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ابانوب عزت عدلى ناشد12051

عمل وتاميناتاحوالابتهال عبد الناصر ابراهيم محمد22052

مدنى+ عقوبات ابرام صالح فتحى لبيب32053

عمل وتاميناتابراهيم احمد محمد حلبى42054

ابراهيم احمد محمود بيومى دراهم52055

ابراهيم عادل ابراهيم محمد المحالوى62056

ابراهيم محمد عبد الحميد حسن عسيلى72057

ماليهابراهيم محمد عبد الوهاب ابراهيم82058

ماليهابراهيم محمود ابراهيم دسوقى92059

ابراهيم يوسف ابراهيم اسماعيل102060

تعديل ترشيح حقوق الساداتابو زيد صبرى ابو زيد ابراهيم112061

مدنىاحمد ابراهيم حسوبه ابراهيم122062

تجارىاحمد ابراهيم مصطفى عبد الصمد132063

دولىاحمد احمد حسين احمد محمد142064

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

 2020/2019للعام الجامعى 
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احمد اسامه محمد جابر152065

نقل قيد سياحه وفنادق حلواناحمد اشرف جوده ابراهيم162066

احمد السيد زينهم حافظ172067

(يظل انتساب  )اعاده قيد تجاره المنوفيه احمد السيد محمد مبروك182068

(يظل انتساب  )اعاده قيد تجاره المنوفيه احمد الشافعى عبد الحق جاد نصر192069

احمد ايهاب احمد البدوى202070

مدنىاحمد جمال السيد محمود212071

احمد جمال عبد الجواد ابراهيم الحسانى222072

اعاده قيد ازهريه يظل انتسابمدنىاحمد جوده السيد دياب232073

عمل وتاميناتاحمد حسن على عثمان242074

معفى من االحوالمحول من المنوفيه مقاصه احمد حمدى الجيوشى هالل252075

مدنىمدنىاحمد حمدى عبد البديع احمد سليم262076

مدنى+ شريعه احمد خالد سيد عبد المجيد272077

احمد خالد محمد الدمرداش282078
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احمد خيرى نجاح خيرهللا292079

مدنىاحمد زكى احمد مصطفى302080

احمد ساهر محمد صبرى على312081

شريعهمدنىاحمد سعيد السيد امين322082

شريعهاحمد سعيد حجاج حجاج332083

تحويل مناظر حقوق شبين الكومشريعهاحمد سعيد حسنين محمد342084

مدنىاحمد سعيد حلمى عثمان352085

احمد سعيد عبد الجيد السيد362086

شريعهاحمد سعيد عبد الحفيظ عبد الرحمن372087

احمد سعيد عبد الكريم محمود ابراهيم جاد هللا382088

(يظل انتساب)اعاده قيد تجاره بنها عقوبات+ شريعه احمد سليمان محمد لطفى عويس392089

ادارىاحمد سمير عبد العزيز رزق402090

احمد سمير محمد ابراهيم دبور412091

مدنى+ عقوبات احمد شحته محمد فرماوى عرفه422092
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احمد صابر محمد محمد ابو العال432093

احمد صالح حسن حسن حموده442094

احمد طارق عبد المعبود عبد الصبور452095

احمد طارق مصطفى محمد االشرم462096

مدنىت قانوناحمد طلعت صالح احمد بدوى472097

احمد طه رشدى عبد المطلب عبد الخالق482098

احمد عاصم عبد العزيز عبد النبى492099

احمد عاطف السيد سليمان502100

مدنىاحمد عاطف سيد عبد الغفار512101

احمد عبد الرحمن احمد حسن على522102

احمد عبد الكريم عبد العال سيف532103

شريعهاحمد عبد اللطيف حمدى عبد اللطيف سرحان542104

دولىاحمد عبد هللا محمد محمود552105

مدنىاحمد عبد المعز فهمى حرفوش562106
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ادارىمدخلاحمد عبد النبى ابراهيم مسير572107

عقوبات+ شريعه احمد عصام الدين عليوه محمد582108

ماليه+ شريعه احمد عصام فتحى حسن السيد سعيد592109

عقوبات+ شريعه احمد عمر احمد مدبولى602110

احمد عمرو عفيفى عبد الرحمن احمد612111

عقوباتاحمد عويس قطب محمد622112

شريعهاحمد فتحى حمدى حافظ عيسى632113

احمد فؤاد زين العابدين ابراهيم642114

شريعهاحمد محمد ابو السعود محمود نصر652115

ماليه+ عقوبات احمد محمد السيد سليم662116

محول من المنصوره مقاصهادارىاحمد محمد بدران ابراهيم على672117

 شريعهدولىاحمد محمد سالمه ندا682118

مدنىاحمد محمد عبد الفتاح احمد692119

ماليه+ شريعه احمد محمد عبد النبى محمد مبروك702120
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(يظل انتساب  )اعاده قيد تجاره بنها احوالاحمد محمد فؤاد كمال حجاج712121

احمد محمد محمد سالمه محمد722122

احمد محمد ناصر حسن732123

عقوباتاحمد محمد يوسف ابو جزر742124

مدنىاحمد محمود بكر محمد752125

مدنى+ شريعه احمد محمود محمد عبد الرحيم762126

عقوباتاحمد مختار عبد العزيز محمد رمضان772127

مدنىاحوالاحمد مسعد محمد عبد الفتاح782128

مدنى+ شريعه احمد مصطفى على محمد792129

عقوباتاحمد مغاورى فتحى مغاورى802130

احمد مهدى السيد محمد شنان812131

احمد ناصر عبد الرازق عبد الفتاح822132

احمد هشام عبد الغفار عبد التواب832133

شريعهاحمد هالل عبد الرحمن سليم842134
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مدنىاحمد يحي محمد على احمد852135

