
الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس
ابراهيم السعودى على المنسى١٩١١٠٥٠١
ابراهيم عبدالوهاب احمد على١٩١١٠٥٠٢
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٠٣
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٠٤
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٠٥
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٠٦
احمد جمال الدين الدسوقى ١٩١١٠٥٠٧
احمد جمال جالل محمود  ١٩١١٠٥٠٨
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٠٩
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥١٠
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥١١
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥١٢
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥١٣
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كلية الحقوق 

برنامج 
كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

)قرار رئيس اجلامعة(اخلارج عامني   انتساب موجه من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     / التاريخ        

تجنيدتجنيد١٩١١٠٥١٣
احمد سيد عباس ابوبكر١٩١١٠٥١٤
احمد شوقى عبداللطيف حسين١٩١١٠٥١٥
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥١٦
احمد صالح احمد دمحم اسماعيل١٩١١٠٥١٧
احمد عبدالعزيز عبدالمحسن عمر عثمان  ١٩١١٠٥١٨
احمد عبدالمحسن ابراهيم عبدالمحسن  ١٩١١٠٥١٩
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٢٠
احمد فرج دمحم دمحم  ١٩١١٠٥٢١
احمد ماهر خليفه يوسف ١٩١١٠٥٢٢
د احمد عثمان  ١٩١١٠٥٢٣ احمد دمحم س
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٢٤
احمد دمحم عبده احمد ١٩١١٠٥٢٥
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٢٦
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٢٧
اروى دمحم حسن جاد الرب١٩١١٠٥٢٨
اسامه حسن على محروس ١٩١١٠٥٢٩
اسامه دمحم شبيب عبدالجواد  (عذر عن ٢٠/٢تجنيد)١٩١١٠٥٣٠
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كلية الحقوق 
برنامج 
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القسم العربى
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تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٣١
اسالم ابراهيم احمد دمحم١٩١١٠٥٣٢
اسالم السيد عبدالعزيز السيد١٩١١٠٥٣٣
اسالم بدوى اسماعيل احمد١٩١١٠٥٣٤
اسالم فارس تغيان عبدالسميع  ١٩١١٠٥٣٥
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٣٦
اسالم دمحم عبدالمقصود سيد ١٩١١٠٥٣٧
اسماء احمد على احمد١٩١١٠٥٣٨
اسماء عبدالهادى عبدالمولى دمحم١٩١١٠٥٣٩
اسماء دمحم شحات شاهين١٩١١٠٥٤٠
اسماء دمحم على على١٩١١٠٥٤١
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٤٢
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٤٣
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تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٤٣
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٤٤
الشيماء عثمان دمحم الشاذلى١٩١١٠٥٤٥
سيو ١٩١١٠٥٤٦ اما ص جمعة حس ال
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٤٧
امل احمد دمحم حسن١٩١١٠٥٤٨
امل جمال عبدالخالق دمحم يوسف١٩١١٠٥٤٩
امل عاطف دمحم امين السيد١٩١١٠٥٥٠
امل عبدالرحيم عبدالملك ناصر١٩١١٠٥٥١
امير السيد الشاهد موسى١٩١١٠٥٥٢
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٥٣
امير زوسر عطيه سعد  ١٩١١٠٥٥٤
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٥٥
امير محمود عطا محمود ١٩١١٠٥٥٦
اميره سمير ابراهيم لبيب١٩١١٠٥٥٧
اميره محمود حسن امام١٩١١٠٥٥٨
اميره محمود حنفى محمود احمد١٩١١٠٥٥٩
انجى عبدالرؤوف صليب دوس١٩١١٠٥٦٠
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انجى عبدالفتاح ذكى جادهللا١٩١١٠٥٦١
انغام محمود عبدالحميد موسى١٩١١٠٥٦٢
ايمان صالح سالم جعفر١٩١١٠٥٦٣
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٦٤
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٦٥
ايمن يوسف متولى عبدهللا  ١٩١١٠٥٦٦
ايه عصام الدين على السباعى ١٩١١٠٥٦٧
تادرس عدلى شوقى ونيس١٩١١٠٥٦٨
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٦٩
تامر فتحى حافظ احمد١٩١١٠٥٧٠
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٧١
جاكلين هشام ميخائيل شفيق١٩١١٠٥٧٢
جهاد داود على دمحم١٩١١٠٥٧٣
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جهاد داود على دمحم١٩١١٠٥٧٣
جهاد عباس حجازى دمحم ١٩١١٠٥٧٤
جورج فوزى يس مقاريوس ١٩١١٠٥٧٥
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٧٦
جون وديع حبيب ابوالخير  ١٩١١٠٥٧٧
جيهان دمحم محمود الجيار١٩١١٠٥٧٨
حاتم صالح رشاد اسماعيل ١٩١١٠٥٧٩
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٨٠
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٨١
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٨٢
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٨٣
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٨٤
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٨٥
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٨٦
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٨٧
حنان سعيد عبدالفتاح دمحم١٩١١٠٥٨٨
حنان كامل عبدالصبور صالح١٩١١٠٥٨٩
خالد ابراهيم دمحم بدوى ١٩١١٠٥٩٠
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تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٩١
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٩٢
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٩٣
داليا حمدى زغلول عبدهللا١٩١١٠٥٩٤
داليا عباس حافظ على١٩١١٠٥٩٥
داليا دمحم فتحى دمحم١٩١١٠٥٩٦
دعاء رمضان عمر دمحم١٩١١٠٥٩٧
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٩٨
تجنيدتجنيد١٩١١٠٥٩٩
رانا طارق دمحم دردير١٩١١٠٦٠٠
راندا صالح الدين دمحم دمحم شومان١٩١١٠٦٠١
راندا دمحم حسن يوسف١٩١١٠٦٠٢
رانيا عبدالعزيز مصطفى دمحم١٩١١٠٦٠٣
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رانيا عبدالعزيز مصطفى دمحم١٩١١٠٦٠٣
رائد احمد ماهر محمود١٩١١٠٦٠٤
رشا سيد على حسن١٩١١٠٦٠٥
رشا فاروق دمحم حسن على١٩١١٠٦٠٦
رشا مجدى دمحم اسماعيل١٩١١٠٦٠٧
رضا احمد عبده احمد زغلول١٩١١٠٦٠٨
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٠٩
ريم سمير حسنين جزر١٩١١٠٦١٠
ريهام عبدهللا دمحم ابوعيسى١٩١١٠٦١١
ريهام فكرى السيد عطوه١٩١١٠٦١٢
ريهام دمحم اسماعيل فرج١٩١١٠٦١٣
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦١٤
سالى بخيت نعيم عطاهللا١٩١١٠٦١٥
سالى مصطفى احمد احمد١٩١١٠٦١٦
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦١٧
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦١٨
سحر السيد عبدالمقصود دمحم العبد١٩١١٠٦١٩
سعد ناجى سعد عبدهللا ١٩١١٠٦٢٠
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تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٢١
سلوم سيد امبابى احمد المليجى١٩١١٠٦٢٢
سماح سعد سيد احمد١٩١١٠٦٢٣
سماح سيد شعبان رفاعى١٩١١٠٦٢٤
سماح عبدالفتاح عبدالخالق دمحم١٩١١٠٦٢٥
سماح عصام لطفى محمود هاشم١٩١١٠٦٢٦
سماح على دمحم يوسف ١٩١١٠٦٢٧
سمر جابر دمحم فتح الباب١٩١١٠٦٢٨
سمر رمضان على حسين١٩١١٠٦٢٩
سمر طارق عبدالفتاح عبدالموجود ١٩١١٠٦٣٠
سميحه شامل ابراهيم حسن عامر١٩١١٠٦٣١
سميره سعيد امام بدر١٩١١٠٦٣٢
سها جمال عبدالعظيم السيد١٩١١٠٦٣٣
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سها جمال عبدالعظيم السيد١٩١١٠٦٣٣
سهام ابراهيم اسماعيل داود١٩١١٠٦٣٤
سهام عبده اسماعيل دمحم١٩١١٠٦٣٥
سهير عبدالغنى غريب١٩١١٠٦٣٦
سوزان عباس كامل عبدالخالق١٩١١٠٦٣٧
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٣٨
سيد صالح سيد عمر حسنين  ١٩١١٠٦٣٩
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٤٠
سيد على شحاته على  ١٩١١٠٦٤١
شاهيناز على على عبدالفتاح١٩١١٠٦٤٢
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٤٣
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٤٤
شريف مبروك اسماعيل عبدالكريم١٩١١٠٦٤٥
شريف نجيب عبدالفتاح دمحم ١٩١١٠٦٤٦
شنوده ذكرى عزيز جاورجيوس ١٩١١٠٦٤٧
شيرين جمال الدين دمحم على١٩١١٠٦٤٨
شيرين سليمان عبده سليمان١٩١١٠٦٤٩
شيماء ابراهيم خميس ابوزيد١٩١١٠٦٥٠
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شيماء احمد خيرى الحداد١٩١١٠٦٥١
شيماء احمد عبداللطيف دمحم١٩١١٠٦٥٢
شيماء حفظى ابراهيم دمحم١٩١١٠٦٥٣
شيماء زكريا دمحم احمد١٩١١٠٦٥٤
شيماء سلطان حمدون كامل١٩١١٠٦٥٥
شيماء كمال على شديد ١٩١١٠٦٥٦
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٥٧
طارق السيد عبدالرحيم حسن ١٩١١٠٦٥٨
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٥٩
طارق دمحم دمحمى دمحم فيصل١٩١١٠٦٦٠
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٦١
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٦٢
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٦٣
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تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٦٣
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٦٤
عبير الدمحمى زكى دمحم ابوحمامه١٩١١٠٦٦٥
عبير شحته جوده عبدالحق١٩١١٠٦٦٦
عبير عبدالحميد احمد صالح السرجانى١٩١١٠٦٦٧
عبير دمحم عباس سالمه١٩١١٠٦٦٨
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٦٩
عزه خليفه فرغلى خليفه ١٩١١٠٦٧٠
عزه عقل عبدالمنعم عقل١٩١١٠٦٧١
عزيزه عادل جمال رسالن ١٩١١٠٦٧٢
عالء عادل توفيق عبدالمقصود ١٩١١٠٦٧٣
عمرو صابر عبدالرحمن  ١٩١١٠٦٧٤
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٧٥
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٧٦
عمرو فاروق دمحم صالح ١٩١١٠٦٧٧
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٧٨
عمرو مخيمر دمحم االعصر١٩١١٠٦٧٩
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٨٠

لى
سف

 ال
ج

در
لم

ا

١
٣

٧

 ً را
ظه

 ١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 

        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية الحقوق 
برنامج 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

)قرار رئيس اجلامعة(اخلارج عامني   انتساب موجه من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     / التاريخ        

فاطمه دياب دمحم سالم١٩١١٠٦٨١
فاطمه سمير حسام الدين دمحم١٩١١٠٦٨٢
فاطمه شحاته احمد الراوى١٩١١٠٦٨٣
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٨٤
كرم دمحم شحاته دمحم١٩١١٠٦٨٥
س مو دمحم١٩١١٠٦٨٦ م خم ك
كريم سيد عباس محمود حجازى  ١٩١١٠٦٨٧
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٨٨
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٨٩
لبنى السيد ابراهيم دمحم١٩١١٠٦٩٠
ماجد دمحم حمدان موسى  ١٩١١٠٦٩١
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٩٢
ماجد يوسف يعقوب يوسف  ١٩١١٠٦٩٣

لى
سف

 ال
ج

در
لم

ا

  
تى

 ح
 ١

١
٫٣

٠

ماجد يوسف يعقوب يوسف  ١٩١١٠٦٩٣
مارينا صبرى فهيم عبدالسيد١٩١١٠٦٩٤
ماهيتاب شاكر ابوزيد سلمان١٩١١٠٦٩٥
مبروكه عيد عطيه عبدالقادر١٩١١٠٦٩٦
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٩٧
دمحم ابراهيم دمحم غنيمى  ١٩١١٠٦٩٨
تجنيدتجنيد١٩١١٠٦٩٩
دمحم احمد عبدالناصر يسن  ١٩١١٠٧٠٠
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٠١
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٠٢
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٠٣
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٠٤
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٠٥
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٠٦
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٠٧
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٠٨
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٠٩
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧١٠

لى
سف

 ال
ج

در
لم

ا

١
٣

٧

 ً را
ظه

 ١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 

        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية الحقوق 
برنامج 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

)قرار رئيس اجلامعة(اخلارج عامني   انتساب موجه من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     / التاريخ        

تجنيدتجنيد١٩١١٠٧١١
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧١٢
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧١٣
دمحم على حسن دمحم عبدالحميد  ١٩١١٠٧١٤
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧١٥
دمحم على مصطفى كمال  ١٩١١٠٧١٦
دمحم عيد فهيم عثمان  ١٩١١٠٧١٧
دمحم فتحى السيد حسن١٩١١٠٧١٨
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧١٩
دمحم فرغلى دمحم دياب ١٩١١٠٧٢٠
دمحم فوزى سعد السيد  ١٩١١٠٧٢١
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٢٢
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٢٣

لى
سف

 ال
ج

در
لم

ا

  
تى

 ح
 ١

١
٫٣

٠

تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٢٣
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٢٤
دمحم محمود جمعه دمحم ١٩١١٠٧٢٥
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٢٦
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٢٧
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٢٨
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٢٩
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٣٠
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٣١
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٣٢
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٣٣
دمحم ها احمد م١٩١١٠٧٣٤
محمود ابوالوفا عبدالشافى ١٩١١٠٧٣٥
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٣٦
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٣٧
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٣٨
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٣٩
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٤٠

لى
سف

 ال
ج

در
لم

ا

١
٣

٧

 ً را
ظه

 ١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 

        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية الحقوق 
برنامج 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

)قرار رئيس اجلامعة(اخلارج عامني   انتساب موجه من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     / التاريخ        

تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٤١
مرفت سيد حسن خفاجه١٩١١٠٧٤٢
مرفت شوقى شعبان دمحم١٩١١٠٧٤٣
مروه سمير دمحم عبدالمنعم١٩١١٠٧٤٤
مروه صابر عبدالرحمن مصطفى١٩١١٠٧٤٥
مروه عادل قطب دمحم١٩١١٠٧٤٦
مروى فاروق توفيق حسن١٩١١٠٧٤٧
مصطفى ايمن عبدربه السيد  ١٩١١٠٧٤٨
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٤٩
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٥٠
مصطفى عبدالنعيم عبدالراضى١٩١١٠٧٥١
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٥٢
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٥٣

ى
لو

لع
ج ا

در
لم

ا

  
تى

 ح
 ١

١
٫٣

٠

تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٥٣
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٥٤
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٥٥
منار محمود احمد حسين ١٩١١٠٧٥٦
منال عطيه دمحم عطيه١٩١١٠٧٥٧
مها ابوبكر احمد على ١٩١١٠٧٥٨
مها سعدى دمحم سعودى١٩١١٠٧٥٩
مى صالح شعبان احمد١٩١١٠٧٦٠
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٦١
نادر جميل حبيب قلته١٩١١٠٧٦٢
ناهد نصر كامل دمحم١٩١١٠٧٦٣
نرمين فتحى حميدو مليجى١٩١١٠٧٦٤
نسرين على عبدالعال حسن١٩١١٠٧٦٥
نسرين ياسر عبدالملك السيد١٩١١٠٧٦٦
نشأت انور دمحم احمد ١٩١١٠٧٦٧
نشوى ماهر عبدهللا ابوزيد١٩١١٠٧٦٨
نشوى دمحم حمزه دمحم١٩١١٠٧٦٩
نعمه سعيد ابراهيم دمحم١٩١١٠٧٧٠

ى
لو

لع
ج ا

در
لم

ا

١
٣

٨

 ً را
ظه

 ١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 

        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية الحقوق 
برنامج 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

)قرار رئيس اجلامعة(اخلارج عامني   انتساب موجه من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     / التاريخ        

نغم نصرالدين دمحم دمحم١٩١١٠٧٧١
نها محمود مسعد حجازى ١٩١١٠٧٧٢
نهال على مصطفى على السيد هيكل١٩١١٠٧٧٣
نهى دمحم احمد ابوالعزم١٩١١٠٧٧٤
نورالهدى سعيد دمحم ابراهيم١٩١١٠٧٧٥
نورالهدى فتحى بيومى عبدالعزيز١٩١١٠٧٧٦
نيره عبدالهادى فهيم السيد١٩١١٠٧٧٧
نيفين عبدالمنعم حسين ابراهيم١٩١١٠٧٧٨
نيفين هجرس احمد هجرس١٩١١٠٧٧٩
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٨٠
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٨١
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٨٢
هبه امير سالم دمحم١٩١١٠٧٨٣

ى
لو

لع
ج ا

در
لم

ا

  
تى

 ح
 ١

١
٫٣

٠

هبه امير سالم دمحم١٩١١٠٧٨٣
هبه سالمه بدوى رمضان١٩١١٠٧٨٤
هبه سيد احمد عبدالحميد١٩١١٠٧٨٥
هبه عبدالظاهر نصرالدين حسن١٩١١٠٧٨٦
هدى حسن سعيد ابراهيم١٩١١٠٧٨٧
هدى رفعت اسماعيل عبدالمنعم١٩١١٠٧٨٨
هدى صبحى حسين عفيفى١٩١١٠٧٨٩
هدير سعيد كامل دمحم١٩١١٠٧٩٠
هدير فتحى عبدالمنعم عبدالباقى١٩١١٠٧٩١
هدير مصطفى مصطفى دمحم١٩١١٠٧٩٢
هشام دمحم عبدالفضيل سليمان  ١٩١١٠٧٩٣
هناء شحات حامد شحات١٩١١٠٧٩٤
هيام جالل على الدين دمحم١٩١١٠٧٩٥
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٩٦
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٩٧
تجنيدتجنيد١٩١١٠٧٩٨
وائل محمود عبدهللا محمود  ١٩١١٠٧٩٩
وجيه سمعان حنا سمعان  ١٩١١٠٨٠٠

ى
لو

لع
ج ا

در
لم

ا

١
٣

٨

 ً را
ظه

 ١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 

        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية الحقوق 
برنامج 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

)قرار رئيس اجلامعة(اخلارج عامني   انتساب موجه من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     / التاريخ        

والء دمحم فراش عبدالعال١٩١١٠٨٠١
تجنيدتجنيد١٩١١٠٨٠٢
تجنيدتجنيد١٩١١٠٨٠٣
تجنيدتجنيد١٩١١٠٨٠٤
وليد عبده محمود عثمان ١٩١١٠٨٠٥
تجنيدتجنيد١٩١١٠٨٠٦
تجنيدتجنيد١٩١١٠٨٠٧
ياسمين جادالرب عبدالجابر عبدالوهاب١٩١١٠٨٠٨
ياسمين رضا حسن على١٩١١٠٨٠٩
ياسمين سيد ابراهيم مصطفى١٩١١٠٨١٠
مصطفى حمدى جعفر عفيفى١٩١١٠٨١١

ى
لو

لع
ج ا

در
لم

ا

  
تى

 ح
 ١

١
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ى
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لع
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 ً را
ظه

 ١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 

        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس
احمد احمد مصطفى هالل ١٩١١٠٢٠١
احمد جميل محمود عبدهللا١٩١١٠٢٠٢
اسامه سامى عبدالعظيم عبدالرازق١٩١١٠٢٠٣
اسماعيل خالد اسماعيل الشهاوى١٩١١٠٢٠٤
امال سيد على حمزه١٩١١٠٢٠٥
اميره محمود ماضى ابوطالب١٩١١٠٢٠٦
ايمان دمحم هاشم مهنى عبدالعال١٩١١٠٢٠٧
ايه صالح عواض حسن١٩١١٠٢٠٨
ايه عبدالبديع عبدالسالم دمحم١٩١١٠٢٠٩
بسمه كرم هللا حماد دمحم١٩١١٠٢١٠
جالل الدين خالد جالل عبدالحميد١٩١١٠٢١١
جمال اسامه رمضان عبدالجواد١٩١١٠٢١٢
حسن حسن دمحم قنديل١٩١١٠٢١٣

ت
اال

تف
الح

ج ا
در

م

  
تى

 ح
 ١

١
٫٣

٠
كلية 

الحقوق 
كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه من اخلارج عامني أول مرة الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                      ٢٠٢٢/     / التاريخ        

حسن حسن دمحم قنديل١٩١١٠٢١٣
حسين دمحم دمحم حسن ١٩١١٠٢١٤
راندا اسماعيل عباس دمحم١٩١١٠٢١٥
رباب صالح عبدالوهاب عبدالنبى١٩١١٠٢١٦
ساره عبدالعليم دمحم عبدالعليم١٩١١٠٢١٧
سحر احمد المنشاوى شديد١٩١١٠٢١٨
سميه خالد حمدى عبدالمجيد١٩١١٠٢١٩
شاديه منصور اسرائيل عازر١٩١١٠٢٢٠
شروق دمحم ماهر ابوالعال ١٩١١٠٢٢١
شيماء دمحم اكرم احمد ١٩١١٠٢٢٢
عبدالرحمن فوزى حامد عبدالاله١٩١١٠٢٢٣
تجنيدتجنيد١٩١١٠٢٢٤
دمحم جمال احمد حسن١٩١١٠٢٢٥
دمحم سعيد دمحم عبدالرازق١٩١١٠٢٢٦
دمحم عثمان محمود البيلى١٩١١٠٢٢٧
دمحم مجدى رجب عمر حسن١٩١١٠٢٢٨
محمود محسن محمود دمحم الطويل١٩١١٠٢٢٩
مريم دمحم عبده احمد١٩١١٠٢٣٠
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه من اخلارج عامني أول مرة الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                      ٢٠٢٢/     / التاريخ        

مصطفى على حسين على١٩١١٠٢٣١
منى عزت دمحم السيد دمحم١٩١١٠٢٣٢
مهيتاب اشرف محمود احمد سند١٩١١٠٢٣٣
هشام عمر كمال عبدالعزيز١٩١١٠٢٣٤
يوستينه رمزى اسكندر عوض هللا١٩١١٠٢٣٥
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس
ابراهيم عمر حسن سليمان١٩١١٠٠٠١
احمد اسامه سامى حسن١٩١١٠٠٠٢
احمد اشرف عطيه هللا هاشم١٩١١٠٠٠٣
احمد جمال على سليمان١٩١١٠٠٠٤
احمد حاتم عبدالعزيز حسنى١٩١١٠٠٠٥
احمد خالد احمد على١٩١١٠٠٠٦
احمد خالد سيد احمد١٩١١٠٠٠٧
احمد خليل ابراهيم حسين١٩١١٠٠٠٨
احمد سمير حسين حسن١٩١١٠٠٠٩
احمد سيد منصور دمحم العدوى١٩١١٠٠١٠
احمد عبدالمعطى خليل عبدالمعطى١٩١١٠٠١١
احمد دمحم ابراهيم مصطفى١٩١١٠٠١٢
احمد دمحم عفيفى سيد احمد١٩١١٠٠١٣

ت
اال

تف
الح

ج ا
در

م

١٢٢

١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 ١
١

٫٣
٠

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

اخلارج عام انتساب موجه من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

احمد دمحم عفيفى سيد احمد١٩١١٠٠١٣
احمد دمحم مرسى دمحم١٩١١٠٠١٤
اخالص على خليل حافظ١٩١١٠٠١٥
اسراء دمحم حسن دمحم١٩١١٠٠١٦
اسالم خالد حامد شطورى١٩١١٠٠١٧
اسالم نبيل فتحى دمحم الشاذلى١٩١١٠٠١٨
اسماعيل سامى دمحم صالح الدين ١٩١١٠٠١٩
االء احمد دمحم عثمان ١٩١١٠٠٢٠
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

اخلارج عام انتساب موجه من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

االء دمحم دمحم كمال الدين١٩١١٠٠٢١
امل سعيد احمد دمحم خضر١٩١١٠٠٢٢
امنيه سيد احمد عباس١٩١١٠٠٢٣
اميره ماهر دمحم عبدالعال١٩١١٠٠٢٤
ايرينى جرجس فوزى اندراوس١٩١١٠٠٢٥
ايه جمال عويس عبدهللا دمحم١٩١١٠٠٢٦
ايه خالد دمحم عبدالهادى ١٩١١٠٠٢٧
ايه مصطفى محمود حسن١٩١١٠٠٢٨
ـــــــــــــ سبق نجاحها ــــــــــــــ١٩١١٠٠٢٩
تجمال عبدالناصر دمحم جوده١٩١١٠٠٣٠
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

اخلارج عام انتساب موجه من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

جورج صابر صادق بشاى١٩١١٠٠٣١
ـــــــــــ تعديل حالته لمعرض للفصل ــــــــــ١٩١١٠٠٣٢
حازم سامح دمحم رشاد١٩١١٠٠٣٣
حسام جمال محمود محمود عزالدين١٩١١٠٠٣٤
حنان سعيد احمد دمحم حسن١٩١١٠٠٣٥
خلود عبدالمحسن رجب دمحم١٩١١٠٠٣٦
دعاء حسن امين محسن١٩١١٠٠٣٧
دنيا صابر عيد دمحم١٩١١٠٠٣٨
دياال عبدالحميد على عبدالرحيم١٩١١٠٠٣٩
دينا محمود عبدالعليم عثمان١٩١١٠٠٤٠
رانيا يحى السيد دمحم١٩١١٠٠٤١
رحمه ممدوح عباس محمود١٩١١٠٠٤٢
رضوى دمحم بدران دمحم١٩١١٠٠٤٣

ت
اال

تف
الح

ج ا
در

م

  
تى

 ح
 ١

١
٫٣

٠

رضوى دمحم بدران دمحم١٩١١٠٠٤٣
ساره عادل دمحم حسن طلبه ١٩١١٠٠٤٤
ساره دمحم ابوالمكارم عبدالغفار١٩١١٠٠٤٥
سعاد رضا دمحم احمد ١٩١١٠٠٤٦
سعيد دمحم احمد دمحم تعلب  ١٩١١٠٠٤٧
سلمى عواد عيد عواد١٩١١٠٠٤٨
سلمى دمحم شعبان عبدالمقصود١٩١١٠٠٤٩
شروق يحيى محمود مرسى١٩١١٠٠٥٠
شريف زين العابدين احمد مدثر١٩١١٠٠٥١
شريف يسرى محمود عبدالغنى١٩١١٠٠٥٢
شهاب ممدوح دمحم عباس١٩١١٠٠٥٣
شيماء صبحى الشحات السرس١٩١١٠٠٥٤
صالح دمحم احمد زكى١٩١١٠٠٥٥
طارق رأفت عبدالحميد شحاته١٩١١٠٠٥٦
طارق دمحم فتحى فهيم١٩١١٠٠٥٧
عبدالرحمن اشرف دمحم على١٩١١٠٠٥٨
عبدالرحمن سيد دمحم دمحم١٩١١٠٠٥٩
عبدالمنعم عاطف عبدالمنعم دفع هللا١٩١١٠٠٦٠
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

اخلارج عام انتساب موجه من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

عزه محمود ابراهيم راشد١٩١١٠٠٦١
عصام احمد دمحم السيد١٩١١٠٠٦٢
على سيد عبدالعزيز عبدالفتاح١٩١١٠٠٦٣
على مجدى على عبدالرحمن١٩١١٠٠٦٤
عمر خالد امام السيد احمد١٩١١٠٠٦٥
عمر عبدالمنعم طه السيد١٩١١٠٠٦٦
عمر فتحى قابل حسانين١٩١١٠٠٦٧
تجنيدتجنيد١٩١١٠٠٦٨
عمرو سيد حسن دمحم١٩١١٠٠٦٩
غاده عيد رجب دمحم على١٩١١٠٠٧٠
فادى فتحى زكرى حبشى١٩١١٠٠٧١
فارس صالح الدين نصر حنفى نصر١٩١١٠٠٧٢
فاطمه احمد على عبدالغنى١٩١١٠٠٧٣
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فاطمه احمد على عبدالغنى١٩١١٠٠٧٣
فاطمه صبحى رمضان كامل١٩١١٠٠٧٤
فرماوى عبدهللا احمد سالم١٩١١٠٠٧٥
كريم احمد عبدالعظيم احمد١٩١١٠٠٧٦
كريم رمضان مرسى طه ١٩١١٠٠٧٧
كريم ماجد فاروق منسي١٩١١٠٠٧٨
كيرلس بطرس ابراهيم ميخائيل١٩١١٠٠٧٩
لمياء سعيد امين عبدالحميد١٩١١٠٠٨٠
مادونا عادل حلمى ناشد ١٩١١٠٠٨١
مارينا طلعت عبيد نخيله١٩١١٠٠٨٢
دمحم ابراهيم عبدالحكم احمد دمحم١٩١١٠٠٨٣
دمحم اشرف دمحم حافظ الفقى١٩١١٠٠٨٤
دمحم اشرف دمحم عبدالهادى١٩١١٠٠٨٥
دمحم السيد كامل ابوالحسن١٩١١٠٠٨٦
دمحم خالد عبدالعزيز السيد ابوعيد١٩١١٠٠٨٧
دمحم رفعت ابراهيم السباعى١٩١١٠٠٨٨
دمحم صالح سعد حسين١٩١١٠٠٨٩
دمحم طلعت دمحم خاطر١٩١١٠٠٩٠
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

اخلارج عام انتساب موجه من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

دمحم عادل ضاحى على١٩١١٠٠٩١
دمحم عاطف حسيب ابراهيم١٩١١٠٠٩٢
دمحم عبدالرؤوف ابراهيم الدسوقى١٩١١٠٠٩٣
دمحم عبدالعال على عبدالعال١٩١١٠٠٩٤
دمحم عصام عبدالحليم دمحم١٩١١٠٠٩٥
دمحم على صالح الدين ابراهيم١٩١١٠٠٩٦
دمحم عمر منصور سنوسى١٩١١٠٠٩٧
دمحم ماهر منصور اسماعيل١٩١١٠٠٩٨
دمحم دمحم احمد سيد١٩١١٠٠٩٩
دمحم دمحم بكرى فراج١٩١١٠١٠٠
دمحم محمود سليمان على عزت ١٩١١٠١٠١
دمحم نبيل دمحم فكرى١٩١١٠١٠٢
دمحم يحى زكريا دمحم ١٩١١٠١٠٣
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دمحم يحى زكريا دمحم ١٩١١٠١٠٣
محمود اشرف احمد عبدالرحمن١٩١١٠١٠٤
محمود اشرف دمحم مكى١٩١١٠١٠٥
محمود جمعه احمد جمعه١٩١١٠١٠٦
محمود رأفت سعيد دمحم١٩١١٠١٠٧
محمود عبدالرحمن السيد دمحم ١٩١١٠١٠٨
محمود دمحم محمود عبدهللا١٩١١٠١٠٩
محمود نورالدين حسن محمود١٩١١٠١١٠
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

اخلارج عام انتساب موجه من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

مصطفى احمد عبدربه احمد١٩١١٠١١١
مصطفى دمحم حنفى محمود١٩١١٠١١٢
مصطفى دمحم عبدالواحد حسين١٩١١٠١١٣
منار ابراهيم على حسن١٩١١٠١١٤
منه هللا امجد حمدى سالم علي١٩١١٠١١٥
منه هللا خالد سعد دمحم١٩١١٠١١٦
مينا هشام وديع حبيب١٩١١٠١١٧
ندى خالد حسين هاشم١٩١١٠١١٨
ندى سالمه احمد سيد احمد١٩١١٠١١٩
نغم عصام حسن دمحم١٩١١٠١٢٠
نورا احمد ابراهيم احمد١٩١١٠١٢١
نورهان سيد عبدالغنى مرسى١٩١١٠١٢٢
هاجر سعيد فهمى دمحم١٩١١٠١٢٣

ت
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ج ا
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تى

 ح
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١
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٠

هاجر سعيد فهمى دمحم١٩١١٠١٢٣
هاجر عمرو كمال الدين دمحم١٩١١٠١٢٤
هدير شعبان رمضان دريس١٩١١٠١٢٥
هدير عبدالنبى حسن احمد١٩١١٠١٢٦
همس عربى دمحم على١٩١١٠١٢٧
وسام سعد دمحم سيد١٩١١٠١٢٨
والء سيد عبدالمنعم نظير١٩١١٠١٢٩
والء عالءالدين محمود امام١٩١١٠١٣٠
وليد سعيد على احمد١٩١١٠١٣١
يحيى اسعد فرغلى دمحم١٩١١٠١٣٢
يوسف سامى محمود احمد عامر١٩١١٠١٣٣
يوسف شعبان عبدالحافظ هاشم١٩١١٠١٣٤
يوسف مجدى عبدالحميد دمحم ١٩١١٠١٣٥
دينا هشام مغاورى منصور١٩١١٠١٣٦

ت
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس
ابانوب رفعت نصرى يعقوب١٩١١٠٣٠١
ابراهيم دمحم ابراهيم عويس١٩١١٠٣٠٢
تجنيدتجنيد١٩١١٠٣٠٣
تجنيدتجنيد١٩١١٠٣٠٤
احمد على مجاهد عزب١٩١١٠٣٠٥
اسراء جابر جالل يوسف١٩١١٠٣٠٦
اسماعيل نورالدين اسماعيل احمد١٩١١٠٣٠٧
تجنيد١٩١١٠٣٠٨
تجنيدامير فاروق احمد حسين على (تجنيد)١٩١١٠٣٠٩
ايمان صابر سعد دمحم١٩١١٠٣١٠
ايه احمد دمحم بشير١٩١١٠٣١١
ايه عبدالمنجى السعيد السيد١٩١١٠٣١٢
باسم اسامه جمال الدين البهائى١٩١١٠٣١٣

ت
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تف
الح

ج ا
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م

  
تى

 ح
 ١

١
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٠
كلية الحقوق 

برنامج 
كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

للفصل انتساب موجه معرضني الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     / التاريخ        

