياسمين حمدى فهمى حجاج يوسؾ16111611

ياسمين حمدى محمد عبد القادر دياب16121612

ياسمين سليمان كرم سليمان16131613

ياسمين سمير محمد على16141614

ياسمين شحات عبد المقصود سيد16151615

ياسمين صالح طه يوسؾ16161616

محوله من المنصوره مقاصهياسمين صالح عبد الحفيظ السيد16171617

ياسمين عامر مليجى عامر16181618

ياسمين عصام محمد فتح هللا السيد16191619

ياسمين على خالؾ احمد16201620

ياسمين مجدى احمد سيد السعدنى16211621

ياسمين محمد صالح الدين ابو الفضل عبد العال16221622

ياسمين محمد عبد العزيز حسين16231623

نقل قيد نوعيه بنهاياسمين محمد محمد عبد الحميد16241624
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 ((  مستجد"انتظام "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

ياسمين محمد محمد على16251625

ياسمين محمد محمد فؤاد محمد عطا هللا16261626

ياسمين ممدوح حسن السيد16271627

ياسمين منصور جمعه محمد16281628

محوله من السادات مقاصه ياسمين هانى محمد موسى محمد16291629

ياسمين ياسر صبرى محمد16301630

يحى محمد صالح الدين عبد الفتاح16311631

محول من المنصوره مقاصهيحيى احمد عبد الرحمن محمود المسدى16321632

يحيى ايمن يحيى محمد احمد16331633

يحيى محمد عبد الستار الدسوقى بركات16341634

يحيى هانى فاروق مصطفى المنير16351635

مدنىكويتىيزيد صالح سبيل حسين العازمى16361636

يس عصام محمد عبد العزيز16371637

2019مقاصه محول من جنوب الوادى يسين تهامى فواز احمد16381638
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 2020/2019للعام الجامعى 

تعديل ترشيح تجاره بنهايوسؾ احمد محمد فهمى16391639

مدنىكويتىيوسؾ جابر جعيثن جزاع  الشمرى16401640

يوسؾ جمال محمود حماده16411641

ماليهكويتىيوسؾ جمعان شداد سودان16421642

نقل قيد تربيه رياضيه بنهايوسؾ سامى محمود عفيفى الحاج16431643

عقوباتكويتىيوسؾ سعد محمد شبيب سالم الهولى العازمى16441644

معفى من االحوالمحول من المنوفيه مقاصه يوسؾ شوقى بهجت زايد16451645

يوسؾ طلعت السيد حسن العدس16461646

يوسؾ محمد حسنين حسن16471647

قطرىيوسؾ محمد يوسؾ محمد المطاوعه16481648

يوسؾ محمود محمد ابراهيم16491649

ماليه+ شريعه يوسؾ مصطفى محمود احمد الخطيب16501650

 كويتىيوسؾ هادى فالح فالح العازمى16511651
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