ادارى+ مدنى احمد يحيى حمدى ابراهيم البدوى862136

احمد يوسف احمد محمد872137

احمد يوسف زكى يوسف الشحرى882138

ادهم احمد سمير محمد892139

اسراء ابراهيم عادل محمد902140

اسراء ابراهيم نور الدين ابراهيم912141

ماليه+ عقوبات اسراء احمد محمود سيد922142

اسراء جمال شحاته ابو الليل932143

مدنىاسراء حسن صبحى عبد الحفيظ942144

اسراء صالح الدين مصطفى عبد الجواد952145

اسراء عاطف فتحى عبد العاطى بيومى962146

ادارىاحوالاسراء محمد عبد الوهاب منصور محمد972147

شريعه+ احوال اسراء محمد ياسين محمود982148
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شريعهاسراء محمود سعيد احمد992149

اسراء مدحت محمد على محمد1002150

اسراء نادر سليمان عباس1012151

ادارى+ عقوبات اسالم احمد فهمى عبد الرازق عبد العزيز1022152

شريعهاسالم ايهاب محمد نجاح عبده1032153

عقوباتاحوالاسالم جمال عبد السالم السعيد1042154

شريعهاسالم رجب صبره عبد الاله1052155

اسالم سيد عمر عدلى حسب هللا1062156

عقوباتاسالم صفوت عبد الخالق ابراهيم1072157

مدنىاسالم عبد النبى حسن جوده1082158

مدنى+ شريعه اسالم فتحى فتح هللا عبد اللطيف1092159

نقل قيد تربيه نوعيه المنوفيهمدنى+ مرافعات اسالم كمال موسى حلوه1102160

عقوباتاسالم محمد ابراهيم السيد محمد الدهشان1112161

مدنىاسالم محمد ابراهيم محمد سعيد1122162
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مدنىاسالم محمد ابو سريع عبد الرؤف1132163

مدنى+ شريعه اسالم محمد حسين فارس محمد1142164

مدنىاسالم محمد حلمى حسين1152165

2019مقاصه محول من عين شمس مدنىاسالم هشام عبد الرازق محمد1162166

اسماء ابراهيم على على1172167

اسماء ابراهيم مامون ابراهيم الجمال1182168

اسماء ابراهيم محمود على عبد الجواد1192169

مدنىاسماء احمد عبد العزيز ابراهيم1202170

اسماء احمد محمد محمد السيد عماشه1212171

اسماء سليم سيد سليم1222172

مدنىاسماء سمير انور السيد على1232173

اسماء عاطف عبد المجيد محمد عوض1242174

مدنىاشرف محمد سيد احمد مبارك1252175

مدنىاكرم محمد عبد الرحمن عبد الفتاح1262176
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مدنىاالء رضا السيد هالل رضوان1272177

االء عايد عبد الرحمن محمد مصطفى1282178

احوالالسيد ابراهيم حسن رجب1292179

السيد احمد عبد المنعم محمود1302180

السيد سعيد شعبان السيد1312181

عقوباتالسيد عبده السيد محمود1322182

(يظل انتساب  )اعاده قيد زراعه مشتهر السيد محمد السيد احمد على1332183

السيد محمد السيد على احمد1342184

مدنىالسيد محمد السيد محمد على اللبودى1352185

الشيماء عادل عبد الحميد سرور1362186

ماليه+ مدنى المرسى هانى المرسى ابو العباس صالح1372187

احوالامانى اشرف عطا محمد1382188

2020/2019عذر امجد صبحى سعيد عيطه1392189

امل محمد حسام الدين عبد العظيم محمد1402190
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امنيه السيد انور احمد1412191

امنيه ايمن حلمى حسن1422192

امنيه جابر السيد سيد احمد1432193

ماليهامنيه عاطف سيد محروس حنفى1442194

امنيه عماد الدين صبحى عبد الغنى1452195

امنيه محمد احمد محمد1462196

ماليهامنيه مرسى محمد على نصر1472197

معفى من االحوالمحول من المنوفيه مقاصه عقوباتامير ابراهيم محمد سعيد مصطفى يوسف1482198

مدنىاميره احمد يوسف محمد قردش1492199

اميره اشرف مصطفى ابراهيم1502200

نقل قيد فنى تمريض حلواناميره جمال محمد سليمان1512201

اميره خالد اسماعيل فارس1522202

امين عاطف امين احمد البقلى1532203

امين ياسر امين عبد الحليم1542204




"يعتمد
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    مدير اإلدارة
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
12

مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

محوله من طنطا مقاصهامينه احمد محمد سليمان السيد سالمه1552205

ماليهايمان عبد الشافى شديد ابراهيم1562206

(يظل انتساب  )اعاده قيد تربيه بنها  مدنىايمان عماد عبد الجبير محمد محمود1572207

مدنى+ عقوبات ايمان مجدى عابد السيد محمد1582208

ماليهايمان محمد ابراهيم السيد خير الدين1592209

مدنىايمان نشات حسن غنيم صوابى1602210

ايمن محمد عطيه خطاب وهبه1612211

ايه هللا سعد محمد الهادى محمد عبد هللا1622212

مدنى+ عمل وتامينات ايه ايهاب فرج عبده1632213

مدنىايه جابر محمد عبد الوهاب1642214

احوالايه حاتم رجب طوخى1652215

ايه حسن جابر حسين1662216

عمل وتامينات+ شريعه ايه خالد حسين السيد1672217

عمل وتاميناتايه سعد عبد المعز عبد الرازق1682218




"يعتمد
مدير عام الكلية

         
    مدير اإلدارة

 