باسم اسامه جمال الدين البهائى١٩١١٠٣١٣
بسمه عبدالرحيم عبدالحميد دمحم١٩١١٠٣١٤
بكير مجاهد حسن ابراهيم١٩١١٠٣١٥
بالل دمحم بشير على دمحم١٩١١٠٣١٦
تجنيدتجنيد١٩١١٠٣١٧
حسام سعيد عبدالمقصود عبدالرؤوف١٩١١٠٣١٨
حسام دمحم احمد ابراهيم١٩١١٠٣١٩
حلمى دمحم حلمى الشابورى١٩١١٠٣٢٠
دعاء خالد السيد دمحم١٩١١٠٣٢١
رانيا عمرو دمحم عبدالمطلب١٩١١٠٣٢٢
ريم مصطفى دمحم حسين١٩١١٠٣٢٣
زينب زكريا دمحم السيد١٩١١٠٣٢٤
ساره عبدالحافظ دمحم الحسينى١٩١١٠٣٢٥
ساره ماجد دمحم سامى عبدالبديع١٩١١٠٣٢٦
على حماده على دمحم١٩١١٠٣٢٧
تجنيدتجنيد١٩١١٠٣٢٨
عمر حماده على دمحم١٩١١٠٣٢٩
عمر ممدوح عبدالعظيم دمحم سالم١٩١١٠٣٣٠
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية الحقوق 
برنامج 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

للفصل انتساب موجه معرضني الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     / التاريخ        

كيرلس شاكر عازر اسحق١٩١١٠٣٣١
دمحم ابراهيم عبدالوهاب عبدالحميد١٩١١٠٣٣٢
دمحم احمد سيد ابراهيم١٩١١٠٣٣٣
دمحم احمد عبدالكريم عبدالرحيم١٩١١٠٣٣٤
دمحم رمضان دمحم عبدالصادق١٩١١٠٣٣٥
تجنيدتجنيد١٩١١٠٣٣٦
دمحم عبدالرافع قدرى دمحم١٩١١٠٣٣٧
دمحم مصطفى دمحم الشاذلى  ١٩١١٠٣٣٨
محمود اشرف دمحم بحيرى١٩١١٠٣٣٩
مروه عادل دمحم على دمحم شافعى١٩١١٠٣٤٠
مصطفى اشرف دمحم فراج١٩١١٠٣٤١
تجنيدتجنيد١٩١١٠٣٤٢
تجنيدتجنيد١٩١١٠٣٤٣

لى
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تجنيدتجنيد١٩١١٠٣٤٣
منه هللا ايمن يوسف احمد١٩١١٠٣٤٤
مى عبدالحليم موسى خلف هللا١٩١١٠٣٤٥
مينا سمير الديب حكيم١٩١١٠٣٤٦
ندى صبرى رشيدى احمد١٩١١٠٣٤٧
جون صابر وليم بخيت ١٩١١٠٣٤٨
لىاسالم دمحم احمد السيد بكر١٩١١٠٣٤٩
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس
ابانوب ايهاب ونيس عوض١٩١٧٠٠١
ابانوب بطرس فاخر لبس١٩١٧٠٠٢
ابانوب فايز سعيد شوقى١٩١٧٠٠٣
ابانوب مشيل عبدالسيد ونيس١٩١٧٠٠٤
ابتهال عبدالعاطى دمحم جبريل١٩١٧٠٠٥
ابراهيم اشرف ابراهيم على١٩١٧٠٠٦
ابراهيم ايمن عبدالرحيم قطب١٩١٧٠٠٧
ابراهيم حمدى ابراهيم عبدالتواب١٩١٧٠٠٨
ابراهيم طارق نبوى احمد١٩١٧٠٠٩
ابراهيم طنطاوى دمحم طنطاوى١٩١٧٠١٠
ابراهيم عادل مختار عبده١٩١٧٠١١
  ١ابراهيم على دمحم على١٩١٧٠١٢

تى
 ح

 ١
١

٫٣
٠

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

ابراهيم على دمحم على١٩١٧٠١٢
ابراهيم دمحم ابراهيم عبدالحميد١٩١٧٠١٣
ابراهيم دمحم ابراهيم عبدالمنعم دمحم١٩١٧٠١٤
ابراهيم دمحم جميل عبداللطيف١٩١٧٠١٥
ابراهيم دمحم حسن دمحم ابوبكر١٩١٧٠١٦
ابوزيد زهران عبدالحميد محمود١٩١٧٠١٧
اثار سالمه عمار دمحم حسن١٩١٧٠١٨
احمد ابراهيم عبدالجواد دمحم١٩١٧٠١٩
احمد ابراهيم كمال فرحات١٩١٧٠٢٠
احمد ابراهيم دمحم دمحم١٩١٧٠٢١
احمد ابوالمكارم فتحى عبدالبديع مهران١٩١٧٠٢٢
احمد ابوبكر عبدالحكيم السيد١٩١٧٠٢٣
احمد اسامه دمحم محمود الشبينى١٩١٧٠٢٤

١البدروم

 ً را
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

احمد اسماعيل داود عبدالعظيم مسعود١٩١٧٠٢٥
احمد اشرف احمد عبدالوهاب١٩١٧٠٢٦
احمد اشرف عبدالراضى احمد١٩١٧٠٢٧
احمد اشرف عبدالستار احمد ١٩١٧٠٢٨
احمد اشرف فاروق عثمان١٩١٧٠٢٩
احمد السعيد دمحم عبدالوهاب١٩١٧٠٣٠
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٠٣١
احمد ايمن فايد الشحات١٩١٧٠٣٢
احمد ايهاب احمد دمحم١٩١٧٠٣٣
احمد ايهاب دمحم الصفتى١٩١٧٠٣٤
احمد جالل زكى فتوح الصيفى١٩١٧٠٣٥
  ٢احمد جمال ابراهيم خلف هللا ١٩١٧٠٣٦

تى
 ح

 ١
١

٫٣
٠

احمد جمال ابراهيم خلف هللا ١٩١٧٠٣٦
احمد جمال عبدالرحمن عبدالرحمن١٩١٧٠٣٧
احمد حسام الدين يوسف عبدالمجيد١٩١٧٠٣٨
احمد حسن احمد السيد١٩١٧٠٣٩
احمد حسن عبدالفضيل حسنين١٩١٧٠٤٠
احمد حسن دمحم حسن دمحم١٩١٧٠٤١
احمد حسن محمود احمد دمحم هاشم١٩١٧٠٤٢
احمد حسن ناجح خليفه١٩١٧٠٤٣
احمد حسين متولى السيد١٩١٧٠٤٤
احمد حسين دمحم عبدالخالق حسن المعالوى١٩١٧٠٤٥
احمد حشمت ثابت حسن ١٩١٧٠٤٦
احمد حمدى اسماعيل حسن١٩١٧٠٤٧
احمد حمدى عبدالمهيمن عبدالعزيز١٩١٧٠٤٨
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

احمد خالد احمد دمحم كرار١٩١٧٠٤٩
احمد خالد حسان دمحم امين١٩١٧٠٥٠
احمد خالد خليفه جابر١٩١٧٠٥١
احمد خالد دمحم حسن١٩١٧٠٥٢
احمد خالد هديه احمد دمحم ١٩١٧٠٥٣
احمد رافت فرج مرعى صالح١٩١٧٠٥٤
احمد رجب عبدالمعز رجب١٩١٧٠٥٥
احمد رزق لطفى احمد١٩١٧٠٥٦
احمد زكريا ابراهيم يوسف١٩١٧٠٥٧
احمد زكريا عبدالفتاح سعيد نضر١٩١٧٠٥٨
احمد سالمان خلف سالمان١٩١٧٠٥٩
  ٣احمد سامح امام فؤاد عزوز١٩١٧٠٦٠

تى
 ح

 ١
١

٫٣
٠

احمد سامح امام فؤاد عزوز١٩١٧٠٦٠
احمد سامح دمحم نجيب احمد١٩١٧٠٦١
احمد سامى السيد احمد١٩١٧٠٦٢
احمد سامى عبدالصادق عيد ١٩١٧٠٦٣
احمد سامى عبدالفتاح دمحم على١٩١٧٠٦٤
احمد سامى محمود ابراهيم١٩١٧٠٦٥
احمد سامى محى الطنطاوى١٩١٧٠٦٦
احمد سراج الدين دمحم احمد١٩١٧٠٦٧
احمد سعد حميده خميس١٩١٧٠٦٨
احمد سعيد قطب دمحم١٩١٧٠٦٩
احمد سعيد دمحم اسماعيل١٩١٧٠٧٠
احمد سالمه ابراهيم دمحم ابراهيم١٩١٧٠٧١
احمد سليمان دمحم سليمان المليجى١٩١٧٠٧٢
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

احمد سيد شندى عبدالرحمن١٩١٧٠٧٣
احمد سيد مصلح دمحم بلح١٩١٧٠٧٤
احمد شريف دمحم ماهر١٩١٧٠٧٥
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٠٧٦
احمد شعبان محمود دمحم عبدالهادى١٩١٧٠٧٧
احمد شهدى سيد ابراهيم١٩١٧٠٧٨
احمد صابر شعبان سليمان١٩١٧٠٧٩
احمد صابر عبدالمؤمن احمد١٩١٧٠٨٠
احمد صالح الدين عبدالسيد حسنين١٩١٧٠٨١
احمد صالح فتحى دمحم ١٩١٧٠٨٢
احمد ضياء منسوب دمحم١٩١٧٠٨٣
  ٤احمد طارق رمضان فرج١٩١٧٠٨٤

تى
 ح

 ١
١

٫٣
٠

احمد طارق رمضان فرج١٩١٧٠٨٤
احمد طارق فتحى عبدالحميد ١٩١٧٠٨٥
احمد طارق وقت حسن١٩١٧٠٨٦
احمد طه دمحم اسماعيل ١٩١٧٠٨٧
احمد عادل جمال الدين على١٩١٧٠٨٨
احمد عادل عبدالستار رياض١٩١٧٠٨٩
احمد عاطف جابر دردير حسن١٩١٧٠٩٠
احمد عبدالحميد دمحم عبدالحميد ١٩١٧٠٩١
احمد عبدالستار السيد حمايه١٩١٧٠٩٢
احمد عبدالعزيز رضوان عبدالعزيز شحاته١٩١٧٠٩٣
احمد عبدالفتاح محرم احمد١٩١٧٠٩٤
احمد عبدالقادر عبداللطيف دمحم١٩١٧٠٩٥
احمد عبدالمقصود محمود عبدالمقصود١٩١٧٠٩٦

٤البدروم

 ً را
ظه

 ١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 

        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

احمد عبدالنبى احمد دمحم١٩١٧٠٩٧
احمد عز الدين دمحم عمر١٩١٧٠٩٨
احمد عصام عبدالمنعم عبدهللا١٩١٧٠٩٩
احمد عطيه دمحم عطيه جزر١٩١٧١٠٠
احمد عالء ابوالعال عبدالسالم١٩١٧١٠١
احمد عالءالدين عبدالرحمن على ١٩١٧١٠٢
احمد عليوه احمد عبدالحكيم١٩١٧١٠٣
احمد عماد احمد دمحم١٩١٧١٠٤
احمد عماد السيد محمود١٩١٧١٠٥
احمد غريب حسين دمحم ١٩١٧١٠٦
احمد فتحى عبدالعال الشحات١٩١٧١٠٧
  ٥احمد فتحى على على١٩١٧١٠٨

تى
 ح

 ١
١

٫٣
٠

احمد فتحى على على١٩١٧١٠٨
احمد فراس دمحم زياد عيون النابلسى ١٩١٧١٠٩
احمد كامل عباس حسن١٩١٧١١٠
احمد ماهر ابوبكر امام الغمرى١٩١٧١١١
احمد ماهر المجاهد الرفاعى١٩١٧١١٢
احمد ماهر حسن امين زياده١٩١٧١١٣
احمد محبوب محمود محجوب١٩١٧١١٤
احمد محسن دمحم برعى١٩١٧١١٥
احمد محسن دمحم دمحم١٩١٧١١٦
احمد دمحم ابراهيم عبدالعزيز١٩١٧١١٧
احمد دمحم احمد بهلول١٩١٧١١٨
احمد دمحم احمد رمضان بدوى١٩١٧١١٩
احمد دمحم احمد مصطفى١٩١٧١٢٠

٥البدروم

 ً را
ظه

 ١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 

        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

احمد دمحم السيد خليل السقا١٩١٧١٢١
احمد دمحم السيد دمحم مكاوى١٩١٧١٢٢
احمد دمحم حسنين غريب١٩١٧١٢٣
احمد دمحم حفنى دمحم١٩١٧١٢٤
احمد دمحم سليمان حفنى ١٩١٧١٢٥
احمد دمحم سيد خليل ١٩١٧١٢٦
احمد دمحم سيد دمحم دمحم منصور١٩١٧١٢٧
احمد دمحم صبحى السيد ١٩١٧١٢٨
احمد دمحم صبحى توفيق القصبى١٩١٧١٢٩
احمد دمحم عبدالحميد عبدالعاطى ١٩١٧١٣٠
احمد دمحم عبدالسالم دمحم١٩١٧١٣١
  ٦احمد دمحم عبدالعزيز دمحم١٩١٧١٣٢

تى
 ح

 ١
١

٫٣
٠

احمد دمحم عبدالعزيز دمحم١٩١٧١٣٢
احمد دمحم عبدالقادر خليل١٩١٧١٣٣
احمد دمحم عبدالكريم مغازى١٩١٧١٣٤
احمد دمحم عبدالمنعم عبدالعال١٩١٧١٣٥
احمد دمحم عطيه ابراهيم١٩١٧١٣٦
احمد دمحم على محمود١٩١٧١٣٧
احمد دمحم عونى السيد١٩١٧١٣٨
احمد دمحم فوزى حسن١٩١٧١٣٩
احمد دمحم فؤاد عبدالفتاح١٩١٧١٤٠
احمد دمحم كمال سليمان على١٩١٧١٤١
احمد دمحم دمحم متولى١٩١٧١٤٢
احمد دمحم دمحم محمود١٩١٧١٤٣
احمد دمحم محمود عبدالرازق١٩١٧١٤٤

٦البدروم

 ً را
ظه

 ١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 

        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

احمد محمود احمد كامل١٩١٧١٤٥
احمد محمود احمد دمحم١٩١٧١٤٦
احمد محمود السيد احمد١٩١٧١٤٧
احمد محمود جمعه رزق١٩١٧١٤٨
احمد محمود سيد احمد١٩١٧١٤٩
احمد محمود شاهين على شاهين١٩١٧١٥٠
احمد محمود عاطف دمحم محمود شعبان١٩١٧١٥١
احمد محمود عبدالمنصف بركات١٩١٧١٥٢
احمد محمود دمحم عبدالحميد١٩١٧١٥٣
احمد محمود دمحم نورالدين ١٩١٧١٥٤
احمد مدحت احمد عبدالرحيم١٩١٧١٥٥
  ٧احمد مدحت فتحى دمحم١٩١٧١٥٦

تى
 ح

 ١
١

٫٣
٠

احمد مدحت فتحى دمحم١٩١٧١٥٦
احمد مصطفى حسن علي١٩١٧١٥٧
احمد مصطفى شوقى دمحم١٩١٧١٥٨
احمد نادى سالمه دمحم ١٩١٧١٥٩
احمد ناصر شبل حسن١٩١٧١٦٠
احمد نجاح شفيق دمحم حسنين ١٩١٧١٦١
احمد وجيه عبدالجليل ادريس١٩١٧١٦٢
احمد ياسر عبدالسميع السيد ١٩١٧١٦٣
احمد يحى ابراهيم على دمحم١٩١٧١٦٤
ادهم اشرف سعد عبدالحافظ١٩١٧١٦٥
اروى خالد عبدالمنعم اسماعيل١٩١٧١٦٦
اسامه ابوالحمد فؤاد على١٩١٧١٦٧
اسامه اشرف عبدالستار ابوالعنين ١٩١٧١٦٨

٧البدروم

 ً را
ظه

 ١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 

        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

اسامه ايمن دمحم عبدالحسيب١٩١٧١٦٩
اسامه خالد دمحم يسرى عبدالحميد١٩١٧١٧٠
اسامه طارق شبل عفيفى١٩١٧١٧١
اسراء ابراهيم ابراهيم احمد جيره١٩١٧١٧٢
اسراء ابراهيم دمحم الشحات عمر١٩١٧١٧٣
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧١٧٤
اسراء اسامه سيد عبدالمعطى١٩١٧١٧٥
اسراء اسامه طه عبدالوهاب١٩١٧١٧٦
اسراء اشرف كامل دمحم حسين١٩١٧١٧٧
اسراء اشرف دمحم صابر١٩١٧١٧٨
اسراء اشرف دمحم فهيم١٩١٧١٧٩
  ٨اسراء السيد حنفى عبداللطيف١٩١٧١٨٠

تى
 ح

 ١
١

٫٣
٠

اسراء السيد حنفى عبداللطيف١٩١٧١٨٠
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧١٨١
اسراء حسن حسن على صالح١٩١٧١٨٢
اسراء حسن سليمان دمحم االلفى ١٩١٧١٨٣
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧١٨٤
اسراء خالد عبدالقادر عبده١٩١٧١٨٥
اسراء رضا دمحم يحي١٩١٧١٨٦
اسراء رمضان عبا دمحم ١٩١٧١٨٧
اسراء رمضان محمود مرسى١٩١٧١٨٨
اسراء زكى عبيد زكى عبيد١٩١٧١٨٩
اسراء سامي دمحم حسين١٩١٧١٩٠
اسراء سمير ابراهيم عبدالعزيز١٩١٧١٩١
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧١٩٢

٨البدروم

 ً را
ظه

 ١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 

        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

اسراء شحته محمود دياب ربيع١٩١٧١٩٣
اسراء طه محمود ابراهيم١٩١٧١٩٤
اسراء عادل حسن احمد١٩١٧١٩٥
اسراء عادل فتحى عبدالمحسن١٩١٧١٩٦
اسراء عبدالستار عبدالراضى على١٩١٧١٩٧
اسراء عبدالعزيز دمحم السيد١٩١٧١٩٨
اسراء عبدالمولى عبدهللا حسن١٩١٧١٩٩
اسراء عصام دمحم عبدالرحمن١٩١٧٢٠٠
اسراء فوزى عبدالقادر احمد١٩١٧٢٠١
اسراء دمحم احمد يوسف١٩١٧٢٠٢
اسراء دمحم شحاته عبدالحفيظ١٩١٧٢٠٣
  ٩اسراء دمحم على احمد١٩١٧٢٠٤

تى
 ح

 ١
١

٫٣
٠

اسراء دمحم على احمد١٩١٧٢٠٤
اسراء محمود احمد عبدالحافظ١٩١٧٢٠٥
اسراء مسعد حسنى دمحم عبدالحميد الكمار١٩١٧٢٠٦
اسراء ناصر علي شبل١٩١٧٢٠٧
اسالم احمد مختار محمود احمد١٩١٧٢٠٨
اسالم جالل دمحم منصور١٩١٧٢٠٩
ـــــــــــــــــــ  مكرر ــــــــــــــــــــ١٩١٧٢١٠
اسالم جمال السيد عبدالحليم١٩١٧٢١١
اسالم جمال حسن مسعود١٩١٧٢١٢
اسالم حسن محمود امين١٩١٧٢١٣
اسالم رضا منصور عبدالعزيز١٩١٧٢١٤
اسالم سعيد عبدالمنعم احمد١٩١٧٢١٥
اسالم صديق مسعود احمد١٩١٧٢١٦

٩البدروم

 ً را
ظه

 ١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 

        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

اسالم عادل على حسن١٩١٧٢١٧
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٢١٨
اسالم دمحم حلمى عبداللطيف عوده١٩١٧٢١٩
اسالم دمحم عبدالعال السيد عفيفى١٩١٧٢٢٠
اسالم دمحم عبدالعواض دمحم١٩١٧٢٢١
اسالم دمحم فتح هللا محمود١٩١٧٢٢٢
اسالم وجيه سيد بيومى١٩١٧٢٢٣
اسماء احمد بكر مهدي١٩١٧٢٢٤
اسماء امان هللا فاروق ابوالفتوح١٩١٧٢٢٥
اسماء جمال محمود صالح١٩١٧٢٢٦
اسماء حسام دمحم حجاب سالم ١٩١٧٢٢٧
  ١٠اسماء حشمت عزت دمحم١٩١٧٢٢٨

تى
 ح

 ١
١

٫٣
٠

اسماء حشمت عزت دمحم١٩١٧٢٢٨
اسماء حمدى عبدالمجيد محمود١٩١٧٢٢٩
اسماء حمدى محروس بسيونى١٩١٧٢٣٠
اسماء خالد دمحم جادهللا١٩١٧٢٣١
اسماء رزق على عبده سالم ١٩١٧٢٣٢
اسماء سعيد محمود عبدالعزيز جاد محسن١٩١٧٢٣٣
اسماء سيد دمحم سليمان١٩١٧٢٣٤
اسماء صبرى فتحى مصطفى١٩١٧٢٣٥
اسماء صبرى محمود شرف الدين١٩١٧٢٣٦
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٢٣٧
اسماء فتحى دمحم السيد١٩١٧٢٣٨
اسماء مصطفى عبدالسالم بيومى مصطفى١٩١٧٢٣٩
اسماء نور اسماعيل شعبان١٩١٧٢٤٠
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اسماعيل النادى عبدالمعز النادى ١٩١٧٢٤١
اشرف دمحم عبدالنبى عبدالفتاح مراد١٩١٧٢٤٢
اشرف دمحم مدبولى دمحم١٩١٧٢٤٣
اشرف مصطفى سالم ابوسريع١٩١٧٢٤٤
اشرف ناصر حسن خليفه١٩١٧٢٤٥
اشرقت ابراهيم دمحم العراقى١٩١٧٢٤٦
اكرم سامى حسن على ١٩١٧٢٤٧
اكرم عصمت رشيد جرجس١٩١٧٢٤٨
االء جمال عواد مسلم١٩١٧٢٤٩
االء حلمى عبدالمجيد ربيعى١٩١٧٢٥٠
االء عبدالمطلب دمحم حسن١٩١٧٢٥١
االء عبدالناصر ابراهيم دمحم١٩١٧٢٥٢
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االء عبدالناصر ابراهيم دمحم١٩١٧٢٥٢
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٢٥٣
االء ماهر وجيه عبدالهادي١٩١٧٢٥٤
االء مجدى سعيد دمحم١٩١٧٢٥٥
ً االء دمحم احمد ابراهيم١٩١٧٢٥٦ را
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٠
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االء دمحم احمد دمحم١٩١٧٢٥٧
االء دمحم عباس عربى دمحم١٩١٧٢٥٨
االء دمحم كامل احمد فايد١٩١٧٢٥٩
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٢٦٠
االء ياسر عبدالستار احمد١٩١٧٢٦١
البيرت اشرف كمال لوكاس١٩١٧٢٦٢
الشاذلى منصور الشاذلى شهاب١٩١٧٢٦٣
الشيماء بخيت احمد مرسي١٩١٧٢٦٤
الشيماء شريف سليمان انور١٩١٧٢٦٥
المهدى احمد مهدى دمحم١٩١٧٢٦٦
امال صالح حسين على دمحم١٩١٧٢٦٧
م امال دمحم عمر السيد١٩١٧٢٦٨

س
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امال دمحم عمر السيد١٩١٧٢٦٨
امال محمود ماجد محمود١٩١٧٢٦٩
امانى طلعت احمد هريدى١٩١٧٢٧٠
امانى دمحم عبدالعاطى درويش١٩١٧٢٧١
امل جابر احمد رسالن١٩١٧٢٧٢
امل نورالدين مصطفى اسماعيل ١٩١٧٢٧٣
امنه همام عبدهللا دمحم ابراهيم١٩١٧٢٧٤
امنه يحيى عبدالسميع مصطفى١٩١٧٢٧٥
امنيه احمد حلمي شمندي١٩١٧٢٧٦
امنيه اشرف صبحي احمد١٩١٧٢٧٧
امنيه امير عبدالمنعم عبدالمجيد١٩١٧٢٧٨
امنيه بشير حسين دمحم ١٩١٧٢٧٩
امنيه حسين على دمحم ١٩١٧٢٨٠
امنيه رجب دمحم محمود ١٩١٧٢٨١
امنيه عادل عبدالفتاح عمران١٩١٧٢٨٢
امنيه عاطف حسين احمد١٩١٧٢٨٣
امنيه عبدالحميد عبدالرحمن طه١٩١٧٢٨٤
امنيه محسن ابوالعال دمحم١٩١٧٢٨٥
امنيه دمحم عبدالعظيم احمد حسن١٩١٧٢٨٦
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امنيه دمحم محمود حافظ١٩١٧٢٨٧
امنيه محمود مهاود عابدين١٩١٧٢٨٨
امير دمحم السيد اسماعيل حمير١٩١٧٢٨٩
اميره ابراهيم عبدالمجيد مصطفى١٩١٧٢٩٠
اميره احمد راشد عبدالعليم١٩١٧٢٩١
اميره ايمن سيد عبدالرحيم ابوجندى١٩١٧٢٩٢
اميره حسن فتوح سيد سالمه١٩١٧٢٩٣
اميره رجب كامل محمود ١٩١٧٢٩٤
اميره رفعت السيد طلب١٩١٧٢٩٥
اميره سعيد مصطفى يوسف١٩١٧٢٩٦
اميره سمير فؤاد ايوب١٩١٧٢٩٧
م اميره سيد عبدالعاطى عبدالمنعم١٩١٧٢٩٨
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اميره سيد عبدالعاطى عبدالمنعم١٩١٧٢٩٨
اميره سيد دمحم شلبى ١٩١٧٢٩٩
اميره صبرى ابراهيم على١٩١٧٣٠٠
اميره صالح صبحى محمود١٩١٧٣٠١
اميره صموئيل باسليوس جرجس١٩١٧٣٠٢
اميره طارق عبدالفتاح دمحم١٩١٧٣٠٣
اميره طه فاروق سالم١٩١٧٣٠٤
اميره طه دمحم على١٩١٧٣٠٥
اميره عبدالفتاح تمام عارف١٩١٧٣٠٦
اميره عثمان على عثمان١٩١٧٣٠٧
اميره عصام حسين على دمحم١٩١٧٣٠٨
اميره عصام عبدالحميد مدنى١٩١٧٣٠٩
اميره مبروك عادل دمحم ابراهيم١٩١٧٣١٠
اميره دمحم على دمحم المليجى١٩١٧٣١١
اميره محمود محمود علي١٩١٧٣١٢
اميمه عالءالدين اسماعيل يونس ١٩١٧٣١٣
اميمه دمحم حسين على الملحانى١٩١٧٣١٤
امين دمحم امين دمحم نصار١٩١٧٣١٥
امينه دمحم دمحم حامد١٩١٧٣١٦
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انجى حربى عايد ميخائيل١٩١٧٣١٧
انجى صباحى جوده شحاته الجوهرى١٩١٧٣١٨
انجى مجدى مرعى سليمان١٩١٧٣١٩
انجى دمحم حسن حسين ١٩١٧٣٢٠
انجى دمحم يوسف السيد١٩١٧٣٢١
انجيل سليم نظير سليم ١٩١٧٣٢٢
اندرو بطرس اسرائيل فلتس١٩١٧٣٢٣
اندرو عوض ابادير دانيال١٩١٧٣٢٤
انس غريب عبدالعزيز ابراهيم١٩١٧٣٢٥
انطونى عزت لوكاس زكا١٩١٧٣٢٦
انطونيوس اسامه فارس ابراهيم١٩١٧٣٢٧
م انطونيوس ناثان راضى هارون١٩١٧٣٢٨
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انطونيوس ناثان راضى هارون١٩١٧٣٢٨
انعام جمال عبدالحكيم احمد ١٩١٧٣٢٩
ايات سعد يحيى السيد عيسى١٩١٧٣٣٠
ايات دمحم عزالعرب محمود١٩١٧٣٣١
ايات نادر دمحم صالح١٩١٧٣٣٢
ايات يحى دمحم دمحم١٩١٧٣٣٣
اياد عاطف عبدالمنعم محمود١٩١٧٣٣٤
اياد وليد دمحم محمود١٩١٧٣٣٥
ايرينى وهبه جاد وهبه عوض١٩١٧٣٣٦
ايمان احمد ابراهيم احمد ١٩١٧٣٣٧
ايمان احمد عبدالمنعم خليل١٩١٧٣٣٨
ايمان اسامه احمد دمحم١٩١٧٣٣٩
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٣٤٠
ايمان ايمن دمحم اسماعيل١٩١٧٣٤١
ايمان بدوي دمحم حسان١٩١٧٣٤٢
ايمان جمال حسن حسنى١٩١٧٣٤٣
ايمان حسن على نورالدين حامد١٩١٧٣٤٤
ايمان حلمى عبدالغفار احمد ١٩١٧٣٤٥
ايمان خالد يونس يوسف١٩١٧٣٤٦
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ايمان رمضان دمحم محمود١٩١٧٣٤٧
ايمان سعيد على عباس ١٩١٧٣٤٨
ايمان عادل عنتر حافظ١٩١٧٣٤٩
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٣٥٠
ايمان عبده خيرى اسماعيل١٩١٧٣٥١
ايمان على احمد اسماعيل ١٩١٧٣٥٢
ايمان عمر محمود احمد عبدالقادر١٩١٧٣٥٣
ايمان فتحى دمحم حسين١٩١٧٣٥٤
ايمان كامل دمحم احمد١٩١٧٣٥٥
ايمان دمحم السيد عمار١٩١٧٣٥٦
ايمان دمحم رشاد عبدالحميد١٩١٧٣٥٧
١ايمان دمحم عبدالمجيد عوافير١٩١٧٣٥٨

١
٫٣

٠

ايمان دمحم عبدالمجيد عوافير١٩١٧٣٥٨
ايمان دمحم دمحمى دمحم ١٩١٧٣٥٩
ايمان محمود ابراهيم دمحم١٩١٧٣٦٠
ايمان محمود احمد دمحم ١٩١٧٣٦١
ايمان محمود دمحم رافت١٩١٧٣٦٢
ايمان محمود دمحم سيد ١٩١٧٣٦٣
ايمان ممدوح محمود ابوالعزم١٩١٧٣٦٤
ايمان وائل بكري السباعي١٩١٧٣٦٥
ايمن عبدالحميد جابر حسن١٩١٧٣٦٦
ايمن دمحم رمضان خليل١٩١٧٣٦٧
ايمن دمحم شعبان سيد بهلول١٩١٧٣٦٨
ايمن دمحم عبدالنبى سيد متولى١٩١٧٣٦٩
ايه احمد المغاورى عطيه١٩١٧٣٧٠
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٣٧١
ايه هللا ايمن السيد غنيمى ابراهيم ١٩١٧٣٧٢
ايه ايمن دمحم عثمان١٩١٧٣٧٣
ايه بدوى احمد دمحم١٩١٧٣٧٤
ايه تهامى دمحم فكرى١٩١٧٣٧٥
ايه جمال دمحم عبدالعال١٩١٧٣٧٦
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ايه جمعه طلعت حامد ١٩١٧٣٧٧
ايه خالد سعيد دمحم١٩١٧٣٧٨
ايه ربيع عبدالعزيز عبدالعال١٩١٧٣٧٩
ايه رضا ابراهيم سيد احمد١٩١٧٣٨٠
ايه سعد رجب حلمى عبدالسالم١٩١٧٣٨١
ايه سعيد دمحم فتحى على١٩١٧٣٨٢
ايه سيد رجب السيد المهدى١٩١٧٣٨٣
ايه شعبان مصطفى احمد ١٩١٧٣٨٤
ايه عاطف سيد بيومى سليمان١٩١٧٣٨٥
ايه عاطف نبيه زيدان دمحم١٩١٧٣٨٦
ايه عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد١٩١٧٣٨٧
م ايه عبدالمنعم محمود عبدالمنعم خالد١٩١٧٣٨٨
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ايه عبدالمنعم محمود عبدالمنعم خالد١٩١٧٣٨٨
ايه عبده صبحى عبدالمعين السيد١٩١٧٣٨٩
ايه عفيفى دمحم عفيفي١٩١٧٣٩٠
ايه عماد ابراهيم ابراهيم البربري١٩١٧٣٩١
ايه دمحم اسماعيل دمحم١٩١٧٣٩٢
ايه دمحم سمير دمحم١٩١٧٣٩٣
ايه دمحم سيد سيد احمد١٩١٧٣٩٤
ايه دمحم سيد دمحم منصور١٩١٧٣٩٥
ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٧٣٩٦
ايه دمحم عفيفى السيد١٩١٧٣٩٧
ايه دمحم يحيى كامل١٩١٧٣٩٨
ايه محمود احمد عبدالواحد١٩١٧٣٩٩
ايه محمود مهنى ابراهيم١٩١٧٤٠٠
ايه مدحت دمحم دمحم١٩١٧٤٠١
ايه مصطفى حسين صادق ١٩١٧٤٠٢
ايه نجاح ابراهيم محمودالدقونى١٩١٧٤٠٣
ايه نجم سالمه عبدهللا١٩١٧٤٠٤
ايه هانى ابراهيم علي١٩١٧٤٠٥
ايه هشام سعيد دمحم ١٩١٧٤٠٦
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ايه هشام دمحم حميده على١٩١٧٤٠٧
ايه يوسف احمد فرغلي١٩١٧٤٠٨
باسل احمد عبدالعليم موسى١٩١٧٤٠٩
باسل عبدالناصر دمحم بدوى الطويل١٩١٧٤١٠
باسل عالء عبدالغنى نعيم الشرقاوى١٩١٧٤١١
باسم سعيد صالح على بريقع١٩١٧٤١٢
ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٧٤١٣
باسم طارق دمحم راشد الزياتى١٩١٧٤١٤
باسم نجاح شوقى شاكر١٩١٧٤١٥
باسم يحيي على هيكل١٩١٧٤١٦
باهر مجدى ابوالفتح دمحم١٩١٧٤١٧
١باهى احمد سعد دمحم١٩١٧٤١٨

١
٫٣

٠

باهى احمد سعد دمحم١٩١٧٤١٨
بثينه احمد رفاعى عبدالغنى١٩١٧٤١٩
بدور عاطف سالم متولى١٩١٧٤٢٠
برناديت مكرم سعيد شنوده١٩١٧٤٢١
بسمله بيومى عبدالنبى بيومى احمد١٩١٧٤٢٢
بسمله رجائى ذو الكفل حسين نصرالدين١٩١٧٤٢٣
بسمله عبدالقادر دمحم ابراهيم١٩١٧٤٢٤
بسمه السيد يوسف سولایر١٩١٧٤٢٥
بسمه حسن سعيد يوسف احمد١٩١٧٤٢٦
بسمه سعيد عبدالمحسن عطيه ١٩١٧٤٢٧
بسمه سمير حسن عبدالخالق١٩١٧٤٢٨
بسمه عبدالمطلب حسن عبدالمطلب١٩١٧٤٢٩
بسمه عبدالمنعم رياض رياض ١٩١٧٤٣٠
بسمه عوض لطفى البيومى١٩١٧٤٣١
بسنت احمد سعيد دمحم١٩١٧٤٣٢
بسنت اكرامى دمحمالسيد الكوانينى١٩١٧٤٣٣
بسنت جمال عبدالفتاح حسن١٩١٧٤٣٤
بسنت خالد عبدالعاطى سعيد ١٩١٧٤٣٥
بسنت سيد احمد على١٩١٧٤٣٦
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بسنت صالح حسن صالح سالم١٩١٧٤٣٧
بسنت عادل عبدالرحمن علي١٩١٧٤٣٨
بسنت عبدهللا محمود دمحم١٩١٧٤٣٩
بسنت عصام الدين مصطفى محمود١٩١٧٤٤٠
بسنت عصام وحيد بهجت١٩١٧٤٤١
بسنت عمرو صالح الدين دمحم عارف يسين١٩١٧٤٤٢
بسنت دمحم جوده دمحم ١٩١٧٤٤٣
بسنت دمحم دمحم ابراهيم على حسين١٩١٧٤٤٤
بطرس مدحت شحاته ابراهيم ١٩١٧٤٤٥
بالل جمال محمود ابراهيم١٩١٧٤٤٦
بهاء الدين عادل فتحى الصعيدى ١٩١٧٤٤٧
م ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٧٤٤٨
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ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٧٤٤٨
بوال بخيت سمعان بشرى بقطر١٩١٧٤٤٩
بوال مرقص فخرى سليمان ١٩١٧٤٥٠
بيشوى رزق هللا محروس جاد هللا١٩١٧٤٥١
بيشوى عماد سليم فريد١٩١٧٤٥٢
بيشوى لطفى وليم سعد١٩١٧٤٥٣
بيشوى مجدى ابراهيم يوسف١٩١٧٤٥٤
ترتيل دمحم عبدالوهاب عطيه١٩١٧٤٥٥
تريزا ابراهيم نجيب نصر هللا١٩١٧٤٥٦
تسنيم حسن على مدنى ١٩١٧٤٥٧
تسنيم عبدالرحمن توفيق منصور١٩١٧٤٥٨
تقى السعيد امين احمد السعيد شهاب الدين١٩١٧٤٥٩
تقى بسيم مرتضي دمحم١٩١٧٤٦٠
تقى جمال دمحم احمد١٩١٧٤٦١
تقى سامى  عبدالعزيز احمد١٩١٧٤٦٢
تقى سعد الدين دمحم احمد١٩١٧٤٦٣
تقى طارق دمحم على١٩١٧٤٦٤
تقى طلعت دمحم مخلوف١٩١٧٤٦٥
تقى عبدالحميد عبدالمحسن حسن١٩١٧٤٦٦
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تقى هشام سيد بخيت دمحم١٩١٧٤٦٧
تيسير طارق محمود رضا ابراهيم١٩١٧٤٦٨
ثريا عصام احمد دمحم سند١٩١٧٤٦٩
جاسر عماد عبدالحليم عبدالعزيز منصور١٩١٧٤٧٠
جرجس جمال كامل ابوالليف١٩١٧٤٧١
جمال مصطفى سيد عابد١٩١٧٤٧٢
جنه هللا عماد احمد دمحم شحاته ١٩١٧٤٧٣
جهاد احمد ابراهيم احمد١٩١٧٤٧٤
جهاد سعد توفيق محروس ١٩١٧٤٧٥
جهاد سالمه دمحم عبدالسالم١٩١٧٤٧٦
جهاد طارق احمد دمحم١٩١٧٤٧٧
جهاد عبدالمجيد على حفنى ١٩١٧٤٧٨
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جهاد عبدالمجيد على حفنى ١٩١٧٤٧٨
جهاد عالء فخر الدين عبده حسنين١٩١٧٤٧٩
جهاد محمود شكرى سند١٩١٧٤٨٠
جورج يحيى نبيل هالل١٩١٧٤٨١
جورجينا عاصم زاخر ابراهيم١٩١٧٤٨٢
جوزيف سمير نعيم ابراهيم١٩١٧٤٨٣
جيهان دمحم حسن توفيق ١٩١٧٤٨٤
حازم احمد دمحم احمد١٩١٧٤٨٥
حازم عبدالسالم احمد دمحم ١٩١٧٤٨٦
حازم دمحم دمحم ناصف١٩١٧٤٨٧
حبيبه احمد دمحم الطوخى احمد١٩١٧٤٨٨
حبيبه حسين دمحم احمد١٩١٧٤٨٩
حبيبه سعد محروس دمحم١٩١٧٤٩٠
حبيبه صالح دمحم عبدالعزيز ١٩١٧٤٩١
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ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٤٩٢
حبيبه عبدالعزيز الحسن دياب١٩١٧٤٩٣
حبيبه عالء اسماعيل السيد١٩١٧٤٩٤
حبيبه دمحم عبدهللا احمد ابوطالب١٩١٧٤٩٥
حبيبه دمحم فنجرى دمحم١٩١٧٤٩٦
حبيبه دمحم مصطفى سيد١٩١٧٤٩٧
حبيبه دمحم مصطفي حسن١٩١٧٤٩٨
حبيبه هشام احمد دمحم صالح ١٩١٧٤٩٩
حسام الدين طلعت حامد وهبه١٩١٧٥٠٠
حسام الدين دمحم دمحم دمحم ١٩١٧٥٠١
حسام الدين محمود رجب عتيق ادم١٩١٧٥٠٢
حسام جمال عبدالمحسن احمد ١٩١٧٥٠٣
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حسام جمال عبدالمحسن احمد ١٩١٧٥٠٣
حسام حامد فتحي دمحم١٩١٧٥٠٤
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٥٠٥
حسام حسنى على عبدالرحيم على١٩١٧٥٠٦
حسام خالد صالح عبدالعزيز١٩١٧٥٠٧
حسام سعيد حسين على١٩١٧٥٠٨
حسام عاطف محمود عبدالمنعم١٩١٧٥٠٩
حسام عبدالحميد عبدالحميد دمحم غالى١٩١٧٥١٠
حسام على احمد ابوالوفا١٩١٧٥١١
حسام فتحى عبدالرحيم عليوه عبدالرحيم١٩١٧٥١٢
حسام دمحم رفعت السيد فضل١٩١٧٥١٣
حسام دمحم فوزى دمحم احمد١٩١٧٥١٤
حسام مصطفى عبدالروؤف على١٩١٧٥١٥
حسام ياسر نصر دمحم١٩١٧٥١٦
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حسن سمير حسن يوسف١٩١٧٥١٧
حسن شعبان عشرى ابوالليل ١٩١٧٥١٨
حسن صالح عبدالحليم السيد١٩١٧٥١٩
حسن دمحم حسين دمحم١٩١٧٥٢٠
حسنه دمحم احمد عوده١٩١٧٥٢١
حسين اشرف حسين عفيفي١٩١٧٥٢٢
حسين شريف دمحم عبدالدايم١٩١٧٥٢٣
حسين دمحم حسين على دمحم ١٩١٧٥٢٤
حسين دمحم عبدالعزيز دمحم١٩١٧٥٢٥
حسين دمحم فرج عبدالرسول١٩١٧٥٢٦
حسين دمحم دمحم احمد رمضان ١٩١٧٥٢٧
حكيم هاني سيد دمحم١٩١٧٥٢٨
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حكيم هاني سيد دمحم١٩١٧٥٢٨
حمدى دمحم عبدالمطلب عبدالحليم١٩١٧٥٢٩
حمزه ربيع سعد معوض ١٩١٧٥٣٠
حنان اشرف المنشاوى احمد١٩١٧٥٣١
حنان بدوي مجاهد على حسن١٩١٧٥٣٢
حنان خالد حسني حداد١٩١٧٥٣٣
حنان سعداوى عبدالجيد عبدالغفار١٩١٧٥٣٤
حنان صفوت قاضى راضى١٩١٧٥٣٥
حياه حمدى دمحم عبدالرازق١٩١٧٥٣٦
حياه هشام عبداللطيف زاهر١٩١٧٥٣٧
خالد احمد السيد نصار١٩١٧٥٣٨
خالد احمد سيد امين١٩١٧٥٣٩
خالد احمد طنطاوى دمحم١٩١٧٥٤٠
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٥٤١
خالد اشرف عبدالعزيز جاد١٩١٧٥٤٢
خالد اشرف على احمد١٩١٧٥٤٣
خالد اشرف مصطفى حنفى ١٩١٧٥٤٤
خالد ايهاب ابراهيم الدسوقى دمحم١٩١٧٥٤٥
خالد حسانين حسانين دمحم١٩١٧٥٤٦
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

خالد حمزه ابراهيم فتحى١٩١٧٥٤٧
خالد سمير دسوقي دمحم١٩١٧٥٤٨
خالد طارق صبحى عبدالتواب١٩١٧٥٤٩
خالد عالء فريد الفخرانى١٩١٧٥٥٠
خالد فهمى فاروق فهمى١٩١٧٥٥١
خالد دمحم ابراهيم دمحم ابوشوك١٩١٧٥٥٢
خالد دمحم حسنى سليمان١٩١٧٥٥٣
خالد دمحم عبدالسالم علي١٩١٧٥٥٤
خديجه حسنى جمال الدين احمد١٩١٧٥٥٥
خلود احمد دمحم حسن محرم ١٩١٧٥٥٦
خلود اشرف كمال حنفى١٩١٧٥٥٧
٨خلود امين عبدالواحد امين عبدالقادر١٩١٧٥٥٨
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خلود امين عبدالواحد امين عبدالقادر١٩١٧٥٥٨
خلود جمال دمحم الكاشف عبدالباسط١٩١٧٥٥٩
خلود خالد دمحم يوسف دحروج١٩١٧٥٦٠
خلود صالح عيسى ابراهيم١٩١٧٥٦١
خلود دمحم عبدالرؤوف دمحم سالمه١٩١٧٥٦٢
خلود دمحمعماره على عماره١٩١٧٥٦٣
خلود مصطفى جالل مصطفى١٩١٧٥٦٤
دارين صالح توفيق هاشم١٩١٧٥٦٥
داليا عادل صبحى سولایر١٩١٧٥٦٦
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عدد الحضــــور   (     )   
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الحقوق 
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العربى
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٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  
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: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

داليا فتحى عبدالحليم محمود بدر١٩١٧٥٦٧
داليا ناصر حسين دمحم حسين١٩١٧٥٦٨
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٥٦٩
دعاء احمد على دمحم حميده١٩١٧٥٧٠
دعاء اسامه سيد ادهم١٩١٧٥٧١
دعاء حمدى فرج السيد١٩١٧٥٧٢
دعاء عادل مهدى هندى١٩١٧٥٧٣
دعاء عالء جمعه سنوسى١٩١٧٥٧٤
دعاء دمحم احمد جمال الدين١٩١٧٥٧٥
دعاء دمحم مجدى دمحم بدرالدين١٩١٧٥٧٦
دعاء يحى شعبان على١٩١٧٥٧٧
٨دميانه جورج كمال عزيز ١٩١٧٥٧٨
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دميانه جورج كمال عزيز ١٩١٧٥٧٨
دميانه رافت فتحى زكى١٩١٧٥٧٩
دميانه سامى منير مسيحه١٩١٧٥٨٠
دميانه عادل مكرم كامل واصف١٩١٧٥٨١
دنيا احمد السيد عبدالعال١٩١٧٥٨٢
دنيا اسامه عبدالرحمن احمد١٩١٧٥٨٣
دنيا امجد دمحم دمحم١٩١٧٥٨٤
دنيا خالد ابراهيم دمحم١٩١٧٥٨٥
دنيا خالد عبدالمجيد جاد١٩١٧٥٨٦
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الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس
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الحقوق 

كلية الحقوق 
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العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  
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: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

دنيا سامى فتحي احمد١٩١٧٥٨٧
دنيا طارق دمحم مسلم١٩١٧٥٨٨
دنيا عبدالقادر سعيد ابراهيم امين١٩١٧٥٨٩
دنيا عرفه رمضان عرفه١٩١٧٥٩٠
دنيا على كمال على احمد١٩١٧٥٩١
دنيا عماد حسين حسين جادو١٩١٧٥٩٢
دنيا عماد عبدالغفار بيومى ١٩١٧٥٩٣
دنيا دمحم عبدالعال محمود١٩١٧٥٩٤
دنيا يوسف سيد حسن١٩١٧٥٩٥
ديما اسامه حسن احمد الخطيب١٩١٧٥٩٦
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٥٩٧
٨دينا انور عبدالجليل عطوه١٩١٧٥٩٨
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دينا انور عبدالجليل عطوه١٩١٧٥٩٨
دينا ايمن دجيش عبدهللا١٩١٧٥٩٩
ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٧٦٠٠
دينا رمضان محيى عطيه هالل١٩١٧٦٠١
دينا سعيد عبداللطيف ابراهيم دمحم١٩١٧٦٠٢
دينا سيد عيد محمود جوده١٩١٧٦٠٣
دينا عالء دمحم عبدالوهاب عليوه ١٩١٧٦٠٤
دينا دمحم سعد طلبه١٩١٧٦٠٥
دينا دمحم عيد مصطفى ابراهيم ١٩١٧٦٠٦
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الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى
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: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

دينا وجيه فراج محمود عبدالمنعم١٩١٧٦٠٧
دينا ياسر سليمان حسن١٩١٧٦٠٨
رامى طارق عبدهللا احمد١٩١٧٦٠٩
رانا رافت لطفى داود١٩١٧٦١٠
رانا طارق عمر دمحم١٩١٧٦١١
رانا عشرى السيد احمد١٩١٧٦١٢
رانا دمحم احمد زيدان١٩١٧٦١٣
رانا دمحم عبدالعليم خلف١٩١٧٦١٤
رانا دمحم دمحم السيد١٩١٧٦١٥
راندا رمضان ابراهيم عطيت هللا١٩١٧٦١٦
رانيا زيدان غريب دمحم١٩١٧٦١٧
٥ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٦١٨
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ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٦١٨
رانيا عاطف دمحم عبدالصبور١٩١٧٦١٩
رانيا دمحم حسين مصطفى جاد١٩١٧٦٢٠
رانيا يوسف دمحم القصاص١٩١٧٦٢١
ربى احمد محمود ابراهيم١٩١٧٦٢٢
رجاء ايهاب فريد طه١٩١٧٦٢٣
رجب شريف رجب مصطفى١٩١٧٦٢٤
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٦٢٥
رحاب خالد موسى احمد ١٩١٧٦٢٦
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القسم 
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: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

رحاب فوزى خميس خليل١٩١٧٦٢٧
رحاب مجدى عبدالفتاح احمد١٩١٧٦٢٨
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٦٢٩
رحاب ناصر عبدالمحسن سالمه صوان١٩١٧٦٣٠
رحمه ايمن سيد دمحم١٩١٧٦٣١
رحمه ايمن دمحم دمحم ١٩١٧٦٣٢
رحمه جمال عبدالحميد سيد خطاب١٩١٧٦٣٣
رحمه حسن درويش حسن١٩١٧٦٣٤
رحمه حماده فتحى على١٩١٧٦٣٥
رحمه ربيع منصور سيد ١٩١٧٦٣٦
رحمه سعيد احمد شحاته١٩١٧٦٣٧
ة رحمه طارق عبدالعال عبدالحميد ١٩١٧٦٣٨
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رحمه طارق عبدالعال عبدالحميد ١٩١٧٦٣٨
رحمه طلبه محمود احمد ١٩١٧٦٣٩
رحمه عادل دمحم عبدالعال ١٩١٧٦٤٠
رحمه عبدالرحيم عبده محمود١٩١٧٦٤١
رحمه عبدهللا دمحم عبدهللا١٩١٧٦٤٢
رحمه عبدالمقصود دمحم عبدالمقصود١٩١٧٦٤٣
رحمه على مسعد على ١٩١٧٦٤٤
رحمه مجدى بخيت حسن١٩١٧٦٤٥
رحمه محسن يونس شحاته١٩١٧٦٤٦
رحمه دمحم عبدالرحمن السيد١٩١٧٦٤٧
رحمه دمحم على حسن ابراهيم١٩١٧٦٤٨
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كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
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: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

رحمه دمحم قابيل مبارك١٩١٧٦٤٩
رحمه دمحم دمحم عبدالعزيزعلى١٩١٧٦٥٠
رحمه محمود عبدالرحمن دمحم عوض١٩١٧٦٥١
رشا عبدالمولى عبدالحاكم دمحم١٩١٧٦٥٢
رضا يوسف حسين يوسف عفيفى١٩١٧٦٥٣
رضوى اشرف حسن ابراهيم ١٩١٧٦٥٤
رضوى خالد حسنين قطب١٩١٧٦٥٥
رضوى شريف ابراهيم امام حسن ١٩١٧٦٥٦
رضوى شعبان رمضان سالم١٩١٧٦٥٧
رضوى عادل على دمحم١٩١٧٦٥٨
رضوى عادل محمود على دحروج١٩١٧٦٥٩
٥رضوى عبدالعليم دمحم عبدالوهاب١٩١٧٦٦٠
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رضوى عبدالعليم دمحم عبدالوهاب١٩١٧٦٦٠
رضوى مجدى عزيز على١٩١٧٦٦١
رضوى دمحم بدوى غازى محسن١٩١٧٦٦٢
رغده عصام حمدى حلمى١٩١٧٦٦٣
رغده على عبدالنبى على يوسف١٩١٧٦٦٤
رغده دمحم مصطفى يوسف على فهمى١٩١٧٦٦٥
رغده ممدوح عبدالمقصود سرور١٩١٧٦٦٦
رفعت دمحم رفعت احمد١٩١٧٦٦٧
رفقه جاد عياد عزيز١٩١٧٦٦٨
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٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

رفيده احمد عبدالحميد احمد١٩١٧٦٦٩
رنا احمد حسين اسماعيل ١٩١٧٦٧٠
رنا ايمن دمحم احمد١٩١٧٦٧١
رنا جمال الدين شوقى عطا ١٩١٧٦٧٢
رنين دمحم حسين عبدالعزيز١٩١٧٦٧٣
روان اشرف صبرى محمود١٩١٧٦٧٤
روان سيد محمود حسن ١٩١٧٦٧٥
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٦٧٦
روان عالء الدين فاروق احمد عطا هللا١٩١٧٦٧٧
روان دمحم عمر عبدالمجيد١٩١٧٦٧٨
روان مصطفى كامل عبدربه١٩١٧٦٧٩
روان وليد بخيت سيد ابوليله١٩١٧٦٨٠
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روان وليد بخيت سيد ابوليله١٩١٧٦٨٠
روضه اشرف ابراهيم دمحم١٩١٧٦٨١
روضه اشرف صالح دمحم١٩١٧٦٨٢
روضه حمدى عبدالموجود فياض١٩١٧٦٨٣
روفالين الكسندر اجوام النكو١٩١٧٦٨٤
روال سالم دمحم عبدالفتاح١٩١٧٦٨٥
روماريو نظمى عريان فهمى١٩١٧٦٨٦
رومانى سامى اقالديوس عزيز ١٩١٧٦٨٧
رومانى عادل سند توفليس١٩١٧٦٨٨
رومانى لوقا شنوده سالمه١٩١٧٦٨٩
ريم احمد حسين احمد عيد١٩١٧٦٩٠
ريم سامى سمير عياط١٩١٧٦٩١
ريم شريف احمد دمحمين١٩١٧٦٩٢
ريم عبد الهادى المصرى١٩١٧٦٩٣
ريم عصام سعد عبدالعزيز١٩١٧٦٩٤
ريم عماد دمحم صديق١٩١٧٦٩٥
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ريم دمحم عبدالرحمن احمد دمحم١٩١٧٦٩٦
ريم وائل عبدالمعطى احمد ١٩١٧٦٩٧
ريم وحيد عبدالعزيز مصطفى١٩١٧٦٩٨
ريمون اكرم عبدالمسيح جرجس١٩١٧٦٩٩
ريمون نجيب ناشد هلول١٩١٧٧٠٠
ريهام خالد دمحم طنطاوى١٩١٧٧٠١
ريهام رمضان دمحم عباس١٩١٧٧٠٢
ريهام عماد ماهر بيومى١٩١٧٧٠٣
ريهام مجدى منصور دمحم العيسوى السبكى١٩١٧٧٠٤
ريهام هشام نبيل هاشم١٩١٧٧٠٥
زهره احمد عالء الدين احمد دمحم سعد١٩١٧٧٠٦
ة زياد ابراهيم نعيم قطب١٩١٧٧٠٧
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زياد ابراهيم نعيم قطب١٩١٧٧٠٧
زياد ايمن عبدالعزيز محمود١٩١٧٧٠٨
زياد حازم محى الدين احمد اسماعيل١٩١٧٧٠٩
زياد رمضان احمد مصطفى كيالنى١٩١٧٧١٠
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٧١١
زياد عالء عبدهللا سالم ١٩١٧٧١٢
زياد مجدى دمحم اليمانى١٩١٧٧١٣
زياد دمحم احمد عبده اسماعيل١٩١٧٧١٤
زياد دمحم محمود دمحم١٩١٧٧١٥
زياد وليد ابراهيم يوسف عالم١٩١٧٧١٦
زينب سعيد حلمى عوض معوض١٩١٧٧١٧
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زينب دمحم توفيق بدوى يوسف١٩١٧٧١٨
زينب دمحم خيرى عباس١٩١٧٧١٩
زينب دمحم عبدالقادر دمحم١٩١٧٧٢٠
زينب دمحم عبدالمنعم عبدالمنعم١٩١٧٧٢١
زينب منير سعد دمحم محمود١٩١٧٧٢٢
زينب ناصر دمحم عبدالعليم١٩١٧٧٢٣
زينه دمحم رزق ابراهيم١٩١٧٧٢٤
ساره ابراهيم دمحم سالم١٩١٧٧٢٥
ساره احمد تيسير مصطفى الباجورى١٩١٧٧٢٦
ساره احمد على دمحم١٩١٧٧٢٧
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٧٢٨
٥ساره امام عبدالرشيد عبدالنعيم١٩١٧٧٢٩
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ساره امام عبدالرشيد عبدالنعيم١٩١٧٧٢٩
ساره بخيت جاد عطيه١٩١٧٧٣٠
ساره ثروت عبدالرازق دمحم١٩١٧٧٣١
ساره جمال عبدهللا فرج١٩١٧٧٣٢
ساره حسن شلبى حسن١٩١٧٧٣٣
ساره حسن عز الدين على١٩١٧٧٣٤
ساره خالد احمد دمحم ابراهيم١٩١٧٧٣٥
ساره سامح سند حسن١٩١٧٧٣٦
ساره سيد سالم ابومسلم سيد١٩١٧٧٣٧
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ساره شعبان مصلح دمحم١٩١٧٧٣٨
ساره صالح خليفه صابر خليل١٩١٧٧٣٩
ساره صالح معوض عبدالحميد صالح١٩١٧٧٤٠
ساره صبحى محمود مهدى١٩١٧٧٤١
ساره عصام بدوى عبيد١٩١٧٧٤٢
ساره فتحى حسب هللا عويضه خليل١٩١٧٧٤٣
ساره فتحى على ابراهيم عيسى١٩١٧٧٤٤
ساره مجدى حامد ادريس١٩١٧٧٤٥
ساره محسن ابراهيم ايوب ١٩١٧٧٤٦
ساره دمحم عبدالدايم ركابى١٩١٧٧٤٧
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٧٤٨
ة ساره محمود دمحم محمود السجينى ١٩١٧٧٤٩
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ساره محمود دمحم محمود السجينى ١٩١٧٧٤٩
ساره مصلح دمحم سالمه ١٩١٧٧٥٠
ساره موسى جالل النادى١٩١٧٧٥١
ساره هانى حسنى حسين١٩١٧٧٥٢
ساره وليد عبدالفتاح احمد١٩١٧٧٥٣
ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٧٧٥٤
ساره يسرى عبدالوهاب حماد١٩١٧٧٥٥
سالى اشرف عزيز حلمى١٩١٧٧٥٦
سامح احمد صالح هندي١٩١٧٧٥٧
سامر خالد عبدالرازق دمحم سليمان١٩١٧٧٥٨
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سامى حسن دمحم النجار١٩١٧٧٥٩
ساميه دمحم رجب سيد ١٩١٧٧٦٠
ساندرا سعد ابراهيم فانوس١٩١٧٧٦١
ساندى اشرف سمير بشاى ابراهيم١٩١٧٧٦٢
ساندى عبد شفيق عبد ١٩١٧٧٦٣
سحر السيد دمحم امام هاشم١٩١٧٧٦٤
سحر سمير احمد سالم ١٩١٧٧٦٥
سحر محسن دمحم عبدالسميع فرج١٩١٧٧٦٦
سعاد كمال عبدالحليم دمحمى دمحم١٩١٧٧٦٧
سعاد محسن احمد اسماعيل١٩١٧٧٦٨
سعد دمحم سعد السيد حموده١٩١٧٧٦٩
سعيد سمير سعيد دمحم١٩١٧٧٧٠
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سعيد سمير سعيد دمحم١٩١٧٧٧٠
سلسبيل على حسن ابراهيم١٩١٧٧٧١
سلمى احمد عبدالمنعم عبدهللا١٩١٧٧٧٢
سلمى السيد دمحم احمد١٩١٧٧٧٣
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سلمى العزب عبدالعزيز العزب الخولى١٩١٧٧٧٤
سلمى ايمن العمروسى دمحم١٩١٧٧٧٥
سلمى حسام الدين الحسينى سالم١٩١٧٧٧٦
سلمى حسن محمود على١٩١٧٧٧٧
سلمى رضا حسين دمحم شلش١٩١٧٧٧٨
سلمى زكريا جالل عبداللطيف١٩١٧٧٧٩
سلمى سيد شبل سيد١٩١٧٧٨٠
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٧٨١
سلمى صالح دمحم ابوالعال١٩١٧٧٨٢
سلمى عادل على صبيح١٩١٧٧٨٣
سلمى عصام الدين عبدالمنعم دمحم١٩١٧٧٨٤
سلمى على عبدالهادى ابراهيم الشيخ١٩١٧٧٨٥
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سلمى على عبدالهادى ابراهيم الشيخ١٩١٧٧٨٥
سلمى عماد دمحم دمحم على الجارحى١٩١٧٧٨٦
سلمى محسن سيد عبدالرحيم١٩١٧٧٨٧
سلمى دمحم حامد ابراهيم١٩١٧٧٨٨
سلمى دمحم رمضان دمحم١٩١٧٧٨٩
سلمى دمحم كامل صابر١٩١٧٧٩٠
سلمى دمحم مجاهد السيد١٩١٧٧٩١
سلمى دمحم دمحم ابوالسعود١٩١٧٧٩٢
سلمى دمحم محمود حامد محمود ١٩١٧٧٩٣
سلمى محمود خميس السيد١٩١٧٧٩٤
سلمى محمود عبدالعاطي على دمحم١٩١٧٧٩٥
سلمى وليد محمود دمحم المرسى١٩١٧٧٩٦
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٧٩٧
سلوى يحى ابراهيم ابن سيد احمد١٩١٧٧٩٨
سماء حسام الدين دمحم ابراهيم١٩١٧٧٩٩
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سماء عبدالناصر سيد عبدالولى١٩١٧٨٠٠
سماء ناصر البسيونى حسن١٩١٧٨٠١
سماح امير دمحم دمحم محسن١٩١٧٨٠٢
سماح صالح على حفنى دمحم١٩١٧٨٠٣
سماح محسن سند سيد١٩١٧٨٠٤
سمر بكر عبدالواحد دمحم سعد١٩١٧٨٠٥
سمر رضا عبدالفتاح عبدالباقى١٩١٧٨٠٦
سمر زغلول عبدالعبدالعزيز عبدالحميد١٩١٧٨٠٧
سمر سعيد دمحمين دمحم١٩١٧٨٠٨
سمر سيد دسوقى دمحم بيومى ١٩١٧٨٠٩
سمر سيد دمحم عبدالرحمن جمعه١٩١٧٨١٠
ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٧٨١١
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ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٧٨١١
سمر مبروك سعيد مبروك١٩١٧٨١٢
سمر دمحم عبدالمنعم عبدالحميد ١٩١٧٨١٣
سمر ناصر فؤاد بدير سيد١٩١٧٨١٤
سمير هانى سمير عزيز١٩١٧٨١٥
سميره جميل دمحم عبدهللا ١٩١٧٨١٦
سميره نصر عبدالرحمن دمحم١٩١٧٨١٧
سميه صابر محمود ابراهيم محمود ١٩١٧٨١٨
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٨١٩
سندس احمد سعد عبدالكريم١٩١٧٨٢٠
سندس جمال سالم دمحم ١٩١٧٨٢١
سندس سعيد رجب سيد١٩١٧٨٢٢
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٨٢٣
سندس محمود متولى دمحممتولي١٩١٧٨٢٤
سها اشرف دمحم ابوالعطا ١٩١٧٨٢٥
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كلية الحقوق 
القسم 
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الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  
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: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

سهام احمد السيد دمحم السيد١٩١٧٨٢٦
سهام جمال عبدالغفارعبدالعزيز١٩١٧٨٢٧
سهام رافت خميس حسن ١٩١٧٨٢٨
سهام نصر امين عبدالرحمن سيد١٩١٧٨٢٩
سهيل احمد زكريا دمحم ١٩١٧٨٣٠
سهيله احمد ابراهيم راضى١٩١٧٨٣١
سهيله احمد دمحمى دمحمرزق١٩١٧٨٣٢
سهيله اسماعيل سليمان وهبه١٩١٧٨٣٣
سهيله رضا عبدالعظيم عبدالقادر١٩١٧٨٣٤
سهيله عبدالمجيد محمود عبدالمجيد ١٩١٧٨٣٥
سهيله عبدالنبى عبدالجواد دمحم١٩١٧٨٣٦
ة سهيله محمود طه خليل١٩١٧٨٣٧
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سهيله محمود طه خليل١٩١٧٨٣٧
سهيله ممدوح عبدالمقصود هشام ١٩١٧٨٣٨
سوسنا مجلى شحاته مجلى١٩١٧٨٣٩
سيد احمد بندارى امام ١٩١٧٨٤٠
سيد دياب يوسف جاد الرب١٩١٧٨٤١
سيد شعبان سيد احمد١٩١٧٨٤٢
سيد دمحم سيد حسن١٩١٧٨٤٣
سيف الدين ايمن امين عبدالتواب١٩١٧٨٤٤
سيف الدين مجدى جمعه حسنين١٩١٧٨٤٥
سيف الدين دمحم سليمان احمد١٩١٧٨٤٦
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سيف هللا محمود على الدين نصر١٩١٧٨٤٧
سيف دمحم صالح الدهبى الدهبى والى ١٩١٧٨٤٨
سيف دمحم فتحى على١٩١٧٨٤٩
سيف ياسر ابراهيم السيد دمحم حماد١٩١٧٨٥٠
شادى اشرف فهيم زكى١٩١٧٨٥١
شادى سليمان وليم سليمان ١٩١٧٨٥٢
شادى هانى فوزى يوسف١٩١٧٨٥٣
شاديه عيد عبدالحميد عبدالقوى ١٩١٧٨٥٤
شاهندا عبدالناصر دمحم دمحم حسن١٩١٧٨٥٥
شاهنده عز الدين سمير مصطفى ابوالمعاطي١٩١٧٨٥٦

شاهنده محسن عبدالرحمن ابوالعال ١٩١٧٨٥٧
شروق احمد سيد عبدالمقصود١٩١٧٨٥٨
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شروق احمد سيد عبدالمقصود١٩١٧٨٥٨
شروق احمد عبدالعزيز دمحم١٩١٧٨٥٩
شروق اشرف السيد احمد١٩١٧٨٦٠
شروق رمضان عبداللطيف السيد١٩١٧٨٦١
شروق طارق السيد جاب هللا١٩١٧٨٦٢
شروق عبدالمجيد عبدالسالم السيد ١٩١٧٨٦٣
شروق فؤاد على ابراهيم١٩١٧٨٦٤
شروق دمحم السعيد توفيق١٩١٧٨٦٥
شروق دمحم امام حافظ١٩١٧٨٦٦
شروق محمود مدحت دمحم على١٩١٧٨٦٧
شروق وائل سيد محمود ابوطالب١٩١٧٨٦٨
شريف عبدالمنعم عرفه عبدالمنعم ابوالسعود١٩١٧٨٦٩