ش ط



قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
13

مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

ايه طارق ابو السعود دياب1692219

احوالايه عبد الباسط الشافعى احمد1702220

ايه عبد الرحمن محمود مصطفى1712221

مدنىايه محمد الطوخى عبد العظيم محمود بدر1722222

مدنىباسم محمد فتحى ابو الريش1732223

باسم محمود منصور الدنديطى1742224

عمل وتاميناتبسمه جمال سيد سيد1752225

نقل قيد تجاره بنها عقوبات+ عمل وتامينات بسمه رضا احمد محمد1762226

بسنت طلعت محمد فايق1772227

بسنت عماد عبد هللا عبد العظيم1782228

(يظل انتساب  )اعاده قيد تجاره شبين الكوم عقوبات+ عمل وتامينات بالل حسن محمد صابر المزين1792229

يظل انتساب بالل محمد عبد الفتاح فتوح1802230

عمل وتاميناتاحوالبوسى حسام ابو اليزيد على حامد الشافعى1812231

بيشوى فرج ابراهيم روبيل1822232
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مدير عام الكلية

         
    مدير اإلدارة
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
14

مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

احوالتقا ناجى قصد هللا محمد1832233

عمل وتامينات+ شريعه ثروت حسان محمد حسن على1842234

مدنىجالل حسام جالل محمد ابراهيم معجبه1852235

2019مقاصه محول من المنوفيه جالل ممدوح فتحى عبد الغنى الخولى1862236

جهاد احمد احمد على1872237

دولىجهاد احمد حمدى عبد العظيم احمد سليم1882238

جهاد جاد الرب عبد المطلب جاد الرب1892239

(يظل انتساب  )اعاده قيد خدمه اجتماعيه حلوان عمل وتامينات+ شريعه جورج القس ويصا عزيز جرجس1902240

عقوباتجوليان نادى محروس حنا1912241

احوالحازم حسنى محمد الحديدى1922242

عقوباتمدنىحازم طه منصور طه1932243

عمل وتاميناتحازم محمد كامل امين احمد1942244

(يظل انتساب  )مؤهالت عليا حازم محمد نجيب عبد العال محمد1952245

حازم وحيد شحات عبد المنعم مطهر1962246
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
15

مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

عمل وتاميناتحسام الدين هانى حلمى حافظ1972247

حسام حسن احمد محمد1982248

احوال+ ادارى حسام حسن بدر سليمان1992249

حسام حمزه مصطفى احمد شاهين2002250

(يظل انتساب  )اعاده قيد تربيه بنها حسام هانى محمد مصطفى الوصيفى2012251

مرافعاتحسن ابراهيم حسن حسينى2022252

حسن اشرف حسن كامل2032253

(يظل انتساب  )اعاده قيد تجاره عين شمس حسن رضا احمد عبد العال2042254

حسن صابر محمد احمد2052255

مدنىدولىحسن عبد الشافى عبد العزيز عبد المطلب2062256

عمل وتاميناتت نظمحسن عصمت حسن سالم2072257

عمل وتاميناتحسن نجاح درويش مصطفى2082258

شهاده معادله االماراتمدنى+ عمل وتامينات حسن نجاح محمود حسن عماره2092259

تحويل مناظر حقوق شبين الكومحسنى على عدلى الزهرى محمد2102260
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مدير عام الكلية

         
    مدير اإلدارة
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
16

مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

مرافعاتحسين الكحال حسين عبد العال محمد2112261

عمل وتامينات+ مرافعات حسين محمد السعيد على2122262

حسين محمد عبد العال عبد العال2132263

حلمى جرجس حلمى صبره حنا2142264

احوالخالد على عبد الحميد على2152265

عمل وتاميناتخالد محمد محمد مجدى محمد السعداوى2162266

خالد نصر الدين رجب مصيلحى2172267

عمل وتاميناتخلود خليل محمد كمال2182268

عمل وتاميناتخلود مصطفى امين محمدبن2192269

عمل وتاميناتداليا مدحت احمد على احمد2202270

دعاء حسام محمد احمد2212271

مدنىدعاء رياض طه عبد الغنى داود2222272

مدنىدعاء عادل عبد العزيز عبد الفتاح سالم2232273

دعاء محمد ابراهيم محمود2242274
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
17

مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

دكرورى محمود دكرورى محمود2252275

2019مقاصه محول من طنطا دينا السباعى عبد الوهاب السباعى2262276

دينا زكريا بيومى احمد عبد الرحمن2272277

احوالرافت ناصر محمد محمد2282278

عقوباترامى عواد محمد الهادى السيد ابو سعيد2292279

عقوباترامى محمد معوض السيد2302280

رانا احمد نايل احمد2312281

عمل وتاميناترانا ايمن فتحى محمد ابو العدل2322282

يظل انتساب + (شهاده معادله  )اعاده قيد تربيه بنها رانده عبد العزيز مهدى عبد العزيز2332283

رائد محمد ابو المنصور محمد محمد 2342284

عمل وتاميناترحمه صالح عبد اللطيف سيد احمد2352285

رحمه محمد سعيد محمد المعالوى2362286

رضا احمد على محمد2372287

رضا السيد محمد السيد بركات2382288
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
18

مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

عقوباتمدنىرضوى حسن محمد احمد جادو2392289

رنا محمد ناجى على منصور2402290

رنيا حسن عبد الرشيد حسن رمضان2412291

روضه محمد صبرى محمد جوده سالم خربوش2422292

ريم عادل محمد اسماعيل2432293

تجارىعقوباتريم عزت عبد هللا جاب هللا2442294

 (يظل انتساب  )اعاده قيد تجاره بنها ريهام رسمى عبد الهادى عبد السالم2452295

ريهام رضا سيد سالم2462296

ماليهريهام عاطف محمد عبد الحق2472297

ريهام عماد على عبد الهادى على2482298

ريهام محمد صالح عبد الرازق حسانين2492299

زكريا مجدى زكريا محمد خفاجى2502300

مدنىزياد احمد عبد المنعم ابو مسلم دياب2512301

مدنىزياد اشرف محمد محمد ابراهيم امبابى2522302
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
19

مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

مدنىزياد عيد عطيه عبد هللا2532303

مدنىزينه عبد السميع شعبان بيومى2542304

مدنىساره سعد عبد الغنى حافظ2552305

ساره عثمان حامد حسين2562306

ساره محمد صدقى ناصر ابو الخير2572307

ماليهساره ناصر حلمى عبد المجيد2582308

عقوباتسامح سعيد محمد مصطفى2592309

سامح صالح السيد عبد المجيد نصر2602310

عذر عن مواد التخلف+ تظل انتساب + معفى من االحوال محوله من المنوفيه مقاصه ادارى+ تجارى سحر رمضان سيد قطب2612311

مدنىسحر عربى على بيومى ليله2622312

سحر محمد السيد ابراهيم عبد هللا تكفه2632313

سلمى سمير عبد الغنى محمود2642314

سلوى محمد صالح الدين محمد حسن عبد الوهاب2652315

مدنىسمر رافت عبد المحسن مبروك2662316
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
20

مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

سمر عبد الرحمن ابراهيم حفنى2672317

سمير عادل كامل محمود2682318

مدنىمدخلسميره محمد عليوه عبد الرحمن2692319

شريعهسها ايمن محمود على الشاعر2702320

مدنىسهام محمد سيد احمد اسماعيل2712321

سهر ابراهيم مصطفى شحات2722322

2019مقاصه محول من المنوفيه ماليهسهير جمال حسب النبى مصطفى2732323

عقوباتاحوالسيد سعيد جوده محمود هالل2742324

عقوبات+ مرافعات سيد يوسف خليل عبد الحليم حامد2752325

مدنى+ عقوبات سيف على حسينى عبد العزيز طه2762326

مدنىشادى مكين شنوده بخيت2772327

 تانيه2019/2018عذر عن ماده مدنى شاهيناز جمال محمد ابو الفتوح2782328

شروق عاطف عبد النبى سالم2792329

مدنىشريف اشرف عبد السالم السيد الطنانى2802330
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

شريف صالح عبد العزيز سليمان سيف 2812331

شيماء عرفه محمد هاشم2822332

مدنىصبحى سيد حسن محمد2832333

2017/2016 الى عام 2012/2011عذر مرضى من عام صفاء حسنى ابراهيم عبد الغفار2842334

ت قانون+ عقوبات صالح مجدى صالح الدين احمد2852335

صالح محمد صالح سيد2862336

(يظل انتساب)اعاده قيد تجاره بنها طارق فتحى نصر المشد2872337

طارق مصطفى سيد محمد السيد2882338

طه محمود حسن سليمان سنجر2892339

مدنىعادل هشام السيد مصطفى2902340

مدنىعاصم عباس ابراهيم عبد الفتاح2912341

عبد الحكم زكريا عبد الرحمن جاد2922342

عمل وتاميناتعبد الحميد اشرف عبد الحميد محمد2932343

ادارى+ مدنى عبد الرحمن ابراهيم محمد احمد سيد احمد2942344
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

عقوباتعبد الرحمن احمد رفاعى النواوى2952345

تجارى+ عقوبات عبد الرحمن احمد محمود عبد الغنى2962346

ماليهعبد الرحمن اسامه محمود ابراهيم حشاد2972347

عبد الرحمن حسن عبد المطلب عبد النبى2982348

عبد الرحمن حسن محمد حسن الشويخى2992349

عبد الرحمن خالد محمد شوقى3002350

(يظل انتساب  )اعاده قيد زراعه المنوفيه عبد الرحمن عصام محمد ابراهيم الحلوانى3012351

مدنىعبد الرحمن على رمضان على حسن3022352

مدنىعبد الرحمن عماد عبد المنعم مسلم الهوارى3032353

عبد الرحمن محمد سيد عبد الحميد3042354

ماليه+ عمل وتامينات عبد الرحمن محمد نصر دمرداش3052355

عبد الرحيم صالح عبد الرحيم على3062356

2017/2016عذر عن ماده االقتصاد عبد الستار حسن عبد الستار محمد نجدى3072357

عبد العزيز احمد محمد ربيع3082358
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

(يظل انتساب  )اعاده قيد تربيه بنها عبد العظيم حمدى عبد العظيم محمد عفيفى3092359

مرافعاتعبد الغفار حسن عبد الغفار سليمان3102360

عبد هللا ربيع عبد هللا ابراهيم3112361

عمل وتاميناتعبد هللا رفعت عبد العظيم حسين على3122362

عمل وتامينات عبد هللا عادل ابو سيف عبد القوى3132363

عبد هللا عنتر حسن محمود3142364

عبد هللا ماهر عبد هللا محمود على3152365

عبد المجيد محمد عبد المجيد احمد مقلد3162366

عبد المنعم بدر ابراهيم بدر الجعار3172367

ماليهعبد المنعم طارق عبد المنعم عثمان3182368

عبد الواحد هشام عبد الواحد سنجر3192369

دولىعبد الوهاب سيد عبد الوهاب احمد3202370

ماليهعبد ربه محمد عبد ربه سالم3212371

2016/2015اعاده ترشيح عزه عبد السميع سالم ابراهيم3222372
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