شريف دمحم السيد احمد بدر١٩١٧٨٧٠
شريف دمحم عبدالرشيد ابراهيم١٩١٧٨٧١
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شريف دمحم متولى اسماعيل١٩١٧٨٧٢
شرين دمحم عبدالمقصود عقباوى١٩١٧٨٧٣
شريهان خالد محمود على ١٩١٧٨٧٤
شمس عادل احمد اسماعيل١٩١٧٨٧٥
شهاب احمد توفيق احمد سليمان١٩١٧٨٧٦
شهاب احمد عبدالوهاب اسماعيل١٩١٧٨٧٧
شهاب الدين جمال متولى رمضان١٩١٧٨٧٨
شهاب الدين ناصراحمد محمود١٩١٧٨٧٩
شهاب جمال ابراهيم دمحم ١٩١٧٨٨٠
شهاب سيد مصطفى كمال مصطفى١٩١٧٨٨١
شهاب صالح الدين نجيب متولى ١٩١٧٨٨٢
شهاب دمحم دمحم متولى١٩١٧٨٨٣
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شهاب دمحم دمحم متولى١٩١٧٨٨٣
شهاب مصطفى محمود دمحم على١٩١٧٨٨٤
شهاب وليد محمود راجى احمد١٩١٧٨٨٥
شهيره حسين محمود حسين١٩١٧٨٨٦
شيرين رشدى رفاعى عبدالنبى١٩١٧٨٨٧
شيرين محمود احمد دمحم حسن١٩١٧٨٨٨
ـــــــــــــــــــ مكرر ــــــــــــــــ١٩١٧٨٨٩
شيماء احمد قرشى حسنين١٩١٧٨٩٠
شيماء احمد دمحم محمود١٩١٧٨٩١
شيماء اشرف ابراهيم حسنين١٩١٧٨٩٢
شيماء السيد زغلول عبدالجواد ١٩١٧٨٩٣
شيماء حامد عبدالسالم دمحم١٩١٧٨٩٤
شيماء رجب عبدالتواب عبدالحميد١٩١٧٨٩٥
شيماء زياد شيخانى١٩١٧٨٩٦
شيماء سمير دمحم ابراهيم احمد١٩١٧٨٩٧
شيماء سويلم عبدالحميد السيد١٩١٧٨٩٨
شيماء عادل احمد دمحم١٩١٧٨٩٩
ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٧٩٠٠
شيماء عبدالتواب دمحم جاد١٩١٧٩٠١
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شيماء عماد مصطفى دمحم عفيفى١٩١٧٩٠٢
شيماء غباشى سيد وافى غباشى١٩١٧٩٠٣
شيماء فتحى لملوم عرفان١٩١٧٩٠٤
شيماء كامل على ابوسته١٩١٧٩٠٥
شيماء دمحم احمد فهمى الدردير١٩١٧٩٠٦
شيماء دمحم عفيفى مصطفى ١٩١٧٩٠٧
شيماء دمحم ممدوح دمحم١٩١٧٩٠٨
صافى دمحم امين سيد١٩١٧٩٠٩
صالح اشرف صالح عبدالخالق١٩١٧٩١٠
صالح عثمان عبدالحافظ سليم١٩١٧٩١١
صالح على محسوب احمد١٩١٧٩١٢
ة صالح على دمحم حامد ١٩١٧٩١٣
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صالح على دمحم حامد ١٩١٧٩١٣
صالح دمحم صالح عبدالغفار حجوم١٩١٧٩١٤
صباح دمحم عيد خليل دمحم١٩١٧٩١٥
صبرى احمد صبرى احمد١٩١٧٩١٦
صفاء عبدالمطلب عبدالمنعم صادق ١٩١٧٩١٧
صفية دمحم ورسمة فارح١٩١٧٩١٨
ضحى دمحم صالح دمحم ١٩١٧٩١٩
ضحى دمحم عبدالمجيد دمحم١٩١٧٩٢٠
طارق ابراهيم عبدالسالم عبدربه على١٩١٧٩٢١
طارق احمد محمود احمد ابوالنور١٩١٧٩٢٢
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طارق اسماعيل السيد عبدالحميد١٩١٧٩٢٣
طارق حسين محمود سعد خليل١٩١٧٩٢٤
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٩٢٥
طارق عالء فوزى حسن ابراهيم١٩١٧٩٢٦
طارق دمحم ناصر دمحم١٩١٧٩٢٧
طارق محمود عبده دمحم عثمان١٩١٧٩٢٨
طارق وائل ابراهيم رمزى١٩١٧٩٢٩
ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٧٩٣٠
طالل نشات يوسف نجيب١٩١٧٩٣١
طه سمير الشراكى يونس١٩١٧٩٣٢
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٩٣٣
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٩٣٤
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ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٩٣٤
عادل حسام متولى جابر١٩١٧٩٣٥
عادل سمير فايق جرجس١٩١٧٩٣٦
٢ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٧٩٣٧
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عاطف محسن عبدالسميع خليل١٩١٧٩٣٨
عائشه دمحم عبدالعزيز احمد السمرى١٩١٧٩٣٩
عائشه دمحم على على١٩١٧٩٤٠
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٩٤١
عبدالحكيم احمد دمحم عبدالرحمن سعد١٩١٧٩٤٢
عبدالحليم دمحم احمد دمحم١٩١٧٩٤٣
عبدالحميد عالء عبدالحميد السيد١٩١٧٩٤٤
عبدالحميد كمال عبدالحميد احمد الشال١٩١٧٩٤٥
عبدالحميد مجدى عبدالحميد عبدالرازق١٩١٧٩٤٦
عبدالحميد دمحم عبدالحميد حامد ١٩١٧٩٤٧
عبدالحميد دمحم عبدالحميد نجم الشيخ على١٩١٧٩٤٨
٥عبدالرازق وليد عبدالرازق فتحى١٩١٧٩٤٩
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عبدالرازق وليد عبدالرازق فتحى١٩١٧٩٤٩
عبدالرحمن ابراهيم احمد عبدالعال السيد١٩١٧٩٥٠
عبدالرحمن احمد احمد دمحم١٩١٧٩٥١
عبدالرحمن احمد سيد حسين١٩١٧٩٥٢
عبدالرحمن احمد على سالم١٩١٧٩٥٣
عبدالرحمن احمد محمود دمحم١٩١٧٩٥٤
عبدالرحمن السيد حسن دمحم١٩١٧٩٥٥
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٩٥٦
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٩٥٧
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عبدالرحمن جمال عبدالجليل دمحم١٩١٧٩٥٨
عبدالرحمن جمال دمحم عدلى١٩١٧٩٥٩
عبدالرحمن حمدى صابر على١٩١٧٩٦٠
عبدالرحمن خليفه احمد دمحم خليفه١٩١٧٩٦١
عبدالرحمن ربيع عويس ابراهيم ١٩١٧٩٦٢
عبدالرحمن سامى محمود احمد خطاب١٩١٧٩٦٣
عبدالرحمن عبدالحليم فضل عبدالحليم ١٩١٧٩٦٤
عبدالرحمن عبدهللا صابر عبدهللا١٩١٧٩٦٥
عبدالرحمن عبدالنعيم محمود رمضان ١٩١٧٩٦٦
عبدالرحمن عالء عبدالنبى امبابى عشماوى١٩١٧٩٦٧

عبدالرحمن فتحى دمحم عبدالرازق١٩١٧٩٦٨
عبدالرحمن مجدى حلمى امين١٩١٧٩٦٩
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عبدالرحمن مجدى حلمى امين١٩١٧٩٦٩
عبدالرحمن محسن عبدالمحسن غريب١٩١٧٩٧٠
عبدالرحمن دمحم راغب حسين١٩١٧٩٧١
عبدالرحمن دمحم سيد احمد عمر الشيمى١٩١٧٩٧٢
عبدالرحمن دمحم شحات دمحم ١٩١٧٩٧٣
عبدالرحمن دمحم عبدالباسط عبدالفتاح ١٩١٧٩٧٤
عبدالرحمن دمحم عبدالرحمن سليم السباعى١٩١٧٩٧٥
عبدالرحمن دمحم عبدالوهاب اسماعيل١٩١٧٩٧٦
عبدالرحمن دمحم فتحى ابراهيم١٩١٧٩٧٧
عبدالرحمن دمحم دمحم الغزالى١٩١٧٩٧٨
عبدالرحمن محمود دمحم احمد١٩١٧٩٧٩
عبدالرحمن مدحت محمود رستم امام١٩١٧٩٨٠
عبدالرحمن مصطفى مسعود عثمان١٩١٧٩٨١

٥
ة 

جن
ل

٣
ة 

اع
 ق

٤
١

 ً را
ظه

 ١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 

        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

عبدالرحمن يسرى عبدالعال عربى ١٩١٧٩٨٢
عبدالستار مبروك عبدالستار مبروك١٩١٧٩٨٣
عبدالعزيز عادل عبدالعزيزاحمد١٩١٧٩٨٤
عبدالعزيز منير عبدالعزيز عبدالرحمن١٩١٧٩٨٥
عبدالعظيم حسن عبدالجيد محفوظ١٩١٧٩٨٦
عبدالعظيم رضوان عبدالعظيم رضوان١٩١٧٩٨٧
عبدالغنى دمحم غريب سيد سالمه١٩١٧٩٨٨
عبدالكريم ايمن عبدالفتاح احمد١٩١٧٩٨٩
عبداللطيف عارف عبداللطيف حسن١٩١٧٩٩٠
عبدهللا امير سيد ابراهيم١٩١٧٩٩١
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٧٩٩٢
ة عبدهللا سعيد عبدالمحسن عبدالغفار١٩١٧٩٩٣
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عبدهللا سعيد عبدالمحسن عبدالغفار١٩١٧٩٩٣
عبدهللا سعيد عطا احمد ١٩١٧٩٩٤
عبدهللا سيد على احمد ١٩١٧٩٩٥
عبدهللا سيد دمحم السيد١٩١٧٩٩٦
عبدهللا شعبان على متولى١٩١٧٩٩٧
عبدهللا صالح عبدالحميد عبدالمحسن١٩١٧٩٩٨
عبدهللا عبدالقادر عفيفى عبدالقادر١٩١٧٩٩٩
عبدهللا دمحم ابراهيم عبداللطيف١٩١٨٠٠٠
عبدهللا دمحم جوده كامل ابراهيم حجاج١٩١٨٠٠١
عبدهللا دمحم فتحى زكى١٩١٨٠٠٢
عبدهللا دمحم دمحم عبدالبر١٩١٨٠٠٣
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عبدهللا محمود رمضان السمان١٩١٨٠٠٤
عبدهللا محمود عبدهللا عبدالنبى ١٩١٨٠٠٥
عبدهللا محمود دمحم دمحم١٩١٨٠٠٦
عبدهللا ناصر دمحم سالمه عبدهللا١٩١٨٠٠٧
عبدالمنعم حسانين لبيب حسانين١٩١٨٠٠٨
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٠٠٩
عبدالوهاب سليمان خليفه سليمان١٩١٨٠١٠
عبير احمد عبدالعال دمحم١٩١٨٠١١
عبير احمد عبدالعظيم دمحم يونس١٩١٨٠١٢
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٠١٣
عبير سمير حبيب جاد١٩١٨٠١٤
عدلى رضا عدلى سعيد١٩١٨٠١٥
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عدلى رضا عدلى سعيد١٩١٨٠١٥
عزالدين عبدالرحمن ابراهيم عبدالحافظ١٩١٨٠١٦
عزالدين محمود دمحم احمد عبدالهادى١٩١٨٠١٧
عزيزه دمحم محمود عبدالرحمن١٩١٨٠١٨
عصام رفعت عبدالحميد احمد١٩١٨٠١٩
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٠٢٠
عال سيد محمود احمد صابر ١٩١٨٠٢١
عالء الدين دمحم ناظم ريحاوى١٩١٨٠٢٢
عالء عبدالمحسن عبدالسميع دمحم عامر بدر الدين١٩١٨٠٢٣

عالء دمحم محرز فرج ١٩١٨٠٢٤
على احمد حسن طه١٩١٨٠٢٥
على احمد فتحى فرج على١٩١٨٠٢٦
على احمد محمود عزت القاضى١٩١٨٠٢٧
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على اسامه على اسماعيل دمحم١٩١٨٠٢٨
على بشير تونى احمد ١٩١٨٠٢٩
على ثروت عبدالعظيم امين١٩١٨٠٣٠
على حسنين احمد حسنين السيسى١٩١٨٠٣١
على صالح حسين مصطفى١٩١٨٠٣٢
على ضياءالدين حفنى سيد١٩١٨٠٣٣
على عبدالحميد دمحم خليفه١٩١٨٠٣٤
على عبدالنعيم عبدالرحيم حسين١٩١٨٠٣٥
على دمحم حسين حسن١٩١٨٠٣٦
علياء عبدالحكيم ابراهيم دمحم١٩١٨٠٣٧
علياء على السيد دمحم ابوالغيط١٩١٨٠٣٨
ة علياء دمحم احمد سالم١٩١٨٠٣٩
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علياء دمحم احمد سالم١٩١٨٠٣٩
علياء دمحم اسماعيل كامل احمد١٩١٨٠٤٠
علياء دمحم رضا مصطفى امام١٩١٨٠٤١
علياء ناصر صغير محمود١٩١٨٠٤٢
عليه اسامه محمود دمحم حموده١٩١٨٠٤٣
عليه صبحى عبدالفتاح زيدان١٩١٨٠٤٤
عليه عيسى عبدالكريم راتب مبارك١٩١٨٠٤٥
عماد احمد دمحم السيد مسعود١٩١٨٠٤٦
عماد اشرف دمحم المتولي١٩١٨٠٤٧
عماد حمدى محجوب دمحم رسالن١٩١٨٠٤٨
عماد عطيه حلمى قزمان١٩١٨٠٤٩
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عماد منياوى سيد دمحم١٩١٨٠٥٠
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٠٥١
عمادالدين عيد عبدالرحمن ١٩١٨٠٥٢
عمار رشاد حامد عمار ١٩١٨٠٥٣
عمار هشام عواد على ١٩١٨٠٥٤
عمار ياسر سيد دمحم١٩١٨٠٥٥
عمر احمد السيد زيدان١٩١٨٠٥٦
عمر احمد ذكى فهيم احمد١٩١٨٠٥٧
عمر احمد قاسم احمد رضوان ١٩١٨٠٥٨
عمر اشرف هاشم عبدالفتاح١٩١٨٠٥٩
عمر السيد احمد سيد١٩١٨٠٦٠
عمر بدوى غريب بدوى١٩١٨٠٦١
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عمر بدوى غريب بدوى١٩١٨٠٦١
عمر جالل حسنين دمحم١٩١٨٠٦٢
عمر جمال السيد عبدالحميد١٩١٨٠٦٣
عمر حسنين احمد حسنين احمد١٩١٨٠٦٤
عمر حسين حمدان احمد ١٩١٨٠٦٥
عمر حسين دمحم ابراهيم١٩١٨٠٦٦
عمر خالد السيد المصرى١٩١٨٠٦٧
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انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

عمر خالد السيد عيسوى ابراهيم١٩١٨٠٦٨
عمر خالد حمدهللا دمحم ١٩١٨٠٦٩
عمر خالد عبدالحليم محمود١٩١٨٠٧٠
عمر خالد دمحم الشيمى ١٩١٨٠٧١
عمر خالد دمحم عبدالمعطى البديوى١٩١٨٠٧٢
عمر سعيد دمحم احمد١٩١٨٠٧٣
عمر سيد قرنى حسن عبدالغنى١٩١٨٠٧٤
عمر صبحى بنهاوى عبدالمطلب١٩١٨٠٧٥
عمر طارق سالمه عفيفى١٩١٨٠٧٦
عمر طارق عبدالعزيز صديق١٩١٨٠٧٧
عمر طلعت ابراهيم الدحلب ١٩١٨٠٧٨
عمر طلعت عبده حسانين١٩١٨٠٧٩
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عمر طلعت عبده حسانين١٩١٨٠٧٩
عمر عادل دمحم حافظ١٩١٨٠٨٠
عمر عبدالحميد عبدالوهاب عبدالاله١٩١٨٠٨١
عمر عبدالرحمن دمحم دمحم العطار١٩١٨٠٨٢
عمر عبدالفتاح عبدالوهاب عبدالعال١٩١٨٠٨٣
عمر عبداللطيف كيالنى احمد١٩١٨٠٨٤
عمر عبدالمنعم يونس عبدالرحيم ١٩١٨٠٨٥
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  
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الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

عمر عصام الدين دمحم شوقي١٩١٨٠٨٦
عمر على عمر دمحم١٩١٨٠٨٧
عمر عماد فتحى احمد عوض ١٩١٨٠٨٨
عمر فتحى ابوبكر دمحم١٩١٨٠٨٩
عمر فهمى محمود شحاته١٩١٨٠٩٠
عمر فؤاد هنداوى فؤاد دمحم هنداوى١٩١٨٠٩١
عمر مجدي عمر عبدالدايم١٩١٨٠٩٢
عمر محسن الحسينى احمد١٩١٨٠٩٣
عمر دمحم عبدالعزيز رفاعى١٩١٨٠٩٤
عمر دمحم نصر احمد١٩١٨٠٩٥
عمر ناصر عبدالحميد حسانين حسن١٩١٨٠٩٦
عمر نبيل عبدهللا عثمان حسانين١٩١٨٠٩٧

٥
ة 

جن
ل

ة 
اع

 ق
٤

٧
م 

س
ق

١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 ١
١

٫٣
٠

عمر نبيل عبدهللا عثمان حسانين١٩١٨٠٩٧
عمر وليد دمحم بسيوني١٩١٨٠٩٨
عمرو ابراهيم رشاد جمعه١٩١٨٠٩٩
عمرو احمد احمد سعد١٩١٨١٠٠
عمرو احمد على دمحم حسين ١٩١٨١٠١
عمرو اسامه سعد عبدالحليم١٩١٨١٠٢
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الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
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كلية الحقوق 
القسم 
العربى
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٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

عمرو بكر محمود احمد ١٩١٨١٠٣
عمرو جمال دمحم عواد سلطوح١٩١٨١٠٤
عمرو جوده محمود السيد١٩١٨١٠٥
عمرو رمضان دمحم عثمان١٩١٨١٠٦
عمرو عادل عباس ابوالوفا١٩١٨١٠٧
عمرو عبدالمنعم احمد عبدالمولى١٩١٨١٠٨
عمرو عفيفى فوزى عبدالرحمن١٩١٨١٠٩
عمرو عالء سعيد احمد١٩١٨١١٠
عمرو علي حسن علي١٩١٨١١١
عمرو قدرى احمد وحيد الدين بيومى١٩١٨١١٢
عمرو دمحم ابراهيم عبدالفتاح١٩١٨١١٣
عمرو نبيل حسين دمحم دمحم١٩١٨١١٤
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عمرو نبيل حسين دمحم دمحم١٩١٨١١٤
عمرو نصر صالح على عوض هللا١٩١٨١١٥
عمرو هانى صالح عبدالعزيز١٩١٨١١٦
ينعنان عادل حسن عبدالغفار ١٩١٨١١٧
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الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس
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كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  
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٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

عنود دمحم دمحم صالح الدين سيد١٩١٨١١٨
عهد رافت دمحم عبدالحافظ١٩١٨١١٩
عواطف دمحم درويش على ١٩١٨١٢٠
غاده حمدى احمد حامد١٩١٨١٢١
غاده رجب محمود السيد ١٩١٨١٢٢
غاده عصام دمحم عبدالعظيم ١٩١٨١٢٣
غاده فاروق على مصطفى١٩١٨١٢٤
غاده دمحم سويلم مصطفى١٩١٨١٢٥
غاده هالل شهوان عواد١٩١٨١٢٦
فادى ايمن رفعت اديب حنا١٩١٨١٢٧
فادى فرج حليم فرج١٩١٨١٢٨
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨١٢٩
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ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨١٢٩
فاطمة عبدالمنعم عبدالمحسن١٩١٨١٣٠
فاطمه ابراهيم صبرى دمحم١٩١٨١٣١
فاطمه ابراهيم عباس عطيه١٩١٨١٣٢
فاطمه اشرف زكى امام١٩١٨١٣٣
فاطمه اشرف فاروق ابوسريع ١٩١٨١٣٤
فاطمه الزهراء بهاء الدين احمد السيد١٩١٨١٣٥
فاطمه الزهراء دمحم عبدالمنعم عبدالرحيم١٩١٨١٣٦
فاطمه الزهراء دمحم متولى دمحم حسين١٩١٨١٣٧
فاطمه السيد رفاعى دمحم درويش١٩١٨١٣٨
فاطمه امين دمحم حسن ١٩١٨١٣٩
فاطمه ايمن عبدالمجيد دمحم١٩١٨١٤٠
فاطمه جمال احمد ابراهيم١٩١٨١٤١
فاطمه جمال قاسم احمد سيد١٩١٨١٤٢
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الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس
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٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  
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: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

فاطمه رجب عبدالمولى قطب ١٩١٨١٤٣
فاطمه رفعت عبدالعظيم عبدالقادر١٩١٨١٤٤
فاطمه سيد شاكر السيد١٩١٨١٤٥
فاطمه صالح سالمه احمد١٩١٨١٤٦
فاطمه طه احمد طه١٩١٨١٤٧
فاطمه عصام راضى محجوب١٩١٨١٤٨
فاطمه عصام عنتر دمحم ١٩١٨١٤٩
فاطمه ماهر عباس احمد١٩١٨١٥٠
فاطمه مجدى عبدهللا ابراهيم ١٩١٨١٥١
فاطمه دمحم السيد محمود ١٩١٨١٥٢
فاطمه دمحم خليفه عبدالعال خليفه١٩١٨١٥٣
فاطمه دمحم عبدالحميد السيد١٩١٨١٥٤
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فاطمه دمحم عبدالحميد السيد١٩١٨١٥٤
فاطمه دمحم عبدالصبور يوسف١٩١٨١٥٥
فاطمه دمحم عبدالعزيز الجوخى ١٩١٨١٥٦
تفاطمه دمحم عزالعرب حسين ١٩١٨١٥٧

را
حج

ب 
جان

ة ب
رق

 ط

 ً را
ظه

 ١
٫٣

٠

        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة
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الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس
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كلية الحقوق 
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: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

فاطمه دمحم على احمد١٩١٨١٥٨
فاطمه دمحم محمود دمحم احمد١٩١٨١٥٩
فاطمه دمحم نبيل عبده١٩١٨١٦٠
فاطمه محمود على عمر١٩١٨١٦١
فاطمه ناصر عبدالقادر احمد١٩١٨١٦٢
فاطمه هشام دمحم حسن١٩١٨١٦٣
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨١٦٤
فتحى سعيد دمحم التهامى ١٩١٨١٦٥
فتحى دمحم فتحى دمحم حسنين١٩١٨١٦٦
ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٨١٦٧
فرح هشام مسلم حوش١٩١٨١٦٨
٥فرحه دمحم صقر دمحم١٩١٨١٦٩
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فرحه دمحم صقر دمحم١٩١٨١٦٩
فرحه يسرى اسماعيل عبدالسميع١٩١٨١٧٠
فريده شريف عطيه سالمه دمحم١٩١٨١٧١
فؤاد شوكت فؤاد دمحم اسماعيل١٩١٨١٧٢
فيردى فادى فكرى معوض١٩١٨١٧٣
فيرينا حكيم ابراهيم شحاته١٩١٨١٧٤
فيلوباتير ناصر كامل حنا١٩١٨١٧٥
فيليب جرجس حلمي يوساب١٩١٨١٧٦
قمر رافت سيد بيومى١٩١٨١٧٧
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كاترين وحيد مركونى توفيق١٩١٨١٧٨
كارولين عزت لبيب عدلى١٩١٨١٧٩
كاريمان ياسر عباس مرسى ١٩١٨١٨٠
كارين شريف شكرى ابراهيم١٩١٨١٨١
كامل احمد فتحى الطاهر١٩١٨١٨٢
كامل عبدالنعيم كامل عبدالحافظ١٩١٨١٨٣
كامل دمحم كامل دمحم١٩١٨١٨٤
كرستين موسى اسكندر موسى١٩١٨١٨٥
كرستينا وجيه فؤاد جاد هللا١٩١٨١٨٦
كرم احمد خالد كرم محمود١٩١٨١٨٧
كريم احمد سيد عبدالوهاب١٩١٨١٨٨
٥كريم احمد عبدالحميد ابراهيم الهنداوى١٩١٨١٨٩

ة 
جن

ل

ة 
جر

 ح
٥

٢
م 

س
ق

١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 ١
١

٫٣
٠

كريم احمد عبدالحميد ابراهيم الهنداوى١٩١٨١٨٩
كريم احمد عبدالخالق السيد القرنفيلى١٩١٨١٩٠
كريم احمد عدلى احمد ابوطالب١٩١٨١٩١
كريم احمد دمحم جمال الدين مصطفى١٩١٨١٩٢
كريم احمد دمحم فرحات خلف١٩١٨١٩٣
كريم احمد محمود عطيه حسانين١٩١٨١٩٤
كريم اشرف فكرى سعيد١٩١٨١٩٥
كريم الدين ايمن دمحم عبدالعزيز١٩١٨١٩٦
كريم حسين صالح على١٩١٨١٩٧
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انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  
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: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

كريم طارق السيد كمال طلعت١٩١٨١٩٨
كريم عبدالكريم عبدالستار عبدالقادر١٩١٨١٩٩
كريم عالء الدين عليمى عبدالعال١٩١٨٢٠٠
كريم على دمحم اسماعيل١٩١٨٢٠١
كريم عمرو درويش ابراهيم حموده١٩١٨٢٠٢
كريم متولى نصحي متولي١٩١٨٢٠٣
كريم دمحم احمد محمود القاضى١٩١٨٢٠٤
كريم دمحم دمحم احمد موسي١٩١٨٢٠٥
كريم هشام احمد دمحم١٩١٨٢٠٦
كريمان سامح شرف حسن شرف١٩١٨٢٠٧
كيرلس جرجس فوزى رزق هللا١٩١٨٢٠٨
٥كيرلس رفعت سعيد مهنى١٩١٨٢٠٩
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كيرلس رفعت سعيد مهنى١٩١٨٢٠٩
كيرلس صبحى صبرى منصور١٩١٨٢١٠
كيرلس صفوت شهدى عبدالشهيد١٩١٨٢١١
كيرلس عماد يوسف مرقص١٩١٨٢١٢
كيرلس كميل نجيب جبراوي١٩١٨٢١٣
كيرلس منير لوقا لوقا١٩١٨٢١٤
كيرلس ميالد رياض سعيد١٩١٨٢١٥
لطفى دمحم لطفى شحاته١٩١٨٢١٦
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لقاء طارق عثمان دمحم حسن١٩١٨٢١٧
لليان مجدى عبدالمالك برسوم١٩١٨٢١٨
لمياء حازم محمود عامر١٩١٨٢١٩
لمياء دمحم غريب ياسين١٩١٨٢٢٠
ليالى عمر دمحم عبدالمجيد ١٩١٨٢٢١
ليلى احمد دمحم امين محمود امين١٩١٨٢٢٢
ليلى اكرامى على دمحم على١٩١٨٢٢٣
ليلى حسن سيد يوسف١٩١٨٢٢٤
ليلى سيد محمود خلف احمد١٩١٨٢٢٥
ماجده ايهاب عبدالحميد رمضان١٩١٨٢٢٦
مادونا فايز عطيه حنا ابراهيم١٩١٨٢٢٧
مارتن اسحق حنا جرجس ١٩١٨٢٢٨
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مارتن اسحق حنا جرجس ١٩١٨٢٢٨
مارتن ميالد سمعان بسطا١٩١٨٢٢٩
مارتينا بشرى فخرى اسكندر١٩١٨٢٣٠
مارسلينو مجدى جورجى١٩١٨٢٣١
مارسيل اسامه زغلول شنوده١٩١٨٢٣٢
مارك الفريد عيسى بقطر١٩١٨٢٣٣
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٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  
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: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

ماركو سامح نجيب عازر١٩١٨٢٣٤
ماريا انور صبحى مقاريوس عطيه١٩١٨٢٣٥
ماريا ايمن سمير خليل١٩١٨٢٣٦
ماريا رياض ميخائيل رياض١٩١٨٢٣٧
ماريان مجدى نبيل سامى١٩١٨٢٣٨
ماريانه ايليا انور عزيز١٩١٨٢٣٩
مارينا ادور فوزى يعقوب ١٩١٨٢٤٠
مارينا جميل ايليا عوض١٩١٨٢٤١
مارينا جميل تاوضروس حفظ هللا١٩١٨٢٤٢
مارينا سامى ميخائيل زخارى١٩١٨٢٤٣
مارينا سامي عدلي اسعد١٩١٨٢٤٤
٦ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٢٤٥
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ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٢٤٥
مارينا عصمت جابرعبدالمالك ١٩١٨٢٤٦
مارينا نسيم حنا عبدالسيد حنا١٩١٨٢٤٧
مارينا وليم شحاته صليب١٩١٨٢٤٨
ماريو امين رياض سعيد١٩١٨٢٤٩
ماريو صبحى نعيم غطاس١٩١٨٢٥٠
مازن ايهاب فؤاد دمحم١٩١٨٢٥١
مازن طارق احمد عبدالغنى١٩١٨٢٥٢
مازن محمود عبدالصادق زكى ١٩١٨٢٥٣
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: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٢٥٤
مالك دمحم انس دمحم سرور١٩١٨٢٥٥
ماهر ماهر عبدالمطلب على١٩١٨٢٥٦
مايفل سارى عيد رومان١٩١٨٢٥٧
مايكل سعيد نوار عزمى١٩١٨٢٥٨
مجدى عبدالعال بخيت قطب١٩١٨٢٥٩
مجدى عبدالاله كمال عبدالاله ١٩١٨٢٦٠
دمحم ابراهيم سليمان دمحم١٩١٨٢٦١
دمحم ابراهيم سيد احمد حسين١٩١٨٢٦٢
دمحم ابراهيم شحاته حسن١٩١٨٢٦٣
دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم١٩١٨٢٦٤
ة دمحم ابراهيم دمحم امين١٩١٨٢٦٥
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دمحم ابراهيم دمحم امين١٩١٨٢٦٥
دمحم ابراهيم هاشم دمحم ١٩١٨٢٦٦
دمحم ابوالمجد ابراهيم دمحم١٩١٨٢٦٧
دمحم احمد ابوالعباس ربيع١٩١٨٢٦٨
دمحم احمد احمد سالم سيد١٩١٨٢٦٩
دمحم احمد السيد دمحم (القاهره)١٩١٨٢٧٠
دمحم احمد السيد دمحم سليم (القليوبية)١٩١٨٢٧١
دمحم احمد حسن دمحم١٩١٨٢٧٢
دمحم احمد حسين احمد ١٩١٨٢٧٣
دمحم احمد زكى سعيد١٩١٨٢٧٤
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دمحم احمد سعد عبدالمولى١٩١٨٢٧٥
دمحم احمد صالح عبدالرؤف١٩١٨٢٧٦
دمحم احمد صالح الدين دمحم فوده١٩١٨٢٧٧
دمحم احمد عامر سليم١٩١٨٢٧٨
دمحم احمد عبدالحميد البكرى ١٩١٨٢٧٩
دمحم احمد عبدالعال على ابوليله١٩١٨٢٨٠
دمحم احمد عبدالعظيم جوده١٩١٨٢٨١
دمحم احمد عبدالفتاح احمد عبدالخالق١٩١٨٢٨٢
دمحم احمد عبدهللا الصادق١٩١٨٢٨٣
دمحم احمد عبدالمطلب عبدالحميد١٩١٨٢٨٤
دمحم احمد عبدالمنعم احمد١٩١٨٢٨٥
٦دمحم احمد دمحم ابراهيم١٩١٨٢٨٦
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دمحم احمد دمحم ابراهيم١٩١٨٢٨٦
دمحم احمد دمحم ابراهيم الخولى١٩١٨٢٨٧
دمحم احمد دمحم عبدالمقصود١٩١٨٢٨٨
دمحم احمد دمحم عفيفى١٩١٨٢٨٩
دمحم احمد محمود على١٩١٨٢٩٠
دمحم احمد مختار خلف هللا ١٩١٨٢٩١
دمحم اسماعيل صالح حسين خليف١٩١٨٢٩٢
دمحم اسماعيل كامل احمد عاصم١٩١٨٢٩٣
دمحم اشرف زكى دمحم١٩١٨٢٩٤
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دمحم اشرف صالح عبدالسالم١٩١٨٢٩٥
ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٨٢٩٦
دمحم اشرف دمحم قرنى١٩١٨٢٩٧
دمحم اشرف موسى داود١٩١٨٢٩٨
دمحم السيد ابراهيم رجب١٩١٨٢٩٩
دمحم السيد دمحم البدرى١٩١٨٣٠٠
دمحم العربى حسين احمد منصور١٩١٨٣٠١
دمحم امام مصطفى السيد١٩١٨٣٠٢
دمحم ايمن سيد عيد١٩١٨٣٠٣
دمحم ايمن سيد مصطفى١٩١٨٣٠٤
دمحم ايمن دمحم السيد١٩١٨٣٠٥
٦دمحم ايمن دمحم دسوقى١٩١٨٣٠٦
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دمحم ايمن دمحم دسوقى١٩١٨٣٠٦
دمحم ايمن محمود دمحم١٩١٨٣٠٧
دمحم ايمن يحيى يونس١٩١٨٣٠٨
دمحم ايهاب النبوى سالم١٩١٨٣٠٩
دمحم بدرالدين دمحم على العجمى ١٩١٨٣١٠
دمحم تامر دمحم حنفى عاشور١٩١٨٣١١
دمحم جمال دمحم عبدالقادر خليفه١٩١٨٣١٢
دمحم جمال دمحم على الدهان١٩١٨٣١٣
دمحم حاتم محمود محمود١٩١٨٣١٤
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دمحم حازم ابراهيم حسنين١٩١٨٣١٥
دمحم حسام دمحم بكر مدبولي١٩١٨٣١٦
دمحم حسن سيد حسين١٩١٨٣١٧
دمحم حسن عبدالخالق السيد١٩١٨٣١٨
دمحم حسن عبدالعزيز رمضان١٩١٨٣١٩
دمحم حسن على السيد شعالن١٩١٨٣٢٠
دمحم حسن محمود سعدهللا ١٩١٨٣٢١
دمحم حسنين محمود دمحم١٩١٨٣٢٢
دمحم حماده عبدالرشيد عبدالمعطى١٩١٨٣٢٣
دمحم حمدى احمد عبدالغنى١٩١٨٣٢٤
دمحم حمدى عيد دمحم عبدالعال١٩١٨٣٢٥
م دمحم حمدى منصور ضيف١٩١٨٣٢٦
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دمحم حمدى منصور ضيف١٩١٨٣٢٦
دمحم خالد بدرالدين الدمرداش مرشد عقل١٩١٨٣٢٧
دمحم خالد حسين دمحم ابراهيم ١٩١٨٣٢٨
دمحم خالد سعد ايوب على١٩١٨٣٢٩
دمحم خالد عبداالنوار محمود على١٩١٨٣٣٠
دمحم خالد دمحم زينهم١٩١٨٣٣١
دمحم خضر عبدالمنعم عبدالهادى عالم١٩١٨٣٣٢
دمحم خلف رزق دمحم١٩١٨٣٣٣
دمحم رجب لطفى عبدالمنعم ١٩١٨٣٣٤
ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٨٣٣٥
دمحم رضا محمود مهدى دمحم١٩١٨٣٣٦
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٣٣٧
دمحم زكريا امام دمحم١٩١٨٣٣٨
دمحم زكى محمود على حسب هللا١٩١٨٣٣٩
دمحم سامح دمحم حسن ١٩١٨٣٤٠
دمحم سامى ابراهيم ابراهيم١٩١٨٣٤١