عزيز جالل محمد عزيز3232373

محول من السادات مقاصه ماليهعصام جمال الدين عبد هللا السيد3242374

على حمدى على عبد الجواد3252375

عقوباتعلى حمدى محمود محمد سالم3262376

عمل وتاميناتعلى سعيد حسن محمد3272377

2015/2014وقف قيد مدنىادارىعلياء عالء شعبان توكل 3282378

عقوباتعمر ابراهيم احمد عمر3292379

عمر السيد عبد الشافى السيد3302380

عمر خالد محمد التهامى عبد هللا3312381

عمر شوقى عباس عبد ربه3322382

عقوباتاحوالعمر عبد الفتاح عواد عباس3332383

عمر مجدى عبد القادر محمد3342384

ماليهشريعهعمرو خالد عبد المقصود يوسف3352385

(يظل انتساب  )نقل قيد معهد عالى دراسات تكنولوجيه مدنىعمرو صالح خليل محمد 3362386
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

(يظل انتساب  )اعاده قيد اداب عين شمس عمرو عبد الجليل محمد السعيد سليمان الشربينى3372387

لغهعمرو عبد الحميد المصيلحى ابو المعاطى3382388

عمرو فرج سكران محمد مصطفى3392389

مدنىعمرو محمد السيد حسن3402390

ادارى+ عمل وتامينات عمرو محمد حسين متولى الصفتى3412391

2020وقف قيد تجنيد + يظل انتساب  + (شهاده معادله  )اعاده قيد تجاره بنى سويف عقوباتعمرو محمد سمير ابو زيد3422392

(يظل انتساب  )اعاده قيد تربيه بنها غدير سليمان السيد عبد الرحمن 3432393

شريعهغريب محمد غريب حسن3442394

فاتن العربى محمد جالل 3452395

فادى دولف شحاته جوده3462396

مدنىفارس بدر سيد فرغلى3472397

فاطمه الزهراء محمد حسن هادى3482398

فاطمه سيد حمدان محمد الخرزانى3492399

فاطمه محمد عبد المحسن على3502400
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
26

مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

عقوباتفاطمه محمود عبد النبى محمد3512401

شريعهفاطمه محمود محمد ابراهيم3522402

فاطمه مصطفى محمد مصطفى3532403

فايزه عماد عبد ربه عبد هللا3542404

شريعهفتحى عطيه فتحى موريث3552405

فتحى نبيل فتحى السيد الجوهرى3562406

مدنىفداء االسالم رضا احمد ابراهيم3572407

شريعهفرح ابراهيم صالح محمد3582408

فريد سعيد لطفى عبد الرحمن علوش3592409

ادارى+ مدنى فوزيه محمود عبد العاطى معوض سلطان3602410

فؤاد طارق السيد عبد الهادى3612411

(يظل انتساب  ) اكتوبر 6اعاده قيد معهد عالى لعلوم الحاسب قاسم عبد الرحمن قاسم محمد3622412

ماليه+ شريعه كريم احمد خليل على الديب3632413

ادارى+ شريعه كريم احمد محمد احمد اسماعيل3642414
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

2019مقاصه محول من عين شمس كريم جمال ابراهيم محمد3652415

كريم رضا عبد هللا حسين دحرج3662416

ادارىت نظمكريم سعيد لبيب حموده عبد الرحمن3672417

كريم عادل عبد الحميد عبد هللا3682418

عقوباتكريم عبد العزيز محمد عبد الحميد3692419

كريم مجدى ابو السعود على حسن3702420

كريم ممدوح عيسى امين3712421

مدنىكريم وجيه على على 3722422

ماليهكريم يوسف محمد سليمان3732423

عمل وتاميناتكريمان عادل صبحى محمد سالمه3742424

كريمه عبد الفتاح محمد عبد الفتاح3752425

كمال عبد الخالق كمال عبد الخالق سيف3762426

كيرلس نبيل صموئيل كامل3772427

لمياء محمد السيد محمد سرور3782428
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
28

مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

لؤى ياسر فوزى تركى3792429

ليلى محمد محمد مصطفى3802430

ماليه+ ادارى ماجد فرج شحاته عطيه3812431

مادونا حنا عياد حنا3822432

ماركو شريف صبرى فرج3832433

ماركو منير عريان بقطر بشاره3842434

مارينا صالح مسعود بطرس3852435

شريعهادارىمجدى اشرف حنا حبيب3862436

عمل وتاميناتمجدى محمد عبد الحميد محمد3872437

مجدى مسعد عبد المنعم منصور3882438

مدنىمحاسن مجدى حسن احمد3892439

عمل وتاميناتمحرم محمد محمد شكر ابو زيد3902440

محمد ابراهيم حسانين زكى جبل3912441

محمد ابراهيم حلمى ابراهيم الوزيرى3922442
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
29

مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

شريعهاحوالمحمد ابراهيم صالح ابراهيم ابراهيم3932443

محمد ابراهيم محمد ابراهيم حسين3942444

محمد ابراهيم يونس عبد المنعم3952445

محمد احمد السعيد احمد3962446

ماليهمحمد احمد السيد احمد موسى3972447

مدنىشريعهمحمد احمد سمير احمد الدرع3982448

ادارىمحمد احمد عبد الغنى فرج3992449

شريعهمحمد احمد عبد المجيد احمد4002450

محمد احمد عطا فرج الشامى4012451

شريعهت قانونمحمد احمد غباشى سليمان4022452

محمد احمد قاسم محمد احمد4032453

مدنىمحمد احمد ماهر محمد هانى4042454

(يظل انتساب  )اعاده قيد تربيه بنها مدنى+ عمل وتامينات محمد احمد محمد الفيومى4052455