٦
ة 

جن
ل

١
ة 

اع
 ق

٥
٩

م 
س

ق

 ً را
ظه

 ١
٫٣

٠
  

تى
 ح
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عدد الغيــاب  (     )  
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عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

دمحم سامى رجب ابوجبل١٩١٨٣٤٢
دمحم سعيد دمحم دمحم١٩١٨٣٤٣
دمحم سالمه دمحم عبدالونيس ١٩١٨٣٤٤
دمحم سمير السيد دمحم١٩١٨٣٤٥
دمحم سمير حسن ضيف ١٩١٨٣٤٦
دمحم سمير عدالن دمحم١٩١٨٣٤٧
دمحم سمير دمحم محمود١٩١٨٣٤٨
دمحم سيد احمد شحات ١٩١٨٣٤٩
دمحم سيد موسى السيد١٩١٨٣٥٠
دمحم شحاته عبدالمنعم مصطفى ١٩١٨٣٥١
دمحم شعبان زكى عبدالفتاح١٩١٨٣٥٢
دمحم شعبان دمحم ابراهيم١٩١٨٣٥٣
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دمحم شعبان دمحم ابراهيم١٩١٨٣٥٣
دمحم شفيق محمود محمود عاشور ١٩١٨٣٥٤
دمحم صابر كمال عبدالحكيم ١٩١٨٣٥٥
دمحم صابر دمحم الدفراوي١٩١٨٣٥٦
دمحم صادق سيد صادق١٩١٨٣٥٧
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 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

دمحم صفوت سعيد بندارى١٩١٨٣٥٨
دمحم صالح حسن عواد١٩١٨٣٥٩
دمحم صالح دمحم قاسم عبدالفتاح١٩١٨٣٦٠
دمحم طارق فؤاد دمحم ١٩١٨٣٦١
دمحم طارق دمحم دمحم١٩١٨٣٦٢
دمحم عادل سيد قاسم١٩١٨٣٦٣
دمحم عادل دمحم حسين١٩١٨٣٦٤
دمحم عاطف حسن على١٩١٨٣٦٥
دمحم عاطف فاروق امين عطيه ١٩١٨٣٦٦
دمحم عاطف دمحم محمود١٩١٨٣٦٧
دمحم عبدالباسط محمود عرابى١٩١٨٣٦٨
ة دمحم عبدالحكيم على عطوان ١٩١٨٣٦٩
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دمحم عبدالحكيم على عطوان ١٩١٨٣٦٩
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٣٧٠
دمحم عبدالعال عبدالمنعم عبدالرحمن١٩١٨٣٧١
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٣٧٢
دمحم عبدالناصر عبدالعزيز ابراهيم١٩١٨٣٧٣
دمحم عتريس جمعه امام١٩١٨٣٧٤
دمحم عزت سعد دمحم عوض ١٩١٨٣٧٥
دمحم عزت فوزى شحاته احمد١٩١٨٣٧٦
دمحم عصام الدين كامل عبدالحفيظ١٩١٨٣٧٧
دمحم عصام توفيق محمود١٩١٨٣٧٨
دمحم عصام حسن عبدالحميد كسبر١٩١٨٣٧٩
دمحم عصام دمحم عبدالمؤمن١٩١٨٣٨٠
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الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس
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: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

دمحم عصام نبيل مناع١٩١٨٣٨١
دمحم عطا احمد على الصفتي١٩١٨٣٨٢
دمحم عطيه دمحم دمحم عبدربه١٩١٨٣٨٣
دمحم عالء اسماعيل السيد١٩١٨٣٨٤
دمحم عالء فؤاد عبدربه عطيه١٩١٨٣٨٥
دمحم عالء دمحم دمحم١٩١٨٣٨٦
دمحم عالء مصطفى عبدالرازق١٩١٨٣٨٧
دمحم عالءالدين دمحم تناجر١٩١٨٣٨٨
دمحم على ابراهيم حسن١٩١٨٣٨٩
دمحم على احمد بخيت١٩١٨٣٩٠
دمحم على دمحم احمد١٩١٨٣٩١
دمحم عماد عبداللطيف دمحم١٩١٨٣٩٢
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دمحم عماد عبداللطيف دمحم١٩١٨٣٩٢
دمحم عمر دمحم عمر عبدالعال١٩١٨٣٩٣
دمحم عوده موسى دمحم١٩١٨٣٩٤
دمحم فتحى حنفى صالح١٩١٨٣٩٥
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الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

دمحم فراج السيد فراج ١٩١٨٣٩٦
دمحم فريد فهيم الجخه١٩١٨٣٩٧
دمحم كرم حسن عبدالرحيم١٩١٨٣٩٨
دمحم كمال على دمحم عيد١٩١٨٣٩٩
دمحم مازن دمحم حسين مراد١٩١٨٤٠٠
دمحم مجدى حسن امام شادي١٩١٨٤٠١
دمحم مجدى حسن حسين١٩١٨٤٠٢
دمحم محسن حسين عبدالحميد١٩١٨٤٠٣
دمحم محسن على احمد ١٩١٨٤٠٤
دمحم دمحم ابوالعطا احمد عليم١٩١٨٤٠٥
دمحم دمحم احمد دمحم ابراهيم١٩١٨٤٠٦
دمحم دمحم حامد السيد١٩١٨٤٠٧
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دمحم دمحم حامد السيد١٩١٨٤٠٧
دمحم دمحم عبدالعزيز دمحم١٩١٨٤٠٨
دمحم محمود ابراهيم فرج١٩١٨٤٠٩
دمحم محمود احمد دمحم ابوستيت١٩١٨٤١٠
دمحم محمود عبدهللا السعيد١٩١٨٤١١
دمحم محمود دمحم ابوالعال١٩١٨٤١٢
دمحم محمود مصطفى ابوالعز١٩١٨٤١٣
دمحم مختار دمحم محمود١٩١٨٤١٤
دمحم مدحت عبدالعزيز سالم ١٩١٨٤١٥
دمحم مصطفى اسماعيل حسن١٩١٨٤١٦
دمحم مصطفى جابر عبدالمجيد١٩١٨٤١٧
دمحم مصطفى عطيه سليمان ١٩١٨٤١٨
دمحم مصطفى دمحم حسن ابومصطفى١٩١٨٤١٩
دمحم مصطفى دمحم صالح الدين الرفاعى١٩١٨٤٢٠
دمحم مصطفى دمحم مصطفى١٩١٨٤٢١
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الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

دمحم مصطفى محمود رشدى١٩١٨٤٢٢
دمحم ممدوح دمحم دمحم ابوخوض١٩١٨٤٢٣
دمحم منصور حسين عثمان١٩١٨٤٢٤
دمحم ميهوب دمحم ميهوب١٩١٨٤٢٥
دمحم ناصر اسماعيل الشحات١٩١٨٤٢٦
دمحم ناصف عبدالرحمن العيوطى١٩١٨٤٢٧
دمحم نبيل حامد سليمان١٩١٨٤٢٨
دمحم هانى رجب دمحم١٩١٨٤٢٩
دمحم هانى صالح صبحى١٩١٨٤٣٠
دمحم هشام جميل فضل دمحم١٩١٨٤٣١
دمحم هشام دمحم احمد عبدالظاهر١٩١٨٤٣٢
دمحم هشام دمحم سليمان دمحم١٩١٨٤٣٣
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دمحم هشام دمحم سليمان دمحم١٩١٨٤٣٣
دمحم هيثم دمحم دمحم١٩١٨٤٣٤
دمحم وائل عبدالكريم عبدالنبى١٩١٨٤٣٥
دمحم وائل دمحم على ابراهيم١٩١٨٤٣٦
دمحم وائل محمود ذكي١٩١٨٤٣٧
دمحم وليد دمحم احمد١٩١٨٤٣٨
دمحم ياسر ابراهيم حسن١٩١٨٤٣٩
دمحم ياسين كامل عبدالواحد١٩١٨٤٤٠
دمحم يحيى دمحم حسن١٩١٨٤٤١
دمحم يحيى دمحم محمود١٩١٨٤٤٢
محمود ابوالحسن صديق ابوالحسن١٩١٨٤٤٣
محمود احمد جمال الدين طلبه١٩١٨٤٤٤
محمود احمد سيد عبده١٩١٨٤٤٥
محمود احمد فوزى على١٩١٨٤٤٦
محمود احمد دمحم ابراهيم عبدربه١٩١٨٤٤٧
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الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  
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: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

محمود احمد دمحم عبدالرحمن١٩١٨٤٤٨
محمود احمد دمحم منصور الحسيسى١٩١٨٤٤٩
محمود احمد محمود حسانين١٩١٨٤٥٠
محمود احمد محمود عبدالرحمن١٩١٨٤٥١
محمود احمد محمود عبدالكريم١٩١٨٤٥٢
محمود اسامه هالل السيوفي١٩١٨٤٥٣
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٤٥٤
محمود اشرف عبدالوهاب حسن مرمر ١٩١٨٤٥٥
محمود جمال محمود دمحم١٩١٨٤٥٦
محمود حامد دمحم حامد السباعي١٩١٨٤٥٧
محمود حسن زكريا محمود ١٩١٨٤٥٨
ة محمود حمدى عبدالرحيم دمحم١٩١٨٤٥٩
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محمود حمدى عبدالرحيم دمحم١٩١٨٤٥٩
محمود خالد دمحم حسنى بركات ١٩١٨٤٦٠
محمود خالد دمحم دمحم حسن١٩١٨٤٦١
محمود خالد دمحم دمحم قنديل١٩١٨٤٦٢
محمود رافت دمحم ابراهيم١٩١٨٤٦٣
محمود رافت يوسف احمد١٩١٨٤٦٤
محمود رضا بكري عبدالباقي١٩١٨٤٦٥
محمود رضا يوسف يوسف علوان١٩١٨٤٦٦
محمود سالم عطيه فرج دمحم١٩١٨٤٦٧
محمود سامى حامد دمحم١٩١٨٤٦٨
محمود سامى دمحم احمد١٩١٨٤٦٩
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: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

محمود سامى محمود طنطاوى١٩١٨٤٧٠
محمود سعيد شوقى نورالدين ١٩١٨٤٧١
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٤٧٢
محمود سيد جابر محمود١٩١٨٤٧٣
محمود شحاته دمحم شحاته ابراهيم١٩١٨٤٧٤
محمود شعبان عطيه دمحم١٩١٨٤٧٥
محمود صبحى السيد السيد صيام١٩١٨٤٧٦
محمود صبرى سالمه دمحم عواد١٩١٨٤٧٧
محمود صفوت دمحم مرسى١٩١٨٤٧٨
محمود طارق محمود احمد عمر١٩١٨٤٧٩
محمود عادل حسين عمر حسن ١٩١٨٤٨٠
محمود عبدالحميد محروس عبده زهران١٩١٨٤٨١
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محمود عبدالحميد محروس عبده زهران١٩١٨٤٨١
محمود عبدالعزيز جبر عبدالعزيز١٩١٨٤٨٢
محمود عزيز مرسى دمحم ١٩١٨٤٨٣
محمود عصمت دمحم طه دمحم١٩١٨٤٨٤
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٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  
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: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

محمود عالء السيد ابراهيم١٩١٨٤٨٥
محمود على طه على حسين١٩١٨٤٨٦
محمود عماد عبدالسالم عبدالعزيز ١٩١٨٤٨٧
محمود عمرو على مصطفى البطل١٩١٨٤٨٨
محمود فتحى فتحى مدبولى١٩١٨٤٨٩
محمود فرج عطيه فرج١٩١٨٤٩٠
محمود فهمى فهمى عبدالكريم هيكل١٩١٨٤٩١
محمود مجدى سعد دمحم١٩١٨٤٩٢
محمود دمحم ابراهيم منصور١٩١٨٤٩٣
محمود دمحم سيد جاد علي١٩١٨٤٩٤
محمود دمحم سيف الدين احمد سالم شافعى١٩١٨٤٩٥
محمود دمحم عبدالحميد راوى ١٩١٨٤٩٦
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محمود دمحم عبدالحميد راوى ١٩١٨٤٩٦
محمود دمحم عبدالحميد عبدالهادى ١٩١٨٤٩٧
محمود دمحم عبدالفتاح دمحم١٩١٨٤٩٨
محمود دمحم عثمان عبدالمجيد ١٩١٨٤٩٩
محمود دمحم عطيه ابراهيم١٩١٨٥٠٠
محمود دمحم عنتر فرغلى١٩١٨٥٠١
محمود دمحم محمود حسن١٩١٨٥٠٢
محمود دمحم نجيب مصطفى دمحم١٩١٨٥٠٣
محمود مدحت دمحم منصور زهران١٩١٨٥٠٤
محمود مصطفى عبدالنبى احمد١٩١٨٥٠٥
محمود مصطفى دمحم محمود جادو١٩١٨٥٠٦
محمود ناصر دمحم السيد سيد١٩١٨٥٠٧
محمود ياسر محمود احمد موسى١٩١٨٥٠٨
مختار حسين دمحم سالم محمود١٩١٨٥٠٩
مدحت احمد مدحت احمد نبيه١٩١٨٥١٠
مدحت رافت على جابر١٩١٨٥١١
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مديحه امير شاكر زكى احمد١٩١٨٥١٢
مرفت ايهاب عبدالسميع حسين ١٩١٨٥١٣
مرفت حسين موسى سيد معن١٩١٨٥١٤
مرقس ذكى خليل جندى خليل١٩١٨٥١٥
مروان احمد مخيمر ابوالعال١٩١٨٥١٦
مروان ضياءالدين مصطفى احمد١٩١٨٥١٧
مروان دمحم كمال حسنين دمحم١٩١٨٥١٨
مروان محمود احمد ابوالنصر١٩١٨٥١٩
مروان محمود خلف محمود١٩١٨٥٢٠
مروج صالح دمحم السيد ١٩١٨٥٢١
مروه ابراهيم دمحم عمر١٩١٨٥٢٢
ة مروه احمد عبدالمنعم دمحم١٩١٨٥٢٣
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مروه احمد عبدالمنعم دمحم١٩١٨٥٢٣
مروه احمد دمحم احمد١٩١٨٥٢٤
مروه اشرف دمحم السيد١٩١٨٥٢٥
مروه حسنين دمحم حسنين ١٩١٨٥٢٦
مروه رمضان كامل حسن ١٩١٨٥٢٧
مروه دمحم عبدالستار الدمرداش١٩١٨٥٢٨
مروه مدحت دمحم دمحم١٩١٨٥٢٩
ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٨٥٣٠
مريم ابراهيم دمحم ابراهيم١٩١٨٥٣١
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٥٣٢
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مريم احمد حسنين دمحم حمدي١٩١٨٥٣٣
مريم احمد حسين السيد الحداد١٩١٨٥٣٤
مريم جمال توفيق برسوم١٩١٨٥٣٥
مريم حسام مصطفى طلب بان ١٩١٨٥٣٦
مريم حسن السيد عبدالباقى ١٩١٨٥٣٧
مريم حسين محمود احمد١٩١٨٥٣٨
مريم حمدى سليمان حسن سالم١٩١٨٥٣٩
مريم رحاب زكريا محمود١٩١٨٥٤٠
مريم رضا عبدهللا صديق ١٩١٨٥٤١
مريم سامى سعد شبل ١٩١٨٥٤٢
مريم شبراوى فؤاد دمحم ١٩١٨٥٤٣
مريم صالح عبدالظاهر محمود١٩١٨٥٤٤
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مريم صالح عبدالظاهر محمود١٩١٨٥٤٤
مريم طارق دمحم عبدهللا صقر١٩١٨٥٤٥
مريم عادل نجيب فوزى١٩١٨٥٤٦
٢مريم عالء امين فتح الباب ١٩١٨٥٤٧
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القسم 
العربى
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مريم فريد عياد سيداروس١٩١٨٥٤٨
مريم فريد فرج هللا ابراهيم١٩١٨٥٤٩
مريم فوزى محمود داود١٩١٨٥٥٠
مريم كمال ناجح فريد١٩١٨٥٥١
مريم مجدى عبدهللا احمد١٩١٨٥٥٢
مريم مجدي دمحم سالم حسين١٩١٨٥٥٣
مريم محسن دمحم جبريل١٩١٨٥٥٤
مريم دمحم حامد دمحم موسى١٩١٨٥٥٥
مريم دمحم رمالى جالل١٩١٨٥٥٦
مريم دمحم عبدالرحمن على١٩١٨٥٥٧
مريم محمود انور عبدالحميد١٩١٨٥٥٨
٦مريم مرقص سناده فهمى١٩١٨٥٥٩
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مريم مرقص سناده فهمى١٩١٨٥٥٩
مريم هشام احمد عمران١٩١٨٥٦٠
مريم ياسر رمضان عطا احمد ١٩١٨٥٦١
مريهان دمحم فؤاد دمحم اسماعيل ١٩١٨٥٦٢
مصطفى ابراهيم عبدالعزيز عبدهللا١٩١٨٥٦٣
مصطفى ابوبكر دمحم حسن١٩١٨٥٦٤
مصطفى ابوزيد احمد ابراهيم مرسى١٩١٨٥٦٥
مصطفى احمد السيد حامد١٩١٨٥٦٦
مصطفى احمد جوده عبدالرحمن ابراهيم ١٩١٨٥٦٧
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الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى
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مصطفى احمد دمحم احمد١٩١٨٥٦٨
مصطفى احمد دمحم بيومى العوفى١٩١٨٥٦٩
مصطفى احمد مصطفى حسن١٩١٨٥٧٠
مصطفى اسامه السيد دمحم عبدالوهاب١٩١٨٥٧١
مصطفى السيد كمال السيد١٩١٨٥٧٢
مصطفى جمال فواز محمود١٩١٨٥٧٣
مصطفى حماده دمحم عبدالهادى١٩١٨٥٧٤
مصطفى حنفى محمود مهنى حماد١٩١٨٥٧٥
مصطفى رمضان مصطفى رشوان١٩١٨٥٧٦
مصطفى سامى بشير احمد١٩١٨٥٧٧
مصطفى سيد دمحم حسنين ١٩١٨٥٧٨
٦مصطفى شاكر بهجت شاكر١٩١٨٥٧٩
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مصطفى شاكر بهجت شاكر١٩١٨٥٧٩
مصطفى شاكر سيد عبدالرازق الحادى١٩١٨٥٨٠
مصطفى طارق على دمحم جاويش١٩١٨٥٨١
مصطفى طلعت مصطفى ابوالحسن١٩١٨٥٨٢
مصطفى عادل كيالنى حسن١٩١٨٥٨٣
مصطفى عبدالحكيم حافظ حسن١٩١٨٥٨٤
مصطفى عبدالسميع جاب هللا سعيد ١٩١٨٥٨٥
مصطفى عبدالنبى فؤاد ابوبكر١٩١٨٥٨٦
مصطفى عصام حسانين دمحم١٩١٨٥٨٧
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مصطفى على دمحم على١٩١٨٥٨٨
مصطفى عماد البهى دمحم على ١٩١٨٥٨٩
مصطفى عنتر احمد السيد١٩١٨٥٩٠
مصطفى عنتر فولى تغيان١٩١٨٥٩١
مصطفى ماهر محمود ابورواش١٩١٨٥٩٢
مصطفى مجدى عبدالسالم رزق١٩١٨٥٩٣
مصطفى دمحم صالح الدين خليفه ١٩١٨٥٩٤
مصطفى دمحم عبدالصمد احمد ١٩١٨٥٩٥
مصطفى دمحم عبدالعزيز دمحم١٩١٨٥٩٦
مصطفى دمحم عبدالكريم حسن ١٩١٨٥٩٧
مصطفى دمحم عبداللطيف دمحم١٩١٨٥٩٨
مصطفى دمحم عبدهللا دمحم ١٩١٨٥٩٩
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مصطفى دمحم عبدهللا دمحم ١٩١٨٥٩٩
مصطفى دمحم دمحم الحسينى دمحم١٩١٨٦٠٠
مصطفى محمود اسماعيل دمحم١٩١٨٦٠١
مصطفى محمود دمحم عبدالنبى١٩١٨٦٠٢
مصطفى نشات مصطفى حسن١٩١٨٦٠٣
مصطفى يونس دمحم يونس١٩١٨٦٠٤
معاذ عاطف عبدهللا على رفاعي١٩١٨٦٠٥
معتز مصطفى عبدالنبى عبدالهادى١٩١٨٦٠٦
مالذ عبدالمنعم دفع هللا بالل ١٩١٨٦٠٧
ملك بهاء الدين لطفى يوسف١٩١٨٦٠٨
ملك سعيد عبدالعظيم نوار١٩١٨٦٠٩
ممدوح احمد ممدوح احمد١٩١٨٦١٠
ممدوح حمدى دمحم عوض الهباب١٩١٨٦١١
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ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٦١٢
منار السيد دمحم سعد العزاوى١٩١٨٦١٣
منار الشربينى السيد دمحم١٩١٨٦١٤
منار حسام عوده احمد سالمه النجدى١٩١٨٦١٥
منار حسن سيد احمد حسن١٩١٨٦١٦
منار حسنى سالم سيد سالم ١٩١٨٦١٧
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٦١٨
منار عاطف السيد عبدالفتاح١٩١٨٦١٩
منار عبدالناصر مصطفى محمود دمحم ١٩١٨٦٢٠
منار ماهر دمحم عيد زريق١٩١٨٦٢١
منار دمحم سالم ابوالعز١٩١٨٦٢٢
م منار دمحم عبدالحميد على١٩١٨٦٢٣
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منار دمحم عبدالحميد على١٩١٨٦٢٣
منار دمحم عبدالعزيز عبداللطيف١٩١٨٦٢٤
منار دمحم عطيه اسماعيل عطيه١٩١٨٦٢٥
منار دمحم مصطفى احمد ١٩١٨٦٢٦
منار محمود مصطفى عبود عليوه١٩١٨٦٢٧
منار وجيه عبدالعزيز دمحم١٩١٨٦٢٨
منال اياد موسى حسين زقوت ١٩١٨٦٢٩
منصور دمحم منصور دمحم دمحم١٩١٨٦٣٠
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٦٣١
منه هللا  دمحم سيد سالم ابورحمه ١٩١٨٦٣٢
منه هللا احمد مجدى سليمان دمحم١٩١٨٦٣٣
منه هللا ادريس سيد احمد ١٩١٨٦٣٤
منه هللا اشرف السيد دمحم عباده١٩١٨٦٣٥
منه هللا السيد دمحم فتحى عبدالفتاح١٩١٨٦٣٦
منه هللا السيد يوسف يوسف١٩١٨٦٣٧
منه هللا حسنى دمحم على دمحم ١٩١٨٦٣٨
منه هللا رمضان حامد احمد١٩١٨٦٣٩
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منه هللا سيد سعيد محمود١٩١٨٦٤٠
منه هللا صبرى عبدالنعيم حسان١٩١٨٦٤١
منه هللا عالءالدين محمود سيد ١٩١٨٦٤٢
منه هللا عماد لطفى احمد١٩١٨٦٤٣
منه هللا عواد عبدهللا عواد١٩١٨٦٤٤
منه هللا مجدى سليمان مجاهد١٩١٨٦٤٥
منه هللا دمحم احمد دمحم ابراهيم١٩١٨٦٤٦
منه هللا دمحم سعيد دمحمى ١٩١٨٦٤٧
منه هللا دمحم عليوه احمد ١٩١٨٦٤٨
منه هللا دمحم مصطفى احمد دمحم١٩١٨٦٤٩
منه هللا محمود السيد احمد١٩١٨٦٥٠
منه هللا ممدوح ابراهيم عبدالكريم١٩١٨٦٥١
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منه هللا ممدوح ابراهيم عبدالكريم١٩١٨٦٥١
منه هللا هانى احمد حسين١٩١٨٦٥٢
منه هللا هشام ممدوح عبدالغفار١٩١٨٦٥٣
منه هللا وليد صالح حسن١٩١٨٦٥٤
منه هللا وليد يوسف بدر١٩١٨٦٥٥
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١٩١٨٦٥٦
منى خالد دمحم دمحم١٩١٨٦٥٧
منى عاشور على احمد١٩١٨٦٥٨
منى كرم عبدالنبى اسماعيل ١٩١٨٦٥٩
منى مدحت دمحم الصغير١٩١٨٦٦٠
مها حسين دمحم عبدالقوي١٩١٨٦٦١
مها حمدى عبدالحميد على١٩١٨٦٦٢
مها شريف طلعت احمد رضوان١٩١٨٦٦٣
مها مدحت ابوحسيبه دمحم ١٩١٨٦٦٤
مها مدحت دمحم على١٩١٨٦٦٥
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مهاب ايمن دمحم عاشور محمود مرسى١٩١٨٦٦٦
مهاب مدحت محى الدين عواض١٩١٨٦٦٧
مهند عادل عبدالغني علي١٩١٨٦٦٨
مهند دمحم دمحم احمد١٩١٨٦٦٩
مهيتاب شريف جابر الكالوى١٩١٨٦٧٠
موده كمال الدين على حسن على ١٩١٨٦٧١
مونيكا ويصا ساويرس ويصا١٩١٨٦٧٢
مؤمن رجب حفنى منشاوى١٩١٨٦٧٣
مؤمن سيد على السيد١٩١٨٦٧٤
مؤمن دمحم ربيع عبدالباقى١٩١٨٦٧٥
مؤمن دمحم طاهر حسن١٩١٨٦٧٦
مؤمن دمحم محمود عطيه١٩١٨٦٧٧
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مؤمن دمحم محمود عطيه١٩١٨٦٧٧
مؤمن محمود دمحم ابراهيم١٩١٨٦٧٨
مؤمن مدحت محمود قبيسى١٩١٨٦٧٩
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٦٨٠
مؤمن منير امام خليل١٩١٨٦٨١
مى ابراهيم محمود ابراهيم دحروج١٩١٨٦٨٢
مى اشرف مختار فرج درويش١٩١٨٦٨٣
مى اشرف مسعد امام١٩١٨٦٨٤
مى السيد حسن عبدالتواب١٩١٨٦٨٥
مى جالل دمحم فتوح ١٩١٨٦٨٦
مى جمال جالل خليل١٩١٨٦٨٧
مى رافت جاد الكريم دمحم محمود ١٩١٨٦٨٨
مى عادل عبدالمقصود عدالن ١٩١٨٦٨٩
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٦٩٠
مى دمحم محمود هاشم مسعود١٩١٨٦٩١
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مى دمحم مصطفى عبدالسيد١٩١٨٦٩٢
مى محمود عبدالمجيد عبدالوهاب١٩١٨٦٩٣
مى ناجى عبدالمنعم مصطفي١٩١٨٦٩٤
مياده رزق دمحم رزق دمحم ١٩١٨٦٩٥
مياده صالح سيد على١٩١٨٦٩٦
مياده دمحم على دمحم رمضان ١٩١٨٦٩٧
مياده محمود محمود الغريب ١٩١٨٦٩٨
ميار ايهاب عطيه دمحم١٩١٨٦٩٩
ميار حسين دمحم سعيد١٩١٨٧٠٠
ميار رفعت عبدالستار ابراهيم١٩١٨٧٠١
ميار طارق سعيد عبدالعزيز زهران١٩١٨٧٠٢
٦ميار طارق سيد دمحم١٩١٨٧٠٣
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ميار طارق سيد دمحم١٩١٨٧٠٣
ميار دمحم حسين سيد صالح ١٩١٨٧٠٤
ميار مدحت عبدالمنعم سيد قنديل١٩١٨٧٠٥
ميار مدحت دمحم عثمان شيحا١٩١٨٧٠٦
ميرنا احمد عبدالعظيم مكاوى١٩١٨٧٠٧
ميرنا اكرم صالح رزق١٩١٨٧٠٨
ميرنا انور سعد اسحق فرج هللا١٩١٨٧٠٩
ميرنا حسام كمال سامى١٩١٨٧١٠
ميرنا حمدى احمد عثمان١٩١٨٧١١
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ميرنا خالد دمحم فكرى ١٩١٨٧١٢
ميرنا رفعت ظريف عنتر١٩١٨٧١٣
ميرنا سعيد بشاى عبدالشهيد ١٩١٨٧١٤
ميرنا عصام عبدالسالم السيد١٩١٨٧١٥
ميرنا ممدوح شفيق عبدالحكيم عطيه١٩١٨٧١٦
ميالد وليم نصرى بطرس١٩١٨٧١٧
مينا حربى وهيب رياض١٩١٨٧١٨
مينا ذكى ذكيان شحاته١٩١٨٧١٩
مينا رزق سيف ميخائيل١٩١٨٧٢٠
مينا هنرى شحاته حكيم١٩١٨٧٢١
ناجى نبيل حسين الصغير دمحم١٩١٨٧٢٢
نادر طارق قويسنى دمحم١٩١٨٧٢٣

٦
ة 

جن
ل

ين
ون

عا
 م

قة
طر

 ٧
٧

م 
س

ق

١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 ١
١

٫٣
٠

نادر طارق قويسنى دمحم١٩١٨٧٢٣
نادر مدحت احمد دمحم على١٩١٨٧٢٤
نادين احمد ابوالفتوح ابوالفتوح١٩١٨٧٢٥
نادين احمد على حسن١٩١٨٧٢٦
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نادين صفوت احمد مطاوع١٩١٨٧٢٧
ناديه ثروت محمود طه١٩١٨٧٢٨
ناديه شريف سامى ابوسريع١٩١٨٧٢٩
ناديه عادل ابراهيم عبدالنبى حسانين١٩١٨٧٣٠
ناديه دمحم سعيد على عوض١٩١٨٧٣١
ناديه دمحم محمود عبدالواحد ١٩١٨٧٣٢
ناريمان حسين على كرم دمحم ١٩١٨٧٣٣
نانسى صالح لطفى يسى١٩١٨٧٣٤
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٧٣٥
نبيله خالد حسن دمحم١٩١٨٧٣٦
نجالء فتحى عبدالمنعم دمحم١٩١٨٧٣٧
نجالء دمحم حسن دمحم مصطفى١٩١٨٧٣٨
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نجالء دمحم حسن دمحم مصطفى١٩١٨٧٣٨
نجالء يوسف ليسى احمد ١٩١٨٧٣٩
ندا محمود احمد عليوه على ١٩١٨٧٤٠
ندا محمود محمود عبدالحميد١٩١٨٧٤١
ندا ياسر عبدالظاهر دمحم١٩١٨٧٤٢
ندى ابراهيم على حجازى ١٩١٨٧٤٣
ندى احمد السيد امين ١٩١٨٧٤٤
ندى احمد عبدالظاهر سيد بدوى١٩١٨٧٤٥
ندى احمد دمحم السيد ١٩١٨٧٤٦
ندى احمد دمحم رياض١٩١٨٧٤٧
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٧٤٨
ندى احمد مهاود حسن ١٩١٨٧٤٩
ندى اسامه عبدالغنى سالم١٩١٨٧٥٠
ندى اسامه نشات دمحم عويس١٩١٨٧٥١
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٧٥٢
ندى خالد زكريا عبدالوهاب١٩١٨٧٥٣
ندى خيرى عبدالوهاب عليوه١٩١٨٧٥٤
ندى سامى سعد السيد حسن١٩١٨٧٥٥
ندى سمير احمد عبدالمولى ١٩١٨٧٥٦
ندى سيد احمد عبدالحميد عبدالسالم ١٩١٨٧٥٧
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٧٥٨
ندى شعبان دمحم فرج ١٩١٨٧٥٩
ندى صادق دمحم صادق ١٩١٨٧٦٠
ندى طارق عبدالمقصود الشاهد١٩١٨٧٦١
ندى عادل ابراهيم عطيه دمحم١٩١٨٧٦٢
ندى عادل عبدالمجيد حمزه١٩١٨٧٦٣
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ندى عادل عبدالمجيد حمزه١٩١٨٧٦٣
ندى عاطف جابر عباس١٩١٨٧٦٤
ندى عبدالناصر عبدالمجيد على١٩١٨٧٦٥
تندى عزت ابراهيم عواد١٩١٨٧٦٦