محمد احمد محمد امام4062456
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
30

مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

عقوبات+ عمل وتامينات محمد احمد محمد عبد الفتاح4072457

مدنىمحمد احمد محمد كامل4082458

احوالمحمد اسماعيل عبد الرحمن ابراهيم خضر4092459

محمد اشرف رمضان عبد المجيد4102460

محمد اشرف سليمان محمد الشريف4112461

محمد اشرف فتحى سيد احمد عبد هللا4122462

شريعهمحمد اشرف محمد رمضان4132463

تحويل مناظر حقوق شبين الكوممدنىمحمد الدسوقى ابراهيم عفيفى احمد4142464

محمد السيد ابراهيم السيد احمد4152465

محمد السيد ابراهيم بيومى4162466

محمد السيد سعيد عبد الفتاح4172467

محمد السيد محمد العربى حموده4182468

مدنىاحوالمحمد السيد محمد مختار4192469

اعاده قيد يظل انتسابعقوباتمحمد السيد محمود مراد 4202470
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

عمل وتاميناتمحمد السيد محى الدين عيسى4212471

(يظل انتساب  )اعاده قيد زراعه المنوفيه محمد المليجى محمد اسماعيل4222472

لغهمحمد امجد محمد محمد السيد4232473

احوالمحمد انور عيد مرسى4242474

(يظل انتساب  )اعاده قيد علوم بنها محمد انور الغمرى الصعيدى4252475

محمد ايمن صالح الدين مصطفى احمد4262476

محمد ايهاب محمد حلمى احمد4272477

محمد بيومى عبد الوهاب بيومى4282478

(يظل انتساب)اعاده قيد تربيه رياضيه بنها عقوباتمحمد جالل عبد العليم محمود مصطفى4292479

محمد جمال حسن احمد4302480

(يظل انتساب  )اعاده قيد زراعه مشتهر احوال+ ت قانون محمد جمال عبد الخالق عبده البربرى4312481

محمد حسان ابو اليزيد حسان سيد احمد4322482

عقوباتمحمد حسن حسن على4332483

عقوباتمحمد حسن على موسى4342484
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قائمه الفرقه الرابعة
2020/2019انتساب مستجد 

لجنه رقم
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

محمد حسن عواد محمد سالمه4352485

شريعهمحمد حسن كامل عفيفى4362486

محمد حمدى عبد الحميد الجارحى4372487

شريعهمدنىمحمد خالد سيد محمد قدوس4382488

محمد خليل محمود خليل4392489

(يظل انتساب  )اعاده قيد زراعه مشتهر محمد خيرى عبد العظيم محمد4402490

محمد رافت السيد عبد الرحمن نوح4412491

(يظل انتساب  )اعاده قيد االكاديميه الحديثه المعادى محمد رافت محمد عبد العال 4422492

محمد رجب السيد محمد الميهى4432493

محمد رشاد محمد على4442494

محمد رفعت محمد ابراهيم4452495

(يظل انتساب)اعاده قيد معهد المستقبل العالى محمد زكريا محمد محمد سالم4462496

شريعهدولىمحمد زيدان محمد محرم4472497

محمد سامى ابراهيم عبد هللا4482498
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

محمد سعد محمد غريب4492499

محمد سعيد احمد محمد4502500

محمد سعيد سليمان احمد جمعه4512501

مدنىمحمد سعيد عبد المنعم مرسى حنفى4522502

ماليهاحوالمحمد سعيد محمد خليل حشيش4532503

محمد سالمه عبد الرحمن نجدى4542504

محمد سمير احمد عبد الكريم جادو4552505

(يظل انتساب  )مؤهالت عليا محمد سمير عبد الرحمن ابراهيم سليم4562506

عقوباتمحمد سيد حسن سيد4572507

شريعهمحمد سيد عيد حسن4582508

ماليهمحمد شحته حسين احمد محمد4592509

احوالمحمد شريف عبد الوهاب حجازى4602510

محمد شعبان احمد محمد النجار4612511

محمد شعبان احمد منصور4622512
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

عقوباتمحمد شعبان مسلم حسين4632513

محمد صابر شلبى محمود شلبى4642514

مدنىمحمد صالح الدين حامد مرسى4652515

مدنىمحمد صالح حمدى ابراهيم4662516

محمد عادل عبد الهادى محمد4672517

محول من الزقازيق مقاصهعقوباتمحمد عادل على مصيلحى عبد ربه4682518

محمد عادل عنتر حافظ شرف4692519

مدنىمحمد عادل محمد عبد العال4702520

احوالمحمد عاصم معوض عبد العظيم4712521

محمد عاطف السيد قطب4722522

محمد عبد الرحمن طه خمار4732523

محمد عبد العاطى صالح رضوان سالم4742524

شريعه+ احوال محمد عبد المنعم محمد ابو زيد4752525

ادارىمحمد عبد النبى عبد السميع احمد سالم4762526
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

عمل وتامينات+ شريعه محمد عصام احمد احمد حسن هيكل4772527

شريعهمحمد عصام السيد حسان4782528

محمد عصام زينهم عبد العزيز4792529

محمد عمرو محمود محمد حسين4802530

عقوباتادارىمحمد عواد محمد حامد الخولى4812531

2018/2017عذر محمد عيد عبد المجيد على4822532

شريعهمحمد فايز محمد سالمه غنايم4832533

مدنى+ عقوبات محمد فؤاد عبد المنعم سيد عبد الهادى4842534

تجارى+ مدنى محمد ماجد محمد محمد عفيفى4852535

مؤهالت عليا يظل انتساب المعهد العالى للخدمه االجتماعيهمحمد ماهر عبد المجيد محمد 4862536