را
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ة ب
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 ً را
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٧٦٧
ندى كميل زخرى عزيز ١٩١٨٧٦٨
ندى مجدى عمر عبدالدايم١٩١٨٧٦٩
ندى دمحم احمد دمحم عامر١٩١٨٧٧٠
ندى دمحم بالس السيد عمر١٩١٨٧٧١
ندى دمحم صابر روبى عثمان١٩١٨٧٧٢
ندى دمحم صالح الدين دمحم احمد١٩١٨٧٧٣
ندى دمحم عبدهللا شحاته عطوان١٩١٨٧٧٤
ندى دمحم عبدالهادى السيد١٩١٨٧٧٥
ندى دمحم عبدالوهاب عفيفى١٩١٨٧٧٦
ندى دمحم فوزى عوض شعالن١٩١٨٧٧٧
٦ندى دمحم يوسف عبدالغني١٩١٨٧٧٨
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ندى دمحم يوسف عبدالغني١٩١٨٧٧٨
ندى محمود على دمحم ١٩١٨٧٧٩
ندى ناصر صالح احمد١٩١٨٧٨٠
ندى ناصف ابراهيم على١٩١٨٧٨١
ندى وائل مرتضى دمحم١٩١٨٧٨٢
ندين اشرف اسماعيل طه١٩١٨٧٨٣
نرمين بسيونى دمحم احمد١٩١٨٧٨٤
نرمين سيف عبدالحميد سيف ١٩١٨٧٨٥
نرمين دمحم عجمى دمحم١٩١٨٧٨٦
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

نرمين دمحم علي احمد حالوه١٩١٨٧٨٧
نسرين فتحى جمال عيسى١٩١٨٧٨٨
نسرين مصطفى احمد عبدالرحمن١٩١٨٧٨٩
نسمه حسن ابوالوفا مصطفى١٩١٨٧٩٠
نسمه عادل سعيد عاشور١٩١٨٧٩١
نسمه دمحم حسين عفيفى١٩١٨٧٩٢
نسمه محمود عبدالوهاب عبدالمطلب١٩١٨٧٩٣
نعيمه احمد عبدالجليل دمحمى١٩١٨٧٩٤
نغم سمير يحيى عبدالحميد١٩١٨٧٩٥
نغم عادل عبدالمجيد دمحم١٩١٨٧٩٦
نهال صبحى فتحات ابراهيم ١٩١٨٧٩٧
٦نهال على حسن مرجان١٩١٨٧٩٨
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نهال على حسن مرجان١٩١٨٧٩٨
نهله سامى عبدالجواد دمحم منصور١٩١٨٧٩٩
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٨٠٠
نهى طارق فتحى على ابوالعزم١٩١٨٨٠١
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٨٠٢
نور الدين ممدوح عبدالقوى حسن١٩١٨٨٠٣
نور دمحم عبدالفتاح دمحم ١٩١٨٨٠٤
نور وليد السيد دمحم شرف الدين١٩١٨٨٠٥
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٨٠٦
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

نورا رجب عبدالسالم عبدهللا١٩١٨٨٠٧
نورا سيد دمحم عبدالعال ١٩١٨٨٠٨
نورا عادل ابراهيم عبدالحليم دمحم ١٩١٨٨٠٩
نورا عبدالحكيم دمحم دمحم جادو١٩١٨٨١٠
نورا وائل اسماعيل محمود اسماعيل١٩١٨٨١١
نورالدين اشرف امين احمد١٩١٨٨١٢
نوران احمد عبدالعزيز عبدالجليل١٩١٨٨١٣
نوران حسان دمحم احمد حسان١٩١٨٨١٤
نوران ذكى خليل ذكى١٩١٨٨١٥
نوران ماهر عبدالرحيم دمحم يوسف١٩١٨٨١٦
نوران مجدى محمود على١٩١٨٨١٧
٦نوره خالد خضر دمحم١٩١٨٨١٨

ة 
جن

ل

ة 
جر

 ح
٨

٢
م 

س
ق

١
٫٣

٠
  

تى
 ح

 ١
١

٫٣
٠

نوره خالد خضر دمحم١٩١٨٨١٨
نورهان ابراهيم حبيب ابراهيم ١٩١٨٨١٩
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٨٢٠
نورهان احمد دمحم امام١٩١٨٨٢١
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٨٢٢
نورهان اشرف عبدالعال سليمان١٩١٨٨٢٣
نورهان ايمن سيد احمد١٩١٨٨٢٤
نورهان حموده عمار دمحم١٩١٨٨٢٥
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

نورهان خالد دمحم حسين ١٩١٨٨٢٦
نورهان دياب يوسف جاد الرب١٩١٨٨٢٧
نورهان سامى كرم عبدهللا ١٩١٨٨٢٨
نورهان سعيد رضوان بكر حسان١٩١٨٨٢٩
نورهان سمير حسن فرج ١٩١٨٨٣٠
نورهان طارق سعيد شديد١٩١٨٨٣١
نورهان عبدالعال فؤاد عبدالعال١٩١٨٨٣٢
نورهان عبدالفتاح على دمحم ١٩١٨٨٣٣
نورهان لطفى السيد لطفى حافظ١٩١٨٨٣٤
نورهان دمحم احمد عثمان١٩١٨٨٣٥
نورهان دمحم احمد محمود ابراهيم١٩١٨٨٣٦
نورهان دمحم امان عبدهللا ١٩١٨٨٣٧
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نورهان دمحم امان عبدهللا ١٩١٨٨٣٧
نورهان دمحم رجب دمحم١٩١٨٨٣٨
نورهان دمحم سعيد دمحم١٩١٨٨٣٩
نورهان دمحم عبدالقوى عسران١٩١٨٨٤٠
نورهان دمحم عبدهللا عبدالحليم ١٩١٨٨٤١
نورهان دمحم محروس احمد يوسف١٩١٨٨٤٢
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

نورهان دمحم مصطفى عبدالحميد١٩١٨٨٤٣
نورهان دمحم يحيى احمد١٩١٨٨٤٤
نورهان محمود احمد دمحم١٩١٨٨٤٥
نورهان مصطفى سيد متولى ١٩١٨٨٤٦
نورهان هانى احمد البدوى١٩١٨٨٤٧
نورين محمود يسن محمود دمحم١٩١٨٨٤٨
نيرمين احمد خلف عبدالفتاح١٩١٨٨٤٩
نيرمين صبرى احمد حامد١٩١٨٨٥٠
نيره راشد جمعه ابراهيم١٩١٨٨٥١
نيره صبحى عبدالمغيث عامر١٩١٨٨٥٢
نيره دمحم جابر دمحم بسيونى١٩١٨٨٥٣
٦نيره دمحم سيد حسن موسى١٩١٨٨٥٤
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نيره دمحم سيد حسن موسى١٩١٨٨٥٤
نيره محمود دمحم محمود شاهين١٩١٨٨٥٥
نيره مهنى عبدهللا زكريا١٩١٨٨٥٦
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٨٥٧
نيفين مصطفى محمود مصطفى١٩١٨٨٥٨
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٨٥٩
هاجر احمد سيد احمد سيد ١٩١٨٨٦٠
هاجر احمد عبدهللا سالم عبدهللا١٩١٨٨٦١
هاجر احمد فارس محمود ١٩١٨٨٦٢
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

هاجر اشرف عبدالرازق عبدالوهاب١٩١٨٨٦٣
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٨٦٤
هاجر امير عصمت عبدالحافظ١٩١٨٨٦٥
هاجر جابر بكرى دمحم١٩١٨٨٦٦
هاجر خالد عبدالحميد عطوه ١٩١٨٨٦٧
هاجر راضى سيد محمود الشواربى ١٩١٨٨٦٨
هاجر رمضان صالح عبدالحليم١٩١٨٨٦٩
هاجر زينهم حسن زينهم على١٩١٨٨٧٠
هاجر شريف مختار دمحم١٩١٨٨٧١
هاجر شعبان امين صبح عطيه١٩١٨٨٧٢
هاجر صالح الدين دمحم حسين حسن١٩١٨٨٧٣
هاجر صالح على دمحم نجله١٩١٨٨٧٤

عة
طب

لم
ف ا

خل
ة 

صال
ال

١
١

٫٣
٠

هاجر صالح على دمحم نجله١٩١٨٨٧٤
هاجر طارق دمحم حسن١٩١٨٨٧٥
هاجر عادل ابراهيم دمحم طلبه ١٩١٨٨٧٦
هاجر عادل سعيد احمد١٩١٨٨٧٧
هاجر عبدالنبى فرج السيد١٩١٨٨٧٨
هاجر عصام عزالعرب دمحم١٩١٨٨٧٩
هاجر على اسماعيل على١٩١٨٨٨٠
هاجر فؤاد سيد حسن١٩١٨٨٨١
هاجر كمال عبدالغنى ابراهيم١٩١٨٨٨٢
هاجر ماجد احمد دمحم عوض١٩١٨٨٨٣
هاجر دمحم بهجت عبدالفتاح ١٩١٨٨٨٤
هاجر دمحم حسن على بدوى١٩١٨٨٨٥
هاجر دمحم رجب السيد المهدى١٩١٨٨٨٦
هاجر دمحم عبدالشافى السيد١٩١٨٨٨٧
هاجر دمحم عماد الدين دايه١٩١٨٨٨٨
هاجر دمحم محمود حفنى حسنين ١٩١٨٨٨٩
هاجر دمحم محمود دمحم (القليوبية)١٩١٨٨٩٠
هاجر دمحم محمود دمحم حسان١٩١٨٨٩١
هاجر منتصر سعد على١٩١٨٨٩٢
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هاجر ناصر دمحم دمحم١٩١٨٨٩٣
هادى اسامه ابراهيم عبدالحميد١٩١٨٨٩٤
هادى خالد توفيق احمد١٩١٨٨٩٥
هادى سيد سعد دمحم١٩١٨٨٩٦
هادى نصر فكرى نصر عليوه١٩١٨٨٩٧
هاله ابراهيم الدمرداش حسين١٩١٨٨٩٨
هاله اسامه السيد عفيفى ١٩١٨٨٩٩
هاله ايمن مصطفى خراش١٩١٨٩٠٠
هاله سرحان دمحم ابراهيم١٩١٨٩٠١
هاله دمحم لطفى دمحم١٩١٨٩٠٢
هايدى الدسوقى عبدالحميد ابراهيم١٩١٨٩٠٣
هايدى خالد حسين مصطفى١٩١٨٩٠٤
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هايدى خالد حسين مصطفى١٩١٨٩٠٤
هايدى خالد عبدهللا احمد١٩١٨٩٠٥
هايدى عبدالرحمن عبدهللا السيد١٩١٨٩٠٦
هايدى عماد حمدى صالح ١٩١٨٩٠٧
هايدى محسن دمحم دمحم دمحم جبر١٩١٨٩٠٨
هايدى محمود محمود دمحم١٩١٨٩٠٩
هايدى هانى دمحم اديب العقاد ١٩١٨٩١٠
هبه هللا مصطفى يوسف عبدالرحيم١٩١٨٩١١
هبه عاطف فتحى عبدالعزيز١٩١٨٩١٢
هبه عبدالمرضى عبدالعزيز حسن١٩١٨٩١٣
هبه دمحم محمود حسن١٩١٨٩١٤
هبه واصف ميخائيل يوسف١٩١٨٩١٥
هدوه عطيه سالمه مصطفى١٩١٨٩١٦
هدى سيد عبدالحميد احمد١٩١٨٩١٧
هدى غريب حسن دسوقى١٩١٨٩١٨
هدى دمحم دمحم احمد ١٩١٨٩١٩
هدى محمود امام عتريس١٩١٨٩٢٠
هدير رمضان عبدالشكور حسين١٩١٨٩٢١
هدير سامى رجب سليمان١٩١٨٩٢٢
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هدير سمير دمحم امين١٩١٨٩٢٣
هدير طارق عبدالغفور علي١٩١٨٩٢٤
ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٨٩٢٥
هدير عبدالمنعم عبداللطيف عبدهللا١٩١٨٩٢٦
هدير على وحيد عبدالوهاب١٩١٨٩٢٧
هدير عيد عبدالمعبود عوض هللا١٩١٨٩٢٨
هدير فرج سمير فرج يوسف ضيف١٩١٨٩٢٩
هدير كارم ابوزيد حسن١٩١٨٩٣٠
هدير دمحم احمد دمحم ابوالليل ١٩١٨٩٣١
هدير دمحم حماد مسلم١٩١٨٩٣٢
هدير ناصر عبدالرؤوف احمد على١٩١٨٩٣٣
هشام الزناتى عبدالمطلب دمحم١٩١٨٩٣٤
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هشام الزناتى عبدالمطلب دمحم١٩١٨٩٣٤
هشام حسن عبدالوهاب امام ١٩١٨٩٣٥
هشام سيد صالح الفى شبيب١٩١٨٩٣٦
هشام عادل سيد احمد١٩١٨٩٣٧
هميس مصطفى دمحم فكرى١٩١٨٩٣٨
هند احمد دمحم احمد١٩١٨٩٣٩
هند السيد دمحم حسين البدرشينى١٩١٨٩٤٠
هند حسن ابراهيم رجب سالم١٩١٨٩٤١
هند حسن ابراهيم دمحم١٩١٨٩٤٢
هند عبدالخالق امين عبدالخالق١٩١٨٩٤٣
هند عيد ابراهيم دمحم دمحم١٩١٨٩٤٤
هند محمود دمحم دمحم١٩١٨٩٤٥
هيام ابراهيم حسين دمحم١٩١٨٩٤٦
هيام صالح حسن عبدالواحد١٩١٨٩٤٧
هيالنه هانى رزق ميخائيل ١٩١٨٩٤٨
وداد طارق مصطفى على١٩١٨٩٤٩
وعد حامد محمود صالح١٩١٨٩٥٠
وعد دمحم احمد محمود١٩١٨٩٥١
وفاء طارق صابر ابوالحسن١٩١٨٩٥٢
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وفاء على حسين على نبيه١٩١٨٩٥٣
وفاء عمرو نبيل دمحم١٩١٨٩٥٤
وفاء دمحم عبدهللا عبدالجليل١٩١٨٩٥٥
والء اسامه سعيد دمحم١٩١٨٩٥٦
والء اسامه دمحم حسن رفاعي١٩١٨٩٥٧
والء حسين عبدالشافى عبداللطيف١٩١٨٩٥٨
والء خالد عبدالحميد دمحم طعيمه١٩١٨٩٥٩
والء دمحم سعيد عبدالحميد ابوالسعود١٩١٨٩٦٠
وليد جمعه عبدالواحد عزب١٩١٨٩٦١
وليد رفعت نسيم سعيد١٩١٨٩٦٢
وليد سرور نجيب جرجس١٩١٨٩٦٣
وليد صالح حسن يونس١٩١٨٩٦٤

عة
طب

لم
ف ا

خل
ة 

صال
ال

١
١

٫٣
٠

وليد صالح حسن يونس١٩١٨٩٦٤
وليد هانى عبدالرازق حسين ١٩١٨٩٦٥
يارا اشرف دمحم منير منصور١٩١٨٩٦٦
يارا رضا صالح عبدالقادر١٩١٨٩٦٧
يارا صفوت السعيد صادق١٩١٨٩٦٨
يارا عبدالمحسن معوض عبدالعزيز١٩١٨٩٦٩
يارا عمرو دمحم عبدالعزيز الدسوقى ١٩١٨٩٧٠
ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٩٧١
يارا دمحم ربيع حسن عيد حشيش١٩١٨٩٧٢
يارا هانى دمحم خليل حافظ١٩١٨٩٧٣
يارا هشام دمحم عبداللطيف١٩١٨٩٧٤
ياره رضا عبدالعزيز دمحم محفوظ١٩١٨٩٧٥
ياسر سعدالدين عبدالعزيز دمحم١٩١٨٩٧٦
ياسر عزت دمحم خليفه١٩١٨٩٧٧
ياسمين ابراهيم عبدالوهاب عبدالعظيم١٩١٨٩٧٨
ياسمين احمد سعد على١٩١٨٩٧٩
ياسمين اسماعيل دمحم اسماعيل عبدالدايم١٩١٨٩٨٠
ياسمين جارحى سيد مجاور١٩١٨٩٨١
ياسمين حسن توفيق حسن١٩١٨٩٨٢
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ــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــــ١٩١٨٩٨٣
ياسمين حمدى مصطفى كمال١٩١٨٩٨٤
ياسمين خالد عبدالظاهر على١٩١٨٩٨٥
ياسمين شريف سيد صابر بكرى١٩١٨٩٨٦
ياسمين صبحى سالمه سليمان ١٩١٨٩٨٧
ياسمين طارق محمو د اسماعيل١٩١٨٩٨٨
ياسمين عادل عطيه بسيط١٩١٨٩٨٩
ياسمين عاطف دمحم ابراهيم ١٩١٨٩٩٠
ياسمين عبدالنبى حسين سيد١٩١٨٩٩١
ياسمين عالء حسين احمد١٩١٨٩٩٢
ياسمين على فرج على السيد١٩١٨٩٩٣
ياسمين عيد بكرى عيد١٩١٨٩٩٤
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ياسمين عيد بكرى عيد١٩١٨٩٩٤
ياسمين محسن يوسف حسن ١٩١٨٩٩٥
ياسمين دمحم ابوالوفا السمان١٩١٨٩٩٦
ياسمين دمحم السيد احمد ١٩١٨٩٩٧
ياسمين دمحم حسين وهبه١٩١٨٩٩٨
ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٨٩٩٩
ياسمين دمحم كمال السيد١٩١٩٠٠٠
ـــــــــــــــــــ حول نظامى ـــــــــــــــــــ١٩١٩٠٠١
ياسمين محمود مصطفى على عطوه١٩١٩٠٠٢
ياسمين ناصر عفيفى دمحم١٩١٩٠٠٣
يحيى رفاعى احمد بغدادى١٩١٩٠٠٤
يسرا السيد دمحم دمحم اسماعيل ١٩١٩٠٠٥
يسرا عيد على دمحم١٩١٩٠٠٦
يمنى دمحم رشدى عثمان ١٩١٩٠٠٧
يوستينا عوض ابراهيم عوض١٩١٩٠٠٨
يوسف ابراهيم دمحم احمد سليمان١٩١٩٠٠٩
يوسف ابراهيم محمود دمحم محمود١٩١٩٠١٠
يوسف احمد دمحم عبدالعاطى١٩١٩٠١١
يوسف اشرف احمد محي١٩١٩٠١٢
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يوسف اشرف عبدالمعطي مصطفى١٩١٩٠١٣
يوسف جمال حسن سعد البوسطى ١٩١٩٠١٤
يوسف جمال دمحم حسن السرجانى١٩١٩٠١٥
يوسف جمال دمحم علي١٩١٩٠١٦
يوسف جمال مصيلحى مرسي السيد١٩١٩٠١٧
يوسف خالد احمد اسماعيل١٩١٩٠١٨
يوسف سيد جمال الدين عبدالرحمن١٩١٩٠١٩
يوسف سيد سعيد احمد١٩١٩٠٢٠
يوسف صالح يوسف حسن يوسف١٩١٩٠٢١
يوسف طارق طلعت فهمى١٩١٩٠٢٢
يوسف عادل احمد دمحم١٩١٩٠٢٣
يوسف عاطف صادق١٩١٩٠٢٤
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يوسف عاطف صادق١٩١٩٠٢٤
يوسف عبدالرحمن حجازى عوض١٩١٩٠٢٥
يوسف عبدالعليم عبدالحكيم عبدالعليم ١٩١٩٠٢٦
يوسف عبدالناصر شحات سيد الحيسى ١٩١٩٠٢٧
يوسف عبده عبدالرازق احمد١٩١٩٠٢٨
يوسف عصام دمحم العوضى دمحم١٩١٩٠٢٩
يوسف عصام دمحم عبدالمنعم١٩١٩٠٣٠
يوسف عطيه عبدالعزيز عطيه١٩١٩٠٣١
يوسف فرج محمود احمد ١٩١٩٠٣٢
يوسف فؤاد لبيب عطيه١٩١٩٠٣٣
يوسف كامل احمد دمحم١٩١٩٠٣٤
يوسف دمحم احمد سليمان احمد١٩١٩٠٣٥
يوسف دمحم حسين احمد ١٩١٩٠٣٦
يوسف دمحم حمدى دمحم١٩١٩٠٣٧
يوسف دمحم سعيد مليجى ابراهيم١٩١٩٠٣٨
يوسف دمحم عبادى سيد١٩١٩٠٣٩
يوسف دمحم عبدالحميد حسين مبارك١٩١٩٠٤٠
يوسف دمحم عبدالسميع عبدالعظيم شديد١٩١٩٠٤١
يوسف دمحم فتحى دمحم ابراهيم١٩١٩٠٤٢
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

يوسف دمحم كامل ابوالسعود دمحم عبده١٩١٩٠٤٣
يوسف دمحم محمود حسن١٩١٩٠٤٤
يوسف دمحم محمود عبدالرحمن١٩١٩٠٤٥
يوسف دمحم يوسف دمحم  (الخصوص)١٩١٩٠٤٦
يوسف دمحم يوسف دمحم  (حدائق القبة)١٩١٩٠٤٧
يوسف محمود سيف الدين دمحم١٩١٩٠٤٨
يوسف محمود على السيد الحسينى١٩١٩٠٤٩
يوسف هانى على عبدالعال دمحم ١٩١٩٠٥٠
يوسف هشام بسيونى دمحم١٩١٩٠٥١
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس
ابراهيم سالم السيد محمود١٩١٩٥٠١
ابراهيم عبدالحميد عبدالتواب ابراهيم ١٩١٩٥٠٢
ابراهيم عبداللطيف ابراهيم عبدالمقصود١٩١٩٥٠٣
ابراهيم عبدهللا ابراهيم عبدهللا١٩١٩٥٠٤
ابراهيم دمحم ابراهيم دمحم١٩١٩٥٠٥
احمد ابراهيم دمحم عبدالعزيز١٩١٩٥٠٦
احمد اسامه سلطان سيد احمد١٩١٩٥٠٧
احمد اشرف دمحم سعد سعدهللا١٩١٩٥٠٨
احمد السيد محمود السيد عبدالقادر القويسنى١٩١٩٥٠٩

احمد حسن على احمد١٩١٩٥١٠
احمد زيدان دمحم حسنين١٩١٩٥١١
احمد سعد عبدالونيس دمحم١٩١٩٥١٢
احمد سالمه سليم عبدالسالم١٩١٩٥١٣
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كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه باق لإلعادة الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                 ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

احمد سالمه سليم عبدالسالم١٩١٩٥١٣
احمد صبره ماهر صبره ماضى١٩١٩٥١٤
احمد عادل السيد حافظ١٩١٩٥١٥
احمد عبدالرسول دمحم عبدالمطلب١٩١٩٥١٦
احمد عبدالمجيد دمحم عبدالمجيد١٩١٩٥١٧
احمد عزالدين دمحم انور حسن١٩١٩٥١٨
احمد عصام حسين حسن حسان١٩١٩٥١٩
احمد على احمد عبدالوهاب١٩١٩٥٢٠
احمد على دمحم عجمى١٩١٩٥٢١
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه باق لإلعادة الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                 ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

احمد فؤاد سيد على١٩١٩٥٢٢
احمد ماهر سيد قاسم١٩١٩٥٢٣
احمد دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم١٩١٩٥٢٤
احمد دمحم احمد محمود ١٩١٩٥٢٥
تجنيدتجنيد١٩١٩٥٢٦
احمد دمحم سعيد عبدالمعطى١٩١٩٥٢٧
احمد دمحم سليم حسن١٩١٩٥٢٨
احمد دمحم شعبان دمحم١٩١٩٥٢٩
احمد دمحم عبدالسيد صالح١٩١٩٥٣٠
احمد دمحم عبدهللا على١٩١٩٥٣١
احمد دمحم محمود مختار١٩١٩٥٣٢
احمد محمود ابراهيم احمد ترك١٩١٩٥٣٣
احمد محمود على احمد١٩١٩٥٣٤
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احمد محمود على احمد١٩١٩٥٣٤
احمد وجدى احمد دمحم١٩١٩٥٣٥
احمد يحى احمد عبدالحميد١٩١٩٥٣٦
احمد يوسف حسنين يوسف١٩١٩٥٣٧
ارسانيوس موريس وسن حرز١٩١٩٥٣٨
اسامه دمحم عبدالجليل الدسوقى١٩١٩٥٣٩
اسراء جمال شافعى عبدالحميد١٩١٩٥٤٠
اسراء شوقى دانيال على١٩١٩٥٤١
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه باق لإلعادة الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                 ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

اسراء صالح الدين عبدالجواد حسن١٩١٩٥٤٢
اسراء عادل عبدالفتاح جادو١٩١٩٥٤٣
اسراء عزت عبدالمجيد حامد ١٩١٩٥٤٤
اسراء على نورالدين سليم١٩١٩٥٤٥
اسراء دمحم مجدى دمحم١٩١٩٥٤٦
اسالم طارق عبدالعليم سيد حماده١٩١٩٥٤٧
اسالم عادل حامد صالح١٩١٩٥٤٨
اسالم دمحم شاذلى حسين١٩١٩٥٤٩
اسماء احمد مهدى عبدالرؤف١٩١٩٥٥٠
اسماء عبدالسالم عبدالسالم على الوكيل١٩١٩٥٥١
اسماء ناصر السيد زيدان١٩١٩٥٥٢
اسماعيل دمحم احمد سيد شعالن١٩١٩٥٥٣
اشرف سالمه السيد دمحم١٩١٩٥٥٤
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اشرف سالمه السيد دمحم١٩١٩٥٥٤
اعتماد سعد عفيفى حسن ابوطالب١٩١٩٥٥٥
االء عبدهللا على عبدهللا١٩١٩٥٥٦
الكوثر احمد اسماعيل قرنى١٩١٩٥٥٧
امال صالح حسن زكى١٩١٩٥٥٨
امانى خالد فتوح سيد عوض١٩١٩٥٥٩
امانى يسرى دمحم حسن١٩١٩٥٦٠
امل فتحى عبدالحليم احمد١٩١٩٥٦١
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه باق لإلعادة الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                 ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

امنيه دمحم عبدهللا عبدالحليم١٩١٩٥٦٢
اميره خالد صالح دمحم١٩١٩٥٦٣
اميره سعيد السيد دمحم حمايل١٩١٩٥٦٤
اميره لطفى وليم سعد١٩١٩٥٦٥
اميره وفدى خلف هللا حمايه١٩١٩٥٦٦
انور دمحم صالح الدين دمحم١٩١٩٥٦٧
ايمان احمد عبدالسالم ابراهيم١٩١٩٥٦٨
ايمان طارق يوسف عارف١٩١٩٥٦٩
ايمن نور سيد داود١٩١٩٥٧٠
ايه اسامه دمحم ابراهيم الدسوقى١٩١٩٥٧١
ايه حسنى جاد شحاته مرجان١٩١٩٥٧٢
ايه رضا جوده دمحم١٩١٩٥٧٣
ايه عبدالفتاح ابراهيم على ١٩١٩٥٧٤
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ايه عبدالفتاح ابراهيم على ١٩١٩٥٧٤
ايه هشام متولى دمحم١٩١٩٥٧٥
بسنت حسين على حسين١٩١٩٥٧٦
بالل سيد خليل دمحم١٩١٩٥٧٧
بوال ناصر سامى عطيه١٩١٩٥٧٨
بيتر رزق هللا جرجس رزق هللا١٩١٩٥٧٩
بيشوى زكريا ابراهيم رزق هللا١٩١٩٥٨٠
تاوضروس فتحى عياد صموئيل١٩١٩٥٨١
تقى اسامه محمود دمحم١٩١٩٥٨٢
تقى نمير دمحم حنفى١٩١٩٥٨٣
جالل الدين مصطفى عبدالغنى توفيق١٩١٩٥٨٤
جنه سمير دمحم عطا هللا١٩١٩٥٨٥
جهاد خليل ثابت دمحم١٩١٩٥٨٦
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه باق لإلعادة الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                 ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

جيهان دمحم ابراهيم حسن١٩١٩٥٨٧
جيوليانو عطيه جميل الجاولى١٩١٩٥٨٨
حازم كرم رشدى عبدالوالى١٩١٩٥٨٩
حازم مصطفى دمحم يوسف١٩١٩٥٩٠
حسام احمد سيد على١٩١٩٥٩١
حسام حسن عبدهللا موسى١٩١٩٥٩٢
حسام دمحم محمود دمحم السيد١٩١٩٥٩٣
حسن حسنين حسن على احمد١٩١٩٥٩٤
حسن نور الدين حسن دمحم١٩١٩٥٩٥
حسين دمحم حسين عبدالرحمن١٩١٩٥٩٦
حمدى سليمان دمحم سليمان١٩١٩٥٩٧
حنان دمحم محمود على١٩١٩٥٩٨
خلود عبدالناصر عثمان عبدالحليم١٩١٩٥٩٩
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خلود عبدالناصر عثمان عبدالحليم١٩١٩٥٩٩
دعاء كامل صبحى حسين١٩١٩٦٠٠
دنيا طارق دمحم احمد السيد١٩١٩٦٠١
دينا صبحى سمعان حبيب١٩١٩٦٠٢
رانا رمضان حسن جمعه١٩١٩٦٠٣
رانا وجيه حبيب حنين١٩١٩٦٠٤
رانيا ايهاب بديع شاكر١٩١٩٦٠٥
رانيا عبدالحليم دمحم عبدالحليم سويلم١٩١٩٦٠٦
رحمه احمد عرفان عبدالقادر١٩١٩٦٠٧
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه باق لإلعادة الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                 ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

رحمه دمحم احمد دمحم الكرداسى١٩١٩٦٠٨
رحمه هشام دمحم سعيد على عبدالقادر١٩١٩٦٠٩
رضوى جالل دمحم على١٩١٩٦١٠
رضوى خالد غنيمى احمد دمحم ١٩١٩٦١١
رضوى صالح احمد كامل١٩١٩٦١٢
رضوى دمحم دمحم سويلم١٩١٩٦١٣
رضوى وجيه عبدالقادر دمحم احمد١٩١٩٦١٤
رنا السيد صالح الدين السيد١٩١٩٦١٥
رودينا عبدالمجيد يعقوب عبدهللا ادم١٩١٩٦١٦
ريمون ثروت سعد زخارى١٩١٩٦١٧
ريهام يسرى رمزى سامى قزمان١٩١٩٦١٨
زهيره دمحم ابراهيم ابراهيم الزياتى١٩١٩٦١٩
زياد عرفه فؤاد امين١٩١٩٦٢٠

ت
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ج ا
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م

١١٣
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زياد عرفه فؤاد امين١٩١٩٦٢٠
زينب جبر دمحم عبدالسميع١٩١٩٦٢١
زينب على دمحم عوض هللا١٩١٩٦٢٢
ساره حمدى عمر حمدى عطيه١٩١٩٦٢٣
ساره عبدالفتاح السيد احمد غنيم١٩١٩٦٢٤
ساره عبدالنبى دمحم عبدالنبى مصطفى١٩١٩٦٢٥
ساره عزالدين ربيع سيد١٩١٩٦٢٦
ساره مجدى احمد عبدالفضيل١٩١٩٦٢٧
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه باق لإلعادة الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                 ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

سعد احمد حلوا ١٩١٩٦٢٨
سلمى عبدالباسط فرج عبدالسميع١٩١٩٦٢٩
سلمى كارم جمعه دمحم١٩١٩٦٣٠
سلمى مصطفى عبدالعزيز هيبه١٩١٩٦٣١
سندس سعيد عبدالحميد على١٩١٩٦٣٢
سهر عبدالحميد عبدالهادى مصطفى١٩١٩٦٣٣
سهير احمد محمود١٩١٩٦٣٤
سيد احمد حفنى عبدالحكيم١٩١٩٦٣٥
سيف الدين احمد مصطفى كمال١٩١٩٦٣٦
سيف دمحم سيد عبده دمحم رضوان١٩١٩٦٣٧
شاهنده شريف عاطف عبدالحميد١٩١٩٦٣٨
شريف عاطف عبدالفتاح دمحم١٩١٩٦٣٩
شيماء احمد محمود احمد١٩١٩٦٤٠
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شيماء احمد محمود احمد١٩١٩٦٤٠
شيماء صفوت دمحم منير المصرى١٩١٩٦٤١
صيام دمحم محى الدين صيام١٩١٩٦٤٢
طارق عامر دمحم امين١٩١٩٦٤٣
طارق دمحم دمحم خليل١٩١٩٦٤٤
طارق ياسر دمحم سيد ١٩١٩٦٤٥
عادل رمضان عبدالجواد احمد ابوحسن١٩١٩٦٤٦
عادل زايد احمد عيد١٩١٩٦٤٧
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه باق لإلعادة الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                 ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

عبدالرحمن ابراهيم سمير الشربتلى ١٩١٩٦٤٨
عبدالرحمن جمال الدين حسين حسن١٩١٩٦٤٩
عبدالرحمن حسين دمحم سيد احمد١٩١٩٦٥٠
عبدالرحمن صبحى محمود قنديل١٩١٩٦٥١
عبدالرحمن طارق دمحم هارون١٩١٩٦٥٢
عبدالرحمن على ابوالحجاج دمحم١٩١٩٦٥٣
عبدالرحمن دمحم ابراهيم دمحم١٩١٩٦٥٤
عبدالرحمن دمحم شقرانى دمحم١٩١٩٦٥٥
عبدالرحمن دمحم محمود جاد١٩١٩٦٥٦
عبدالرحمن مصطفى عبدهللا اسماعيل١٩١٩٦٥٧
عبدالكريم دمحم خير احمد١٩١٩٦٥٨
عبدهللا احمد حافظ حسين١٩١٩٦٥٩
عبدهللا عبدالرؤف دمحم بدوي١٩١٩٦٦٠
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عبدهللا عبدالرؤف دمحم بدوي١٩١٩٦٦٠
عبدهللا دمحم عبدالفتاح عليوه١٩١٩٦٦١
عبدهللا دمحم عبدهللا عمره على١٩١٩٦٦٢
عبدالمحسن صابر عبدالمحسن عبدالفتاح١٩١٩٦٦٣