مدنى+ شريعه محمد ماهر عبد الوهاب عبد العظيم زاهى4872537

مدنى+ شريعه محمد مبروك سيد مبروك4882538

محمد مجدى محمد مشحوت محمد4892539

(يظل انتساب  )اعاده قيد زراعه مشتهر ماليهمحمد مجدى منصور صالح4902540
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

مدنى+ شريعه محمد محسن عبد الباقى بيومى كابوه4912541

مدنى+ عقوبات محمد محمد حسينى عوض عوض4922542

مدنىمحمد محمود ابراهيم محمود ابراهيم4932543

وافد سورى محمد مروان محمد العيسى4942544

(يظل انتساب  )اعاده قيد تجاره حلوان مرافعاتشريعهمحمد مصطفى عبد الغنى عبد المعطى4952545

محمد مصطفى عيد عبد الغنى4962546

مدنىمحمد مصطفى محمد ابراهيم مصطفى4972547

شريعهادارىمحمد ممدوح فتوح محمود4982548

عقوبات+ شريعه محمد منير مراد اسماعيل4992549

شريعهمحمد نبيل سعيد محمد محمد5002550

محمد هشام احمد عبد الحليم5012551

محمد هشام عواد اسماعيل5022552

شريعهمحمد هشام محمد سيد عكه5032553

محمد هالل محمد هالل5042554
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

مدنىمحمد ياسر احمد حسن سيد احمد5052555

محمد يحى عرفات عبد المحسن5062556

محمد يس محمد محمد سعد5072557

محمد يوسف العزب يوسف5082558

مدنى+ شريعه محمود ابراهيم احمد عبد الغنى5092559

ت قانونمحمود ابوالدهب حسن يوسف5102560

عمل وتاميناتمحمود ثروت همام محمد5112561

مدنىمحمود جمال محمود محمد ندا5122562

(يظل انتساب  )اعاده قيد زراعه مشتهر محمود جوده الشحات بن جوده سالم5132563

(يظل انتساب  )اعاده قيد زراعه مشتهر محمود سامى سيد حسن5142564

محمود سعيد محمد صالح عواد الطنانى5152565

محمود سيد عبد الشافى النفراوى5162566

محمود صبحى محمد بخيت محمد جادو5172567

مدنى+ مرافعات محمود طارق محمد ابراهيم مصطفى5182568
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

محمود طارق محمود عبد السالم5192569

تجارى+ عقوبات محمود طارق مصطفى محمد5202570

محمود عربى صالح الدين على قاسم5212571

(يظل انتساب  )اعاده قيد تجاره سوهاج محمود عالء فكرى ربيع5222572

مدنىمحمود على عثمان شافع5232573

شريعهمحمود عماد محمود رشاد الجزار5242574

ماليهمحمود مجدى امام مهنى السيد5252575

2019مقاصه محول من عين شمس شريعهمحمود محمد احمد السيد5262576

عقوباتمحمود محمد احمد عامر على5272577

محمود محمد السيد محمد 5282578

ادارىشريعهمحمود محمد سيد عبد الحميد السيد5292579

شريعهشريعهمحمود محمد عبد العليم محمد5302580

محمود محمد محمود عثمان على5312581

محمود مصطفى عبد البارى محمد5322582
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

شريعهمحمود يحيي منير عبد العال5332583

مروان محمد اشوره محمد محمد5342584

شريعهشريعهمروه محمد محمد حسين على5352585

مروه محمود عبد الرؤف ابراهيم مرعى5362586

مروه مصطفى جمال محمد على5372587

مدنى+ عقوبات مريم احمد عفيفى محمد محمود5382588

ماليهمريم ايهاب سعد اسماعيل5392589

مدنىمريم حمدى السيد متولى5402590

مدنىمريم عبد القادر محمد احمد سليم5412591

(يظل انتساب  )اعاده قيد زراعه مشتهر مسعود السيد كرم السيد5422592

عقوبات+ شريعه مصطفى ابراهيم عبد الفتاح حسن5432593

شريعه+ ادارى مصطفى اسامه بيومى ابراهيم5442594

مصطفى اشرف مصطفى عبد هللا5452595

مصطفى الحسينى عبد اللطيف موسى5462596
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

عمل وتاميناتمصطفى السيد مصطفى محمد خضير5472597

مصطفى سيد مصطفى محمد5482598

تجارىمصطفى صبرى ابراهيم عبد اللطيف5492599

مصطفى صيام احمد صيام عسكر5502600

مصطفى عادل مصطفى عبده عشمه5512601

ادارىمصطفى عبد الفتاح عبد المعبود محمد سالم5522602

مصطفى عصام السعيد مرسى5532603

مصطفى عصام محمد يوسف البرجى5542604

(يظل انتساب  )اعاده قيد اداب بنها عقوباتمصطفى مجدى عبد العال احمد5552605

مصطفى مجدى عبد الفتاح منسى الظايط5562606

مصطفى مجدى محمد عبد الفتاح يحيى5572607

عقوباتمصطفى محرم سيد احمد البالح5582608

2019مقاصه محول من عين شمس مصطفى محمد سيد عبد الفتاح5592609

مدنىمصطفى محمد عبد الوهاب السيد القصاص5602610
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

مصطفى محمد محمد مصطفى5612611

مصطفى محمد مصطفى مصباح5622612

(يظل انتساب  )اعاده قيد اداب بنها مصطفى محمد ناصر السيد5632613

ماليهمصطفى محمود عابدين محمود5642614

اعاده قيد يظل انتساب+ شهاده معادله عمل وتاميناتشريعهمصطفى محمود مصطفى عامر5652615