عبدالمنعم عابد عبدالمنعم١٩١٩٦٦٤
ــــــــــــــــــ مكرر ــــــــــــــــــ١٩١٩٦٦٥
عزت عماد فايق جرجس١٩١٩٦٦٦
على ابراهيم على احمد١٩١٩٦٦٧
عمار احمد دمحم محمود الحداد١٩١٩٦٦٨
عمار رفاعى عبدالعال رفاعى١٩١٩٦٦٩
عمر خالد عبدالفتاح ضحاوى١٩١٩٦٧٠
عمر دمحم عبدالعزيز دمحم١٩١٩٦٧١
عمرو اشرف عبدالعليم على١٩١٩٦٧٢
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توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  
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عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه باق لإلعادة الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                 ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

عمرو عبدالحكيم دمحم مصطفى١٩١٩٦٧٣
عمرو دمحم السيد محمود١٩١٩٦٧٤
عمرو دمحم قدرى دمحم١٩١٩٦٧٥
عواطف دمحم مرسى رفاعى١٩١٩٦٧٦
عوض دمحم عوض دمحم١٩١٩٦٧٧
غاده جمال الدين دمحم عباس١٩١٩٦٧٨
فادى صبرى لمعى غبلایر١٩١٩٦٧٩
فارس ايمن رضا سيد احمد١٩١٩٦٨٠
فارس رضا عبدالرازق عبدالشافى١٩١٩٦٨١
فاطمه دمحم على دمحم على المسيرى١٩١٩٦٨٢
فاطمه ناصر سيد عواد١٩١٩٦٨٣
فوزيه عبدالسميع رفعت عبدالحليم١٩١٩٦٨٤
  ١١٦كارول اشرف يعقوب ناشد١٩١٩٦٨٥

تى
 ح
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١

٫٣
٠
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كارول اشرف يعقوب ناشد١٩١٩٦٨٥
كرستين معز بخيت غالى١٩١٩٦٨٦
كرستين مالك جابر رزق هللا١٩١٩٦٨٧
كريم حسام الدين سعد دمحم شريف١٩١٩٦٨٨
كريم فوزى صالح دمحم دراهم١٩١٩٦٨٩
كيرلس عماد بولس شنوده١٩١٩٦٩٠
كيرلس فرح وهبه نصر هللا١٩١٩٦٩١
كيرلس فهيم رمزى فهيم١٩١٩٦٩٢
ماجد عبده عبدالغنى حمدون١٩١٩٦٩٣
مارينا اشرف عوض ملك واصف١٩١٩٦٩٤
مارينا ظريف شحاته ندهه١٩١٩٦٩٥
دمحم احمد فوزى مصطفى١٩١٩٦٩٦
دمحم احمد مجاهد ابراهيم١٩١٩٦٩٧
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه باق لإلعادة الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                 ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

دمحم احمد محمود حسن ١٩١٩٦٩٨
دمحم احمد مصطفى هالل١٩١٩٦٩٩
دمحم اسماعيل دمحم السيد١٩١٩٧٠٠
دمحم العربى صالح ابراهيم١٩١٩٧٠١
دمحم جمال على احمد عيسى١٩١٩٧٠٢
دمحم حسام دمحم عبدالسالم ١٩١٩٧٠٣
دمحم حسن حسب النبى السؤالى١٩١٩٧٠٤
دمحم حسنى دمحم بهاءالدين١٩١٩٧٠٥
دمحم حمدى دمحم احمد حسن١٩١٩٧٠٦
دمحم خالد دمحم فوزى١٩١٩٧٠٧
دمحم سعيد دمحم دمحم عبدالوهاب١٩١٩٧٠٨
دمحم سليمان حسين حامد١٩١٩٧٠٩
دمحم سيد دمحم السيد١٩١٩٧١٠
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دمحم سيد دمحم السيد١٩١٩٧١٠
دمحم شريف طلعت احمد١٩١٩٧١١
دمحم صالح دمحم عبدالفتاح ١٩١٩٧١٢
دمحم صالح عبدالعزيز على١٩١٩٧١٣
دمحم عادل دمحم عبدالمنعم ١٩١٩٧١٤
دمحم عبدالسالم عباس محمود١٩١٩٧١٥
دمحم عرفه على عرفه الشين١٩١٩٧١٦
دمحم عصام الروبى عبدالنبى١٩١٩٧١٧
دمحم على عبدالعزيز على١٩١٩٧١٨
دمحم عماد دمحم دمحم احمد١٩١٩٧١٩
دمحم فؤاد احمد احمد الجندى١٩١٩٧٢٠
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه باق لإلعادة الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  
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: املادة                 ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

دمحم كحالوى دمحم عبدالحافظ١٩١٩٧٢١
دمحم كمال الدين عبدالحميد احمد١٩١٩٧٢٢
دمحم مجدى دمحم بهنساوى١٩١٩٧٢٣
دمحم دمحم عبدالغنى احمد عبده١٩١٩٧٢٤
دمحم مصطفى احمد مصطفى١٩١٩٧٢٥
دمحم مصطفى دمحم سالم١٩١٩٧٢٦
دمحم وحيد عبدالحكم على الشيمى١٩١٩٧٢٧
دمحم يحيى جابر دمحم١٩١٩٧٢٨
محمود ابراهيم احمد محمود١٩١٩٧٢٩
محمود احمد حواش مشحوت زيدان١٩١٩٧٣٠
محمود بدوى عوض صابر١٩١٩٧٣١
محمود جمال محمود عبدالعال١٩١٩٧٣٢
محمود خلف هللا دمحم دمحم١٩١٩٧٣٣
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محمود خلف هللا دمحم دمحم١٩١٩٧٣٣
محمود سامى صبرى دمحم الجمل١٩١٩٧٣٤
محمود صالح بيومى ابراهيم١٩١٩٧٣٥
محمود عبدالسميع نبوى قاسم١٩١٩٧٣٦
محمود عبدالعزيز سيد عبدالعزيز١٩١٩٧٣٧
محمود عصام الدين دمحم يوسف احمد١٩١٩٧٣٨
محمود كارم محمود دمحم (ح القبه)١٩١٩٧٣٩
محمود دمحم رشاد الشحات١٩١٩٧٤٠
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب موجه باق لإلعادة الفرقة الرابعة  
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: املادة                 ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

محمود دمحم فؤاد السيد١٩١٩٧٤١
محمود مصطفى دمحم على١٩١٩٧٤٢
محمود نادر عبدالرازق عبدالحليم١٩١٩٧٤٣
محمود ناصف الحسينى دمحم١٩١٩٧٤٤
مختار دمحم حسين دمحم دمحم١٩١٩٧٤٥
مدحت ايهاب فكرى جعفر١٩١٩٧٤٦
مدحت مصطفى دمحم عبدالعظيم١٩١٩٧٤٧
مرثا ابراهيم اسعد حنا١٩١٩٧٤٨
مروان اسامه دمحم عبدالبر١٩١٩٧٤٩
مروان عواد دمحم عواد احمد١٩١٩٧٥٠
مروان دمحم عادل عبدالمقصود دمحم عبدالمقصود١٩١٩٧٥١

مروه دمحم لطفى دمحم١٩١٩٧٥٢
مريم طاهر سعد طاهر١٩١٩٧٥٣
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مريم طاهر سعد طاهر١٩١٩٧٥٣
مصطفى حمدى قرنى عبدالمقصود١٩١٩٧٥٤
مصطفى مجدى سمير محمود١٩١٩٧٥٥
مصطفى دمحم السيد مسلم١٩١٩٧٥٦
مصطفى دمحم سيد رمضان ابوطالب١٩١٩٧٥٧
مصطفى دمحم فكرى دمحم١٩١٩٧٥٨
مصطفى دمحم مصطفى عبدالسالم١٩١٩٧٥٩
مصطفى محمود سيد عبدالحميد١٩١٩٧٦٠
مصطفى هشام عبدالمجيد صبيح١٩١٩٧٦١
معتز دمحم اسماعيل محمود١٩١٩٧٦٢
منار مجدى مصطفى كامل١٩١٩٧٦٣
منه هللا احمد مرسى محمود١٩١٩٧٦٤
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منه هللا سمير سفينه ابيض١٩١٩٧٦٥
منه هللا دمحم على ابوالسعود١٩١٩٧٦٦
منيره ثروت منير حبشى دمحم١٩١٩٧٦٧
مؤمن عادل حسن خضر١٩١٩٧٦٨
ميار بهجت فوزى سعد١٩١٩٧٦٩
نادر دمحم احمد دمحم١٩١٩٧٧٠
نجاه ثروت امين عبدالعزيز ١٩١٩٧٧١
ندا سيد عبدالحميد ابراهيم١٩١٩٧٧٢
ندى اشرف سعد عبدالمقصود١٩١٩٧٧٣
ندى رأفت عزت عبدالظاهر١٩١٩٧٧٤
ندى عبدالعزيز عطيه على السيد١٩١٩٧٧٥
ندى عبده انور صالح١٩١٩٧٧٦
  ١٢٠ندى دمحم دمحم عبدالفتاح ١٩١٩٧٧٧

تى
 ح
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١

٫٣
٠
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ندى دمحم دمحم عبدالفتاح ١٩١٩٧٧٧
نعيمه دمحم بشر عبدالعزيز١٩١٩٧٧٨
نورا دمحم ابوطالب عبدهللا١٩١٩٧٧٩
نورا دمحم خلف خالد على١٩١٩٧٨٠
نورا مصطفى دمحم امام١٩١٩٧٨١
نورا يوسف زكريا دمحم سالم١٩١٩٧٨٢
نورالدين ناصر نظيف فرحات١٩١٩٧٨٣
نورهان دمحم حسنين دمحم١٩١٩٧٨٤
نورهان دمحم عزت دمحم١٩١٩٧٨٥
نيره عصام حسين احمد١٩١٩٧٨٦
هاجر ايمن فتحى احمد١٩١٩٧٨٧
هادى عادل على علوى دمحم١٩١٩٧٨٨
هانم عبدهللا احمد حسن١٩١٩٧٨٩
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هدى دمحم كمال الدين عبدالغفار ١٩١٩٧٩٠
هدى هشام دمحم بدير الدسوقى١٩١٩٧٩١
هدير محسن احمد سيد دمحم عطيه١٩١٩٧٩٢
هشام صالح عبدالعزيز احمد١٩١٩٧٩٣
هشام صالح دمحم امام١٩١٩٧٩٤
هشام دمحم على حسين١٩١٩٧٩٥
هند محجوب فاروق جمعه١٩١٩٧٩٦
وسام حامد عبدهللا عبدالحميد١٩١٩٧٩٧
والء حامد دمحم عبدالاله١٩١٩٧٩٨
ياسمين انور مصطفى السيد١٩١٩٧٩٩
ياسين مصطفى عبدالشكور عبدالخالق١٩١٩٨٠٠
يوانا وهيب شحاته رزق١٩١٩٨٠١
يوسف احمد حنفى عبدهللا١٩١٩٨٠٢
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يوسف احمد حنفى عبدهللا١٩١٩٨٠٢
يوسف احمد فاروق دمحم على١٩١٩٨٠٣
يوسف خالد لطفى دمحم١٩١٩٨٠٤
يوسف ربيع دمحم على١٩١٩٨٠٥
يوسف عبدالباسط محمود عبدالحليم ١٩١٩٨٠٦
يوسف عبدالوهاب ابراهيم حامد١٩١٩٨٠٧
غاده عصمت سليمان سيد١٩١٩٨٠٨
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الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠٠١
ابوالفضل دمحم عزت عبدالكريم١٩١١٣٠٠٢
ابوبكر صالح السيد دمحم ١٩١١٣٠٠٣
احمد حمدى محمود ابوزيد الخضرى١٩١١٣٠٠٤
احمد حنفى دمحم اسماعيل١٩١١٣٠٠٥
احمد راشد دمحم احمد١٩١١٣٠٠٦
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠٠٧
احمد صالح احمد دمحم نور١٩١١٣٠٠٨
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠٠٩
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠١٠
احمد قرنى ابراهيم السيد١٩١١٣٠١١
احمد كمال عبدالفتاح١٩١١٣٠١٢
احمد محمود حمزه يوسف١٩١١٣٠١٣
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كلية الحقوق 

برنامج 
كلية الحقوق 
القسم العربى
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: املادة                  ٢٠٢٢/     / التاريخ        

احمد محمود حمزه يوسف١٩١١٣٠١٣
احمد معوض دمحم معوض١٩١١٣٠١٤
احمد نصرالدين رشوان١٩١١٣٠١٥
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠١٦
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠١٧
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠١٨
اسماء احمد سليمان احمد١٩١١٣٠١٩
اشرف دمحم خميس اسماعيل١٩١١٣٠٢٠
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠٢١
السيد نجدى السيد دمحم١٩١١٣٠٢٢
الهام حافظ دمحم سعيد١٩١١٣٠٢٣
امانى حامد محمود على١٩١١٣٠٢٤
امل فتحى صالح عبدالفتاح١٩١١٣٠٢٥
انتصار مدبولى يوسف١٩١١٣٠٢٦
انتصار مليجى دمحم ابوالنور١٩١١٣٠٢٧
انس احمد يسرى على البوالقى١٩١١٣٠٢٨
انصاف سعيد رجب العجيل١٩١١٣٠٢٩
ايمان احمد ابوالوفا دمحم١٩١١٣٠٣٠
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ايمان احمد صحصاح مرسال ١٩١١٣٠٣١
ايناس سمير عزيز دميان١٩١١٣٠٣٢
بهاءالدين سعد عبداللطيف١٩١١٣٠٣٣
تامر دمحم حسن دمحم هيكل١٩١١٣٠٣٤
جالل سيد ابراهيم خضر١٩١١٣٠٣٥
جمال سعيد عبدالرحمن محمود١٩١١٣٠٣٦
جمال عبدالحميد دمحم جادهللا١٩١١٣٠٣٧
جيد زكا كامل فانوس١٩١١٣٠٣٨
جيهان دمحم عبدالرحمن عبدالنبى ١٩١١٣٠٣٩
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠٤٠
حسن احمد االمير موافى١٩١١٣٠٤١
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠٤٢
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠٤٣

ى
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تجنيدتجنيد١٩١١٣٠٤٣
حنان دمحم سيد موسى١٩١١٣٠٤٤
خالد ابراهيم دمحم دمحم المزاحى١٩١١٣٠٤٥
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠٤٦
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠٤٧
خالد كمال عبدالمعطى عبده١٩١١٣٠٤٨
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠٤٩
خديجه محمود عبدالكريم١٩١١٣٠٥٠
خديوى رشوان خديوى ١٩١١٣٠٥١
خليل حسين خليل كمال١٩١١٣٠٥٢
داليا همام رياض اسماعيل١٩١١٣٠٥٣
راندا عبدالمنعم دمحم عوض١٩١١٣٠٥٤
رجب طه ابراهيم مزروع١٩١١٣٠٥٥
رضا دمحم عباس خفاجى١٩١١٣٠٥٦
رضوه السيد دمحم ابراهيم١٩١١٣٠٥٧
رمسيس تامر جرجس١٩١١٣٠٥٨
روبرت ادوار سارى بقطر١٩١١٣٠٥٩
سالم هالل عوض مصطفى١٩١١٣٠٦٠
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برنامج 

كلية الحقوق 
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٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    
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سامح محسن عطاهللا طاهر١٩١١٣٠٦١
ساميه هارون دمحم عبدالمعطى١٩١١٣٠٦٢
سمير حسين على حسن١٩١١٣٠٦٣
سناء خليل دمحم عبدالوهاب١٩١١٣٠٦٤
سنيه ابراهيم دمحم المدنى١٩١١٣٠٦٥
سها سليم عيسى دمحم١٩١١٣٠٦٦
سها عبدالحميد دمحم دمحم١٩١١٣٠٦٧
سوسن بسيط نصر عبدالمالك١٩١١٣٠٦٨
سيد عبدالفتاح دمحم شحاته١٩١١٣٠٦٩
شاكر سعيد متولى بدوى١٩١١٣٠٧٠
شريف رمضان عبادى عوض١٩١١٣٠٧١
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠٧٢
شريف محسن على عباس  ١٩١١٣٠٧٣

ى
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شريف محسن على عباس  ١٩١١٣٠٧٣
شفيق محمود شفيق عماره ١٩١١٣٠٧٤
شيرين فاروق دمحم الحسينى١٩١١٣٠٧٥
شيماء احمد دمحم الفخرانى١٩١١٣٠٧٦
شيماء دمحم غريب امام١٩١١٣٠٧٧
صابر على مازن على١٩١١٣٠٧٨
صبحى دمحم عبدالعزيز نصر١٩١١٣٠٧٩
صفاء دمحم حافظ حسن١٩١١٣٠٨٠
صفاء دمحم يوسف على١٩١١٣٠٨١
صالح الدين دمحم دمحم بحيرى١٩١١٣٠٨٢
ضياءالدين سعد جاد امام  ١٩١١٣٠٨٣
طارق السيد حسن حموده١٩١١٣٠٨٤
طارق رمضان همام محمود ١٩١١٣٠٨٥
طارق صالح الدين دمحم قاسم١٩١١٣٠٨٦
طارق عصمت شندى محمود ١٩١١٣٠٨٧
طارق فوزى ذكى عبدهللا١٩١١٣٠٨٨
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠٨٩
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠٩٠
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تجنيدتجنيد١٩١١٣٠٩١
عادل عباس احمد العدوى١٩١١٣٠٩٢
عادل دمحم حفنى عبدالرحيم١٩١١٣٠٩٣
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠٩٤
عادل ميخائيل عبدالمسيح١٩١١٣٠٩٥
عاصم عبداللطيف دمحم رمضان عبداللطيف١٩١١٣٠٩٦
عاطف ابوالحسن دمحم مصطفى١٩١١٣٠٩٧
عاطف دمحم دمحم منير حافظ١٩١١٣٠٩٨
تجنيدتجنيد١٩١١٣٠٩٩
عبدالرحمن عبدالغنى حسانين١٩١١٣١٠٠
عبدالرحمن عبدالهادى احمد١٩١١٣١٠١
عبدالرؤوف دمحم حسين ١٩١١٣١٠٢
تجنيدتجنيد١٩١١٣١٠٣

ى
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تجنيدتجنيد١٩١١٣١٠٣
عبدهللا الشحات دمحم السيد١٩١١٣١٠٤
عبدالمجيد عفيفى عبدالمجيد١٩١١٣١٠٥
عبدالمقصود السيد على١٩١١٣١٠٦
عبدالمنعم عبدهللا همام عبدالعال١٩١١٣١٠٧
عبير عبدهللا دمحم يحيى١٩١١٣١٠٨
عزت عبدالفتاح بدوى بهيج ١٩١١٣١٠٩
تجنيدتجنيد١٩١١٣١١٠
عزه سيد ابراهيم احمد١٩١١٣١١١
عزيز عزيز ابادير حنا ١٩١١٣١١٢
تجنيدتجنيد١٩١١٣١١٣
عفت سيدهم جرجس سيدهم١٩١١٣١١٤
تجنيدتجنيد١٩١١٣١١٥
على شعبان ابراهيم١٩١١٣١١٦
تجنيدتجنيد١٩١١٣١١٧
على دمحم على السيد١٩١١٣١١٨
على دمحم محمود عامر عبدهللا١٩١١٣١١٩
على محمود حماد يونس عبدهللا١٩١١٣١٢٠
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        عدد حاالت الغش  
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية الحقوق 
برنامج 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

)قرار رئيس اجلامعة(اخلارج عامني   انتساب عادى من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     / التاريخ        

تجنيدتجنيد١٩١١٣١٢١
عمر عبدالرؤف يوسف دمحم١٩١١٣١٢٢
عمر عبدالعزيز احمد عبدالعال١٩١١٣١٢٣
تجنيدتجنيد١٩١١٣١٢٤
تجنيدتجنيد١٩١١٣١٢٥
عمرو سمير اسماعيل صبرى١٩١١٣١٢٦
عمرو لبيب حسنين ابوزيد ١٩١١٣١٢٧
تجنيدتجنيد١٩١١٣١٢٨
عمرو هاشم ابراهيم مصطفى١٩١١٣١٢٩
عيد عبداللطيف على البدرى ١٩١١٣١٣٠
عيد عطيه احمد عطيه١٩١١٣١٣١
فايقه دمحم رشاد ابوسريع١٩١١٣١٣٢
تجنيدتجنيد١٩١١٣١٣٣
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تجنيدتجنيد١٩١١٣١٣٣
كريستين ميخائيل عبدهللا١٩١١٣١٣٤
كريمه دمحم عبدالغنى النمله١٩١١٣١٣٥
كفايه دمحم احمد العطار ١٩١١٣١٣٦
تجنيدتجنيد١٩١١٣١٣٧
ليلى دمحم السيد الحوت١٩١١٣١٣٨
ليلى دمحم سيف الدين دمحم١٩١١٣١٣٩
مادلين انطون عطاهللا١٩١١٣١٤٠
ماهر ابوحواش ابراهيم١٩١١٣١٤١
مايسه مصطفى مصطفى السيد١٩١١٣١٤٢
مايكل شكرى فهمى عبدالمالك  ١٩١١٣١٤٣
تجنيدتجنيد١٩١١٣١٤٤
مجدى دمحم ابراهيم١٩١١٣١٤٥
مجدى يوسف معوض الغلبان١٩١١٣١٤٦
دمحم ابراهيم احمد سلطان  ١٩١١٣١٤٧
دمحم اسماعيل حنفى دمحم١٩١١٣١٤٨
دمحم جالل ابوزيد السيد ١٩١١٣١٤٩
دمحم جالل احمد حميده١٩١١٣١٥٠
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        عدد حاالت الغش  
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية الحقوق 
برنامج 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

)قرار رئيس اجلامعة(اخلارج عامني   انتساب عادى من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     / التاريخ        

تجنيدتجنيد١٩١١٣١٥١
دمحم سيد عبدالمجيد هديه١٩١١٣١٥٢
دمحم صالح دمحم عبدالمحسن ١٩١١٣١٥٣
دمحم صالح دمحم دمحم سالم١٩١١٣١٥٤
تجنيدتجنيد١٩١١٣١٥٥
تجنيدتجنيد١٩١١٣١٥٦
دمحم عبدهللا دمحم عبدالحميد عثمان١٩١١٣١٥٧
تجنيدتجنيد١٩١١٣١٥٨
تجنيدتجنيد١٩١١٣١٥٩
تجنيدتجنيد١٩١١٣١٦٠
دمحم على عباس امين١٩١١٣١٦١
تجنيدتجنيد١٩١١٣١٦٢
دمحم كمال احمد دمحم الجيزاوى١٩١١٣١٦٣
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دمحم كمال احمد دمحم الجيزاوى١٩١١٣١٦٣
دمحم دمحم حسين دمحم١٩١١٣١٦٤
دمحم دمحم سعيد محمود االسيوطى١٩١١٣١٦٥
دمحم محمود السعيد عمر١٩١١٣١٦٦
دمحم محى الدين ابراهيم دمحم نصر  ١٩١١٣١٦٧
دمحم هشام احمد ابراهيم١٩١١٣١٦٨
دمحم والءالدين صالح ١٩١١٣١٦٩
محمود ابراهيم على احمد١٩١١٣١٧٠
محمود احمد يوسف غانم١٩١١٣١٧١
محمود اشرف عبدالحميد١٩١١٣١٧٢
محمود جابر على بهلول١٩١١٣١٧٣
محمود جمال عبدالناصر ابوالقاسم احمد١٩١١٣١٧٤
محمود سعداوى عبدالباقى ١٩١١٣١٧٥
محمود سعيد عبدالفتاح دمحم ناجى١٩١١٣١٧٦
محمود عبدالفتاح سليمان دمحم١٩١١٣١٧٧
محمود دمحم صالح جمعه١٩١١٣١٧٨
محمود دمحم محمود دمحم١٩١١٣١٧٩
تجنيدتجنيد١٩١١٣١٨٠
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        عدد حاالت الغش  
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية الحقوق 
برنامج 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

)قرار رئيس اجلامعة(اخلارج عامني   انتساب عادى من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     / التاريخ        

محى حسانين احمد رجب١٩١١٣١٨١
مختار انور عبدالباسط١٩١١٣١٨٢
مدحت سيد على سيد١٩١١٣١٨٣
مدحت فؤاد مرسى صالح١٩١١٣١٨٤
مرشد مقار سل صاروفيم١٩١١٣١٨٥
مرفت محمود دمحم خليل١٩١١٣١٨٦
مروه مصطفى ابراهيم عوف١٩١١٣١٨٧
مروه مصطفى احمد الخولى١٩١١٣١٨٨
تجنيدتجنيد١٩١١٣١٨٩
مصطفى ابراهيم عطيه ابراهيم١٩١١٣١٩٠
مصطفى حسين احمد مصطفى ١٩١١٣١٩١
مصطفى حسين عبداللطيف١٩١١٣١٩٢
مصطفى على الشافعى خليل١٩١١٣١٩٣

  
تى

 ح
 ١

١
٫٣

٠

ى
لو
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ج ا
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ا

مصطفى على الشافعى خليل١٩١١٣١٩٣
تجنيدتجنيد١٩١١٣١٩٤
منى احمد محمود زعرب١٩١١٣١٩٥
منى حسين السيد احمد١٩١١٣١٩٦
منى سعد عبدالحميد حسانين١٩١١٣١٩٧
منى عبدالغفار على درويش١٩١١٣١٩٨
منى غالى مجلى غالى١٩١١٣١٩٩
منى فوال محمود فوال١٩١١٣٢٠٠
منير مكرم زكى مشرف١٩١١٣٢٠١
ميرفت تاوضروس عبدهللا١٩١١٣٢٠٢
ناجى عجمى محمود ابراهيم ١٩١١٣٢٠٣
ناصر جورج فارس١٩١١٣٢٠٤
ناهد ابوالدهب العارف عمر١٩١١٣٢٠٥
ناهد ابوهاشم دمحم عبدهللا١٩١١٣٢٠٦
ناهد رشدى كمال رزق١٩١١٣٢٠٧
ناهد عبدالوهاب دمحم اسماعيل١٩١١٣٢٠٨
نبيل دمحم حسن الشين١٩١١٣٢٠٩
نجوى دمحم دمحم هالل١٩١١٣٢١٠
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        عدد حاالت الغش  
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية الحقوق 
برنامج 

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

)قرار رئيس اجلامعة(اخلارج عامني   انتساب عادى من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     / التاريخ        

نرفانه حمدى عبدالسالم امين١٩١١٣٢١١
نصر البير صموئيل بدروس   ١٩١١٣٢١٢
نهاد عبدالعزيز حسين خطاب١٩١١٣٢١٣
نورالدين احمد نورالدين١٩١١٣٢١٤
هانى نزيه عزت بغيض١٩١١٣٢١٥
هايدى دمحم ابراهيم جاد١٩١١٣٢١٦
هدى دمحم بدر ابراهيم١٩١١٣٢١٧
هشام احمد حسين دمحم١٩١١٣٢١٨
تجنيدتجنيد١٩١١٣٢١٩
تجنيدتجنيد١٩١١٣٢٢٠
هشام سعيد عبدالرحيم حسن  ١٩١١٣٢٢١
هشام عبدالغنى محمود حسن١٩١١٣٢٢٢
هناء دمحم ابوبكر دمحم١٩١١٣٢٢٣
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هناء دمحم ابوبكر دمحم١٩١١٣٢٢٣
تجنيدتجنيد١٩١١٣٢٢٤
وفاء صبحى سالمه١٩١١٣٢٢٥
وفاء على دمحم رزق١٩١١٣٢٢٦
وفاء فرج حنا جرجس١٩١١٣٢٢٧
والء عبدالعظيم فتحى عبدالوهاب١٩١١٣٢٢٨
وليد دمحم السيد دمحم الطويل١٩١١٣٢٢٩
وليد مصطفى كاظم االرناؤطى١٩١١٣٢٣٠
ياسر عبدالحميد حسن دمحم١٩١١٣٢٣١
ياسر محمود احمد طيور١٩١١٣٢٣٢
يسرى احمد مدحت سليم١٩١١٣٢٣٣
يسريه يسرى عيد احمد١٩١١٣٢٣٤
تجنيدتجنيد١٩١١٣٢٣٥
عبدالعال دمحم عبدالعال دمحم١٩١١٣٢٣٦
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عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم
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توقيع مسئول اللجنة
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 توقيع مالحـظ القســم
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عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



        عدد حاالت الغش  
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم
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        عدد حاالت الغش  
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة
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 توقيع مالحـظ القســم



        عدد حاالت الغش  
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة
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        عدد حاالت الغش  
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس
ابراهيم دمحم نجيب ابراهيم ١٩١١٢٨٠١
اسماء دمحم الشرقاوى السيد ١٩١١٢٨٠٢
امانى حمدى عبدالصادق احمد١٩١١٢٨٠٣
اميمه رجب احمد عبدربه١٩١١٢٨٠٤
بالل احمد عبدالبر ابراهيم١٩١١٢٨٠٥
جمال دمحم عبدالغنى دمحمى ١٩١١٢٨٠٦
جهاد عبدالحميد حسينى عبدالحميد دمحم ١٩١١٢٨٠٧
سيد خضر سيد دمحم الصباغ١٩١١٢٨٠٨
سيد عربى سيد رفاعى ١٩١١٢٨٠٩
شريف احمد موسى اسماعيل ١٩١١٢٨١٠
شوقى دمحم شوقى عبدالعظيم١٩١١٢٨١١
عبدالرحمن احمد مصطفى عفيفى ١٩١١٢٨١٢
دمحم جمال دمحم بدوى ١٩١١٢٨١٣
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كلية 

الحقوق 
كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب عادى من اخلارج عامني أول مرة الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                      ٢٠٢٢/     / التاريخ        

دمحم جمال دمحم بدوى ١٩١١٢٨١٣
دمحم على السيد البنداوى١٩١١٢٨١٤
تجنيدتجنيد١٩١١٢٨١٥
محمود خالد احمد وحيد ١٩١١٢٨١٦
محمود سالم غباشى عطيه١٩١١٢٨١٧
محمود صالح الدين دمحم ١٩١١٢٨١٨
مصطفى على مصطفى غباشى١٩١١٢٨١٩
ناهد دمحم مصطفى عبدالقادر١٩١١٢٨٢٠

ى
لو
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ج ا

در
لم

ا

١
٤

٣

 ً را
ظه

 ١
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٠
  

تى
 ح

 

        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس
احمد السيد على السيد١٩١١٢٧٠١
احمد ايمن السيد احمد١٩١١٢٧٠٢
تجنيدتجنيد١٩١١٢٧٠٣
تجنيدتجنيد١٩١١٢٧٠٤
احمد دمحم رجب ابراهيم١٩١١٢٧٠٥
احمد دمحم رضا محمود عزالدين١٩١١٢٧٠٦
احمد دمحم دمحم حسين خليفه١٩١١٢٧٠٧
احمد وحيد على على ١٩١١٢٧٠٨
اسراء شحاته دمحم محروس١٩١١٢٧٠٩
اسالم دمحم عزت خليل دمحم١٩١١٢٧١٠
تجنيدتجنيد١٩١١٢٧١١
امل اسامه احمد مصطفى كليب١٩١١٢٧١٢
حمد احمد يوسف سيد١٩١١٢٧١٣

ى
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ج ا
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ا

  
تى

 ح
 ١

١
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٠
كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

اخلارج عام انتساب عادى من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

حمد احمد يوسف سيد١٩١١٢٧١٣
سامح صبرى عفيفى البديوى١٩١١٢٧١٤
سيد حسن سيد حسن ١٩١١٢٧١٥
شروق عبدالكريم معوض حمدان١٩١١٢٧١٦
شريف سعيد دمحم عبدالمتعال ١٩١١٢٧١٧
صابرين مايكل اموم مكواج١٩١١٢٧١٨
عبدالخالق سعد عبدالفتاح مصطفى١٩١١٢٧١٩
عبدالرحمن عالء سليمان على١٩١١٢٧٢٠
تجنيدتجنيد١٩١١٢٧٢١
عبدهللا عصام دمحم دمحم نايل١٩١١٢٧٢٢
عبدهللا نادر الشرقاوى (مسجون)١٩١١٢٧٢٣
على كمال الدين عبدالرحيم حفنى١٩١١٢٧٢٤
عمر مصطفى عبدالجواد محمود ١٩١١٢٧٢٥
عمرو رجب دمحم عبده١٩١١٢٧٢٦
عمرو دمحم دمحم محمود١٩١١٢٧٢٧
فاطمه جمال دمحم احمد١٩١١٢٧٢٨
تجنيدتجنيد١٩١١٢٧٢٩
دمحم ابراهيم دمحم عبدهللا ١٩١١٢٧٣٠

ى
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

اخلارج عام انتساب عادى من الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     /  التاريخ        

دمحم انور دمحم دمحم١٩١١٢٧٣١
دمحم حسن عبدالحميد برهام١٩١١٢٧٣٢
دمحم شعبان الطيب على احمد١٩١١٢٧٣٣
دمحم فتحى خليفه سيد احمد١٩١١٢٧٣٤
دمحم فتحى فضل عبدالتواب١٩١١٢٧٣٥
دمحم مصطفى احمد خضيرى١٩١١٢٧٣٦
محمود احمد ابراهيم احمد١٩١١٢٧٣٧
محمود الشحات عباس السيد١٩١١٢٧٣٨
محمود دمحم بدوى محمود١٩١١٢٧٣٩
محمود دمحم عبدالنبى احمد١٩١١٢٧٤٠
محمود ياسر محمود عبدالونيس١٩١١٢٧٤١
مصطفى محمود دمحم ابراهيم ١٩١١٢٧٤٢
معاذ عالء فتحى طه شريف١٩١١٢٧٤٣

ى
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ا
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٠