مصطفى ناجح عبد العظيم امام موسى5662616

ماليه+ لغه مصطفى نبيل عبد العظيم حسن5672617

محول من عين شمس مقاصهمصطفى ياسر نصر هللا مامون5682618

معتصم باهلل مجدى محمود مصطفى5692619

ادارىمكسيموس عدلى شفيق تامر5702620

ملكه نجيب عبد المطلب سليم درويش5712621

(يظل انتساب  )مؤهالت عليا منار عاطف السيد عوض5722622

شريعهمنتصر باهلل مجدى محمود مصطفى5732623

شريعهمنه هللا محمد عفيفى ابراهيم5742624
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

ماليه+ شريعه منى حمدى محمد احمد محمد5752625

ماليه+ شريعه منى عبد الحليم عبد الحليم فرج5762626

عمل وتاميناتمنى محمد محسن محمد ذكرى5772627

مها اسامه ابو زيد عبد الرسول5782628

عقوباتشريعهمها عماد الدين امين عبد العزيز5792629

ماليهمهند ابراهيم على ابراهيم على5802630

مهند يسرى طه سيد عمر5812631

مؤمن ابراهيم عبد هللا ندا5822632

مدنى+ شريعه مؤمن عزالدين محمد عبد الغنى عبد السالم5832633

مى عالء الدين ابراهيم سليمان5842634

مدنىمى مصطفى عبد الفتاح بدر5852635

مياده محمد سليمان عفيفى محمد5862636

ميخائيل صابر جاد الكريم عبد الباسط5872637

ميرنا امين غالى ابراهيم5882638
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

ميرنا صموئيل اسحق عوض5892639

مينا اشرف وديع عزيز5902640

مينا ايمن لبيب سعد5912641

ناجيه وليد حسن محمد عبد الرحمن5922642

نادر سعيد طه عطوه5932643

ناهد خليل عبد هللا زكى خاطر5942644

ادارىنبيله محمد العربى عبد المقصود على خاطر5952645

نبيه عاطف نبيه محمد5962646

ندا اشرف عرابى على5972647

مدنىندا محمد جوده دسوقى5982648

ندى احمد سيد احمد5992649

ندى اسحاق كرمى بسالى6002650

ندى جمال عبد المتجلى محمد دغيدى6012651

ندى عبد اللطيف محمد عبد اللطيف6022652
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مالحظــــــــــــــــــــــــاتتخلفات ثالثةتخلفات ثانيهتخلفات اولىاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم الجلوسمسلسل

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

 2020/2019للعام الجامعى 

دولىندى محمد عبد السالم احمد6032653

ندى محمد فاروق محمد6042654

(يظل انتساب  )اعاده قيد تربيه نوعيه عين شمس نرمين اسالم محمود عبد الحليم 6052655

نرمين ايهاب رفعت فتح هللا6062656

نها لطفى فوزى محمود6072657

نهال السيد عمر ابراهيم ريان6082658

مدنىدولىنهله اسامه محمد صالح الدين6092659

نهى عيد بدوى عبد المنعم بدوى6102660

شريعه نهى فتحى عبد العزيز محمد6112661

نواره صالح محمد ابو المجد6122662

تعديل ترشيح خدمه اجتماعيه حلواننور الدين مصطفى السيد محمد6132663

نورهان رضا عبد الفتاح على المريجى6142664

نورهان عصام نبيل امين6152665

مدنىنورهان عمر محمد عمر6162666
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 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

عمل وتاميناتنورهان مسعود على بكر6172667

هاجر اسامه رمزى محمود6182668

مدنىهاجر طلعت رزق عبد العزيز الجلب6192669

هاله عبد السالم محمد محمد الصادق6202670

(يظل انتساب  )اعاده قيد زراعه مشتهر هاله محمود ابراهيم عوض زهران6212671

مدنى+ عقوبات هبه عالء الدين ابراهيم عفيفى موسى6222672

ماليههبه فؤاد محمد محمد الطرقى6232673

مدنىهدير خلف عبد الحميد محمد شوشان6242674

هدير طلبه سويلم طلبه6252675

هشام السيد حسين محمد صوان6262676

مدنى+ مرافعات هشام رشاد محمد خليل6272677

(يظل انتساب  )نقل قيد اداب بنها عقوباتهشام صبحى محمود محمد 6282678

ادارىشريعههشام على خليفه محمد على6292679

وجدى جمال جوده على6302680
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 ((  مستجد"انتساب "))قائمة بأسماء طالب الفرقة الرابعة

 2020/2019للعام الجامعى 

عقوباتوعد مسعد عيد احمد6312681

(يظل انتساب  )اعاده قيد تربيه بنها وليد محمد عامر على الرفاعى6322682

ياسر ابراهيم محمود احمد السيد6332683

مدنىياسمين طارق محمد عبد الرازق المالح6342684

ياسمين مجدى عبد الكريم محمد6352685

(يظل انتساب  )اعاده قيد بنات عين شمس ياسمين ياسر محمد محمود6362686

(يظل انتساب  )مؤهالت عليا يمنى ممدوح عبد الحميد العميرى6372687

ماليهيوسف احمد محمد عبد الرازق6382688

عقوباتيوسف خالد عبد السالم ابراهيم6392689

مدنى+ عقوبات يوسف على سعد محمد رمضان6402690

يوسف محمد احمد محمد يوسف6412691

ايه رضا عزت مصطفى6422692

شذى السيد عزب مصيلحى العزب6432693
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