معاذ عالء فتحى طه شريف١٩١١٢٧٤٣
نجوى محمود عفيفى مهدى١٩١١٢٧٤٤
نرمين حسام ابراهيم منصور١٩١١٢٧٤٥
هاجر دمحم تهامى دمحم جبر١٩١١٢٧٤٦
يوسف مجدى امين دمحم ١٩١١٢٧٤٧
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس
تجنيدتجنيد١٩١١٢٩٠١
تجنيدتجنيد١٩١١٢٩٠٢
تجنيدتجنيد١٩١١٢٩٠٣
اسالم ابراهيم امام يوسف ١٩١١٢٩٠٤
تجنيدتجنيد١٩١١٢٩٠٥
بسمه ناصر دمحم مرسى ١٩١١٢٩٠٦
طارق سيد سالم زكى ١٩١١٢٩٠٧
طارق دمحم زكى دمحم ١٩١١٢٩٠٨
مازن سعيد السيد سيد ١٩١١٢٩٠٩
تجنيدتجنيد١٩١١٢٩١٠
محمود هشام احمد على ١٩١١٢٩١١
ياسمين عالء احمد دمحم غازى ١٩١١٢٩١٢
محمود احمد رياض على احمد١٩١١٢٩١٣

ى
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ا
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كلية الحقوق 

برنامج 
كلية الحقوق 
القسم العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

للفصل انتساب عادى معرضني الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ -  ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                  ٢٠٢٢/     / التاريخ        

محمود احمد رياض على احمد١٩١١٢٩١٣

ى
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس
ابانوب سمير يوسف محير ١٩١١٢٠٠١
ابراهيم اسامه ابراهيم زكى١٩١١٢٠٠٢
ابراهيم سمير دمحم الصاوى ١٩١١٢٠٠٣
ابراهيم عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف ١٩١١٢٠٠٤
ابراهيم عبدالوهاب ابراهيم الزينى ١٩١١٢٠٠٥
ابراهيم دمحم على شفيق محمود ١٩١١٢٠٠٦
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١٩١١٢٠٠٧
احمد ابراهيم ابراهيم دمحم ١٩١١٢٠٠٨
احمد ابراهيم السيد ابراهيم عطيه ١٩١١٢٠٠٩
احمد ابراهيم شعبان رمضان ١٩١١٢٠١٠
احمد اسامه عبدالظاهر دمحم رفاعى ١٩١١٢٠١١
احمد اشرف احمد احمد ١٩١١٢٠١٢
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٩٢

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب عادى مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

احمد اشرف احمد احمد ١٩١١٢٠١٢
احمد ايمن عبدالعزيز متولى ١٩١١٢٠١٣
احمد ايمن دمحم الحسنين ١٩١١٢٠١٤
احمد بكر عبدالفتاح مصطفى ١٩١١٢٠١٥
احمد بهاءالدين سالمه حسين ١٩١١٢٠١٦
احمد جمعه عبدالعظيم احمد١٩١١٢٠١٧
احمد حاتم عبدالرحمن شحاته ١٩١١٢٠١٨
احمد حامد عبدالحليم باشا ١٩١١٢٠١٩
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب عادى مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

احمد حسن تمام دمحم ١٩١١٢٠٢٠
احمد حسنى حسنى عبداللطيف ١٩١١٢٠٢١
احمد حمد هللا عبدالسميع احمد ١٩١١٢٠٢٢
احمد حمزه دمحم دمحم ١٩١١٢٠٢٣
احمد خالد عفيفى عبدالصمد ١٩١١٢٠٢٤
احمد رضا اسماعيل عبدالشافى ١٩١١٢٠٢٥
احمد سامح عبدالمنعم دمحم ١٩١١٢٠٢٦
احمد سعيد عبدالرحمن احمد ١٩١١٢٠٢٧
احمد صابر دمحم يوسف ١٩١١٢٠٢٨
احمد صالح دمحم على كيالنى ١٩١١٢٠٢٩
احمد طلعت دمحم انور ١٩١١٢٠٣٠
احمد عادل راجح عبدالظاهر ١٩١١٢٠٣١

عة
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احمد عادل راجح عبدالظاهر ١٩١١٢٠٣١
احمد عباس عبدالعظيم احمد ١٩١١٢٠٣٢
احمد عبدالحفيظ حجازى محمود١٩١١٢٠٣٣
احمد عبدالحفيظ موسى دمحم١٩١١٢٠٣٤
احمد عبدالحميد زكى حامد ١٩١١٢٠٣٥
احمد عبدالغفار دمحم محمود ١٩١١٢٠٣٦
احمد عبدهللا السيد حسين ١٩١١٢٠٣٧
احمد عبدالهادى احمد عبدالفتاح ١٩١١٢٠٣٨
احمد عرفه زكريا ابراهيم ١٩١١٢٠٣٩
احمد عزت احمد حسن ١٩١١٢٠٤٠
احمد عالء محمود محمود عزالدين ١٩١١٢٠٤١
احمد عالءالدين ابراهيم على ١٩١١٢٠٤٢
احمد على دمحم على ١٩١١٢٠٤٣
احمد عماد حسن على دمحم١٩١١٢٠٤٤
احمد عماد زكريا دمحم ١٩١١٢٠٤٥
احمد عيد شديد حمزه عمر ١٩١١٢٠٤٦
احمد دمحم ابراهيم احمد ١٩١١٢٠٤٧
احمد دمحم احمد امين ١٩١١٢٠٤٨
احمد دمحم احمد كامل ١٩١١٢٠٤٩

عة
طب

لم
ف ا

خل
ة 

صال
ال

٩٣

 ً را
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        عدد حاالت الغش  (     )
             
توقيع مسئول اللجنة

عدد الغيــاب  (     )  

 توقيع معـاون اللجنـة

عدد الحضــــور   (     )   

 توقيع مالحـظ القســم



الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس

كلية 
الحقوق 

كلية الحقوق 
القسم 
العربى

الـغـيــاب كـشـف الـحـضـور و  

انتساب عادى مستجد  الفرقة الرابعة  

٢٠٢٢ - ٢٠٢١لعام اجلامعى  ا  

(                ) القسم                                      (                   )  اللجنة    

: املادة                   ٢٠٢٢ /     / التاريخ        

احمد دمحم البيلى المتبولى ١٩١١٢٠٥٠
احمد دمحم حسن السعدنى ١٩١١٢٠٥١
احمد دمحم رضانا دمحم١٩١١٢٠٥٢
احمد دمحم سالمه سيد حسانى١٩١١٢٠٥٣
احمد دمحم عباس عبدربه ١٩١١٢٠٥٤
احمد دمحم عمر عبدالنظير١٩١١٢٠٥٥
احمد محيى على ابراهيم خطاب ١٩١١٢٠٥٦
احمد مدحت دمحم احمد ١٩١١٢٠٥٧
احمد مصطفى امين مصطفى سيد١٩١١٢٠٥٨
احمد مطيع عبدالسميع احمد بركات ١٩١١٢٠٥٩
احمد ممدوح حسين اسماعيل ١٩١١٢٠٦٠
احمد نبيل ابراهيم احمد ١٩١١٢٠٦١
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احمد نبيل ابراهيم احمد ١٩١١٢٠٦١
احمد نبيل احمد على حسن ١٩١١٢٠٦٢
احمد هشام عبدالمنعم حسين١٩١١٢٠٦٣
احمد يحيى حامد دمحم عيد ١٩١١٢٠٦٤
ادهم دمحم ابراهيم دمحم ١٩١١٢٠٦٥
اسراء ابراهيم حسن مصطفى١٩١١٢٠٦٦
اسراء عيسى فهمى احمد ١٩١١٢٠٦٧
اسراء مروان دمحم سيد ١٩١١٢٠٦٨
اسالم احمد امين دمحم ١٩١١٢٠٦٩
اسالم ايمن دمحم احمد خليل ١٩١١٢٠٧٠
اسالم خالد احمد دمحم ابراهيم ١٩١١٢٠٧١
اسالم سعيد احمد دمحم ١٩١١٢٠٧٢
اسالم فارس احمد دمحم ١٩١١٢٠٧٣
اسالم مجدى دمحم بيومى جاد ١٩١١٢٠٧٤
اسالم دمحم شعبان مصطفى ١٩١١٢٠٧٥
اسماء احمد دمحم عبدالواحد١٩١١٢٠٧٦
اسماء سيد راغب يس١٩١١٢٠٧٧
اشرف دمحم عبدالحميد فرغل ١٩١١٢٠٧٨
الشيماء جويده دومه محمود ١٩١١٢٠٧٩
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امال دمحم احمد كامل ١٩١١٢٠٨٠
امنيه مصطفى صالح دمحم حسين ١٩١١٢٠٨١
اميره خالد محمود دمحم١٩١١٢٠٨٢
اميره لطفى نصرالدين حسن١٩١١٢٠٨٣
اميره محمود عبدالعال دمحم ١٩١١٢٠٨٤
ايرينى عادل شوقى شاروبيم١٩١١٢٠٨٥
ايمان ابراهيم عبدالرحمن دمحم ١٩١١٢٠٨٦
ايمان صالح ذكى محمود ١٩١١٢٠٨٧
ايمان عبدالرحيم عمر تامر ١٩١١٢٠٨٨
ايمان محسن نبوى منصور ١٩١١٢٠٨٩
ايمن دمحم سيد دمحم ١٩١١٢٠٩٠
ايمن مصطفى عبدالهادى عبدالغفار ١٩١١٢٠٩١
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ايمن مصطفى عبدالهادى عبدالغفار ١٩١١٢٠٩١
ايه على احمد على ١٩١١٢٠٩٢
ايه دمحم محمود ابراهيم ١٩١١٢٠٩٣
ايه دمحم محمود دمحم عطيه١٩١١٢٠٩٤
ايهاب احمد عبدالقادر حسانين ١٩١١٢٠٩٥
باسم صالح الدين دمحم على مجيد١٩١١٢٠٩٦
بثينه حسن احمد همام سليمان ١٩١١٢٠٩٧
بسام توفيق احمد كمال دمحم ١٩١١٢٠٩٨
بسام نبيل معزوز جيد خليل ١٩١١٢٠٩٩
بسمه جاسر عبدالحميد عثمان ١٩١١٢١٠٠
بسنت منصور على حفنى ١٩١١٢١٠١
بهاء الدين عبدالحكيم عامر مصطفى ١٩١١٢١٠٢
بهاءالدين رجب سالمه دمحم ١٩١١٢١٠٣
بيشوى رمزى اسكندرعوض هللا١٩١١٢١٠٤
بيشوى سميح وهيب حنا١٩١١٢١٠٥
بيشوى صبحى عبدالمالك خليل ١٩١١٢١٠٦
تبارك حسن يوسف محمود ١٩١١٢١٠٧
تقى حسام الدين ابراهيم دمحم ١٩١١٢١٠٨
جرجس اسحاق حكيم اسخرون ١٩١١٢١٠٩
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جورج وحيد فهيم عوض ١٩١١٢١١٠
جيمس فيتيا الكو ليقى ١٩١١٢١١١
حاتم اسماعيل دمحم ابراهيم١٩١١٢١١٢
حازم وليد احمد دمحم ١٩١١٢١١٣
حامد حسن على دمحم ١٩١١٢١١٤
حامد حسين دمحم عبدالحليم ١٩١١٢١١٥
حبيبه خالد سيد عبدهللا مطاوع١٩١١٢١١٦
حسام احمد محمود دمحم ١٩١١٢١١٧
حسام السيد لطفى السيد ١٩١١٢١١٨
حسن حماده دمحم حماده ١٩١١٢١١٩
حسن دمحم حسن سيد دمحم ١٩١١٢١٢٠
حسن دمحم عبداللطيف دمحم ١٩١١٢١٢١
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حسن دمحم عبداللطيف دمحم ١٩١١٢١٢١
حسنى دمحم حسنى السيد ١٩١١٢١٢٢
حسين السيد احمد دمحم ١٩١١٢١٢٣
حسين عصام عبدالفتاح دمحم ١٩١١٢١٢٤
حكمت سيد عبدالمجيد  فرج١٩١١٢١٢٥
حماده شحاته عبدالبصير عبدالرحيم١٩١١٢١٢٦
حنان عماد صباح شفيق ١٩١١٢١٢٧
خالد ابواليزيد احمد البرلسى ١٩١١٢١٢٨
خالد حسين محمود حسين ١٩١١٢١٢٩
دنيا عيد على درويش ١٩١١٢١٣٠
دينا عبدالرحمن طه طه ١٩١١٢١٣١
دينا دمحم ابراهيم السيد ١٩١١٢١٣٢
رامز عادل رامز رامز١٩١١٢١٣٣
رامى المغاورى االحمدى على وهبه١٩١١٢١٣٤
رانا شحاته نور دمحم ١٩١١٢١٣٥
رانده عادل حسين صادق شحاته ١٩١١٢١٣٦
رضوى سعودى حسنين سعودى ١٩١١٢١٣٧
رغده رزق مصطفى مصطفى ١٩١١٢١٣٨
رغده صالح دمحمين صالح ١٩١١٢١٣٩
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رفعت ادهم هاشم هاشم سالمه ١٩١١٢١٤٠
رنا مصطفى دمحم ابراهيم ١٩١١٢١٤١
روان ايمن حمزه الطويل ١٩١١٢١٤٢
ريم عطيه دمحم حسن حسين ١٩١١٢١٤٣
ريهام طلعت ابراهيم مرسى١٩١١٢١٤٤
زينب رمضان قطب دمحم ١٩١١٢١٤٥
ساره طارق حسن احمد ١٩١١٢١٤٦
ساره على حسنى يونس ١٩١١٢١٤٧
ساره دمحم حمدى دمحم ١٩١١٢١٤٨
سالى عاطف عزيز عبدالمسيح ١٩١١٢١٤٩
ساندى ثروت بشاره ابادير١٩١١٢١٥٠
سعيد كمال سعيد سكال ١٩١١٢١٥١
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سعيد كمال سعيد سكال ١٩١١٢١٥١
سعيد دمحم سعيد عبدالفتاح١٩١١٢١٥٢
سلمى طه عبدالرحمن احمد١٩١١٢١٥٣
سلمى قاسم سليمان قاسم ١٩١١٢١٥٤
سلمى دمحم عبدالمنعم دمحم١٩١١٢١٥٥
سندس احمد لطفى محمود ١٩١١٢١٥٦
سوزان السيد كامل حجازى ١٩١١٢١٥٧
سوزان عطيه دمحم على ١٩١١٢١٥٨
سيد ابراهيم سيد ابراهيم ١٩١١٢١٥٩
سيد عفيفى سيد عفيفى على١٩١١٢١٦٠
سيد دمحم سيد دمحم ١٩١١٢١٦١
سيف الدين ايهاب على حسنى محمود١٩١١٢١٦٢
سيف الدين عادل شكرى دمحم١٩١١٢١٦٣
شادى عبدالغفار دمحم فؤاد١٩١١٢١٦٤
شروق دمحم عبدالرازق السيد ١٩١١٢١٦٥
شمس هللا ايهاب دمحم فريد ١٩١١٢١٦٦
شمس دمحم احمد فهمى بدر١٩١١٢١٦٧
شيرين مصطفى دمحم حسنى النجار١٩١١٢١٦٨
شيماء اسماعيل دمحم اسماعيل ١٩١١٢١٦٩
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شيماء كمال دمحم النبوى السيد١٩١١٢١٧٠
صفاء ابراهيم الدرديرى ابراهيم ١٩١١٢١٧١
صالح الدين احمد عبده احمد ١٩١١٢١٧٢
ضحى دمحم جابر بدر ١٩١١٢١٧٣
ضياء دمحم وجدى على ١٩١١٢١٧٤
طارق صقر دمحم اسماعيل زهير ١٩١١٢١٧٥
طارق عبدالهادى رشاد عبدالهادى١٩١١٢١٧٦
طه فتحى عبدالعليم دمحم١٩١١٢١٧٧
طه دمحم سالمه عواد ١٩١١٢١٧٨
عادل عبدالسالم سيد احمد ١٩١١٢١٧٩
عادل على خليل حسن١٩١١٢١٨٠
عاطف دمحم عبدالعزيز غنيمه ١٩١١٢١٨١
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عاطف دمحم عبدالعزيز غنيمه ١٩١١٢١٨١
عبدالرحمن احمد عوض هللا عبدالمنعم١٩١١٢١٨٢
عبدالرحمن احمد هشام معوض ١٩١١٢١٨٣
عبدالرحمن اشرف امين السيد مندور ١٩١١٢١٨٤
عبدالرحمن حمدى عبدالمنعم احمد ١٩١١٢١٨٥
عبدالرحمن عادل احمد زكى ١٩١١٢١٨٦
عبدالرحمن عادل عبدالحميد دمحم ١٩١١٢١٨٧
عبدالرحمن عبدالنبى فوزى محمود١٩١١٢١٨٨
عبدالرحمن عربى عبدالرحمن عمر ١٩١١٢١٨٩
عبدالرحمن عزت عدلى احمد ١٩١١٢١٩٠
عبدالرحمن عالءالدين دمحم فؤاد عبداللطيف ١٩١١٢١٩١
عبدالرحمن دمحم السيد اسماعيل عيسى١٩١١٢١٩٢
عبدالرحمن دمحم عبده محروس حافظ ١٩١١٢١٩٣
عبدالرحمن مراد دمحم محمود١٩١١٢١٩٤
عبدالرحمن مصطفى السيد احمد ١٩١١٢١٩٥
عبدالرحمن معتز سيد حجاج١٩١١٢١٩٦
عبدالعليم صالح عبدالعليم حسين ١٩١١٢١٩٧
عبدالفتاح فيصل عبدالفتاح دمحم الليثى ١٩١١٢١٩٨
عبدهللا ايهاب جابر ابراهيم ١٩١١٢١٩٩
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عبدهللا دمحم اسماعيل عبدهللا ١٩١١٢٢٠٠
عبدالمنعم اشرف عبدالمنعم ابوهاشم ١٩١١٢٢٠١
عبده رمضان عبدالفتاح عوينات ١٩١١٢٢٠٢
عبير احمد دمحم عبدالعزيز ١٩١١٢٢٠٣
عطيات خالد عبدالمحسن على١٩١١٢٢٠٤
عطيه مجدى عطيه احمد الشيخ ١٩١١٢٢٠٥
عالء شريف رشاد عيسى عيد ١٩١١٢٢٠٦
عالء منتصر حلمى جاد ١٩١١٢٢٠٧
على عماد دمحم عبدالعزيز١٩١١٢٢٠٨
على محمود احمد دمحم دمحم ١٩١١٢٢٠٩
عمر احمد عبدالسالم عواد ١٩١١٢٢١٠
عمر حسن نجدى هاشم متولى ١٩١١٢٢١١
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عمر حسن نجدى هاشم متولى ١٩١١٢٢١١
عمر خالد ابراهيم عبدهللا ١٩١١٢٢١٢
عمر عادل صادق حسن ١٩١١٢٢١٣
عمر عادل على دمحم ١٩١١٢٢١٤
عمر دمحم عبدالباسط دمحم حسن ١٩١١٢٢١٥
عمر دمحم على دمحم ١٩١١٢٢١٦
عمر هديه سعيد قوت١٩١١٢٢١٧
عمرو احمد دمحم الشناوى ١٩١١٢٢١٨
عمرو دمحم بخيت احمد ١٩١١٢٢١٩
عمرو دمحم عبدالحميد بيومى١٩١١٢٢٢٠
عمرو دمحم لبيب على١٩١١٢٢٢١
عمرو نبيه عبدالحميد احمد بدوى ١٩١١٢٢٢٢
غاده السيد كامل دمحم حجازى ١٩١١٢٢٢٣
فاروق حسنى خضيرى بكر١٩١١٢٢٢٤
فاطمه ابراهيم عبدالوهاب محمود١٩١١٢٢٢٥
فاطمه الزهراء لطفى دمحم دمحم ١٩١١٢٢٢٦
فاطمه سعيد دمحم على ١٩١١٢٢٢٧
فتحى دمحم فتحى كمال ١٩١١٢٢٢٨
فرحات عبدالقادر قطب ابوالسباع ١٩١١٢٢٢٩
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فيكتور عوض عبدهللا جوده ١٩١١٢٢٣٠
كريم احمد جالل دمحم السيد ١٩١١٢٢٣١
كريم احمد عثمان حلبيه ١٩١١٢٢٣٢
كريم احمد فتحى دمحم ١٩١١٢٢٣٣
كريم اسماعيل طه دمحم ١٩١١٢٢٣٤
كريم حسام احمد عبدهللا ١٩١١٢٢٣٥
كريم حسن يوسف عبدالمالك ١٩١١٢٢٣٦
كريم عبدهللا ابراهيم عبدهللا١٩١١٢٢٣٧
كريم عالء مسعد عبدالعزيز١٩١١٢٢٣٨
كريم مجدى ابوالحسن سعيد١٩١١٢٢٣٩
كريم دمحم فاضل محمود ١٩١١٢٢٤٠
كريم مصطفى ابراهيم احمد ١٩١١٢٢٤١
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كريم مصطفى ابراهيم احمد ١٩١١٢٢٤١
كريمه ناصر شعبان حسن١٩١١٢٢٤٢
كيرلس امجد عدلى لوندى ١٩١١٢٢٤٣
مارى مسعد ابراهيم غطاس ١٩١١٢٢٤٤
مازن جمال على دمحم ١٩١١٢٢٤٥
ماهيتاب محمود حسن دمحم ١٩١١٢٢٤٦
دمحم ابراهيم احمد دمحم ١٩١١٢٢٤٧
دمحم ابراهيم عبدالمعبود ابراهيم ١٩١١٢٢٤٨
دمحم ابراهيم دمحم ابراهيم السيد١٩١١٢٢٤٩
دمحم احمد احمد عبدالغنى١٩١١٢٢٥٠
دمحم احمد الصاوى ابراهيم القاضى١٩١١٢٢٥١
دمحم احمد فوزى احمد ١٩١١٢٢٥٢
دمحم اسامه دمحم انور ١٩١١٢٢٥٣
دمحم اسامه دمحم حسين ١٩١١٢٢٥٤
دمحم اسامه مصطفى ابراهيم١٩١١٢٢٥٥
دمحم اشرف حسين ابراهيم ١٩١١٢٢٥٦
دمحم السيد قرنى خضر مصطفى ١٩١١٢٢٥٧
دمحم السيد دمحم عبدالمقصود ١٩١١٢٢٥٨
دمحم امين امين خليل بدير ١٩١١٢٢٥٩
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دمحم بهجت دمحم دمحم ١٩١١٢٢٦٠
دمحم جمال الدين عبدالرحمن محمود ١٩١١٢٢٦١
دمحم جمال سليمان االبوز١٩١١٢٢٦٢
دمحم جمال دمحم ابراهيم١٩١١٢٢٦٣
دمحم حسن احمد امين ١٩١١٢٢٦٤
دمحم حسن صبحى عبده ١٩١١٢٢٦٥
دمحم حفنى حسن حفنى ١٩١١٢٢٦٦
دمحم حماده دمحم دمحم ١٩١١٢٢٦٧
دمحم حمد على عبدالحكم١٩١١٢٢٦٨
دمحم راشد عبدالوهاب ١٩١١٢٢٦٩
دمحم رجب حمدان ابوزيد ١٩١١٢٢٧٠
دمحم رضا عبدالتواب عبدهللا ١٩١١٢٢٧١
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دمحم رضا عبدالتواب عبدهللا ١٩١١٢٢٧١
دمحم رمضان عبدالمحسن مسعود ١٩١١٢٢٧٢
دمحم سامى حمد هللا دمحم ١٩١١٢٢٧٣
دمحم سمير عبدهللا صالح ١٩١١٢٢٧٤
دمحم طارق ركابى صالح١٩١١٢٢٧٥
دمحم طارق عبدالفتاح عليوه١٩١١٢٢٧٦
دمحم طارق دمحم فهمى ١٩١١٢٢٧٧
دمحم طارق دمحم دمحم ١٩١١٢٢٧٨
دمحم عبدالحكيم خالد دمحم١٩١١٢٢٧٩
دمحم عبدالرحمن حسين دمحم غنيم ١٩١١٢٢٨٠
دمحم عبدالرزاق عبدالفتاح الصياد١٩١١٢٢٨١
دمحم عبدالعال احمد حسن ١٩١١٢٢٨٢
دمحم عبدالهادى احمد الحامدى١٩١١٢٢٨٣
دمحم على عبدالحميد عبدالمجيد ١٩١١٢٢٨٤
دمحم على دمحم الهادى على ١٩١١٢٢٨٥
دمحم غريب محمود عبدالرحيم ١٩١١٢٢٨٦
دمحم فرج عبدالحميد دمحم شاهين ١٩١١٢٢٨٧
دمحم كمال شعبان كمال عبدالسالم١٩١١٢٢٨٨
دمحم محسن عبدالرحمن هندام ١٩١١٢٢٨٩
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دمحم محمود بدوى دمحم ١٩١١٢٢٩٠
دمحم محمود حسين محمود ١٩١١٢٢٩١
دمحم مصطفى رمضان حسن جاد ١٩١١٢٢٩٢
دمحم مصطفى عبدالعزيز احمد ١٩١١٢٢٩٣
دمحم مصطفى دمحم سالم ١٩١١٢٢٩٤
دمحم مصطفى دمحم على احمد ١٩١١٢٢٩٥
دمحم ناجى سعيد عبدالعزيز١٩١١٢٢٩٦
دمحمين صالح دمحمين صالح ١٩١١٢٢٩٧
محمود احمد عطاهللا دمحم عكه ١٩١١٢٢٩٨
محمود احمد عنانى عزب ١٩١١٢٢٩٩
محمود بسيونى دمحمى دمحم ١٩١١٢٣٠٠
محمود جمال دمحم صدقى محمود١٩١١٢٣٠١
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محمود جمال دمحم صدقى محمود١٩١١٢٣٠١
محمود حسين دمحم عبدالمنعم ١٩١١٢٣٠٢
محمود صالح حرب تامر سيد ١٩١١٢٣٠٣
محمود عادل امام بيومى ١٩١١٢٣٠٤
محمود عادل بكرى سليمان ١٩١١٢٣٠٥
محمود عبدالمؤمن دمحم دمحم ١٩١١٢٣٠٦
محمود محروس محمود دمحم ١٩١١٢٣٠٧
محمود محى السيد عرفات  ١٩١١٢٣٠٨
محمود مدحت جميل حسن ١٩١١٢٣٠٩
مختار طه مختار طه حسانين١٩١١٢٣١٠
مريم جرجس شحاته مكاوى١٩١١٢٣١١
مريم عصام على دمحم ١٩١١٢٣١٢
مصطفى زكى فؤاد حسنى ١٩١١٢٣١٣
مصطفى طه دمحم على ١٩١١٢٣١٤
مصطفى عاطف حامد دمحم عثمان ١٩١١٢٣١٥
مصطفى محسن ابراهيم يوسف ١٩١١٢٣١٦
مصطفى دمحم احمد دمحم ١٩١١٢٣١٧
مصطفى دمحم عباس ابراهيم ١٩١١٢٣١٨
مصطفى محمود اسماعيل محمود١٩١١٢٣١٩
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مصطفى محمود حلمى عبدالمقصود ١٩١١٢٣٢٠
مصطفى محمود سيد احمد ١٩١١٢٣٢١
معتز السيد احمد دمحم ١٩١١٢٣٢٢
معتز عالء الدين سيد عبدالجيد ١٩١١٢٣٢٣
معتز دمحم كمال حسن عبدالعظيم ١٩١١٢٣٢٤
منه هللا دمحم على دمحم١٩١١٢٣٢٥
منه هللا هانى انور عبدالرحمن ١٩١١٢٣٢٦
منى حسين عبدالسالم حسين خليل ١٩١١٢٣٢٧
مهند حاتم دمحم الفرغلى١٩١١٢٣٢٨
مهند سمير دمحم احمد ١٩١١٢٣٢٩
مينا جرجس فايز ساويرس ١٩١١٢٣٣٠
مينا مايز جاب هللا شحات ١٩١١٢٣٣١
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مينا مايز جاب هللا شحات ١٩١١٢٣٣١
مينا مجدى منير ونيس ١٩١١٢٣٣٢
نادر مجدى احمد محمود١٩١١٢٣٣٣
نانسى نبيل نجيب سعد١٩١١٢٣٣٤
ندا جمال دمحم القاضى ١٩١١٢٣٣٥
ندى امام السيد امام١٩١١٢٣٣٦
ندى هانى دمحم محمود١٩١١٢٣٣٧
نعمه عادل فايز صليب ١٩١١٢٣٣٨
نفيسه دمحم ابراهيم دمحم١٩١١٢٣٣٩
نهى عادل السيد مصطفى ١٩١١٢٣٤٠
نورا ابراهيم عبدهللا حسن ١٩١١٢٣٤١
نورا عماد صادق استقناع ١٩١١٢٣٤٢
نوران عماد عبدالمنعم عبدربه١٩١١٢٣٤٣
نوران دمحم على احمد ١٩١١٢٣٤٤
نورهان احمد دمحم مرعى ١٩١١٢٣٤٥
نورهان اشرف عبدالحميد احمد ١٩١١٢٣٤٦
نيره دمحم حسنى دمحم ١٩١١٢٣٤٧
هاجر وليد عبدالحميد دمحم ١٩١١٢٣٤٨
هاله اسامه احمد عطاهللا١٩١١٢٣٤٩
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هانى فاروق جرجس ابراهيم ١٩١١٢٣٥٠
هبه هللا مصطفى اسماعيل عثمان ١٩١١٢٣٥١
هبه سيد رضوان دمحم رضوان ١٩١١٢٣٥٢
هدى عبدالحميد عبدالجواد محمود ١٩١١٢٣٥٣
هدير دمحم عبدالعليم ابراهيم ١٩١١٢٣٥٤
وسام نادى انور زيدان ١٩١١٢٣٥٥
وليد عالء مبروك احمد١٩١١٢٣٥٦
يارا هاشم عبدهللا دمحم ١٩١١٢٣٥٧
ياسر منصور عبدالخالق مصطفى ١٩١١٢٣٥٨
ياسمين اسماعيل عبدهللا خليل١٩١١٢٣٥٩
ياسمين صالح سيد على ١٩١١٢٣٦٠
ياسمين فوزى فوزى بدوى ١٩١١٢٣٦١
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ياسمين فوزى فوزى بدوى ١٩١١٢٣٦١
ياسمين دمحم مصطفى رفعت١٩١١٢٣٦٢
يحيى احمد صالح على السيد ١٩١١٢٣٦٣
يحيى ياسر اسماعيل محمود١٩١١٢٣٦٤
يسرا ياسر عبدالمنعم على ١٩١١٢٣٦٥
يمنى نورالدين باشا سيد ١٩١١٢٣٦٦
يوسف اشرف الديب عبدالسيد ١٩١١٢٣٦٧
يوسف السيد دمحم سيف النصر ١٩١١٢٣٦٨
عةيوسف طارق دمحم عبدالبر ١٩١١٢٣٦٩
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الوقتالقسماللجنةالتوقيعاالسمرقم اجللوس
ابراهيم مجدى ابراهيم على ١٩١١٢٥٠١
احمد اشرف عبدالسالم السيد ١٩١١٢٥٠٢
احمد خالد السيد عبدالعزيز١٩١١٢٥٠٣
احمد خالد عبدالقوى دياب١٩١١٢٥٠٤
احمد خالد عيد عشرى ١٩١١٢٥٠٥
احمد سعيد فرج موسى١٩١١٢٥٠٦
احمد سمير احمد عبدالاله ١٩١١٢٥٠٧
احمد سمير عبدالغنى احمد١٩١١٢٥٠٨
احمد شربينى حامد شربينى حامد١٩١١٢٥٠٩
احمد عبدالرحيم عبدالنبى عبداللطيف١٩١١٢٥١٠
احمد عبدالناصر حامد محمود١٩١١٢٥١١
احمد فرج حافظ برعى بدوى١٩١١٢٥١٢
احمد دمحم سعد على عبدالمجيد١٩١١٢٥١٣
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احمد دمحم سعد على عبدالمجيد١٩١١٢٥١٣
احمد دمحم عبدالحميد الصيفى١٩١١٢٥١٤
احمد دمحم عبدالعظيم احمد ١٩١١٢٥١٥
احمد دمحم عويس عبدالحميد ١٩١١٢٥١٦
اسامه حسين قطب احمد ١٩١١٢٥١٧
اشرف محمود حسين دمحم ١٩١١٢٥١٨
االء خالد ابوالعال خالد ١٩١١٢٥١٩
االء دمحم شفيق الحناوى ١٩١١٢٥٢٠
تجنيدتجنيد١٩١١٢٥٢١
امل السيد سليمان حسن١٩١١٢٥٢٢
انس سعيد عبدالباسط ابراهيم ١٩١١٢٥٢٣
بيشوى عاطف امين ابراهيم١٩١١٢٥٢٤
حسن عبدالناصر حسن على ١٩١١٢٥٢٥
حسن مصطفى عبدالفتاح دمحم ١٩١١٢٥٢٦
حماده مكرم احمد شعيب ١٩١١٢٥٢٧
ــــــــــ سبق نجاحه ـــــــــ١٩١١٢٥٢٨
خالد دمحم عبدهللا مرسى ١٩١١٢٥٢٩
رامى عطا رياض رزق ١٩١١٢٥٣٠
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رنا سمير غنام ١٩١١٢٥٣١
سليمان اسامه سليمان عبدالرازق١٩١١٢٥٣٢
سمر دمحم عبدالحفيظ عباس ١٩١١٢٥٣٣
شروق صالح احمد حسين١٩١١٢٥٣٤
عاطف عادل السيد غريب١٩١١٢٥٣٥
عبدالرحمن احمد دمحم رمضان صالح١٩١١٢٥٣٦
عبدالرحمن خالد عبدالحميد حافظ١٩١١٢٥٣٧
عبدالرحمن على دمحم محمود سيد١٩١١٢٥٣٨
عبدالرحمن عماد الدين حسنى حسن١٩١١٢٥٣٩
عبدالرحمن دمحم سيد فتيان١٩١١٢٥٤٠
عبدهللا حسين على احمد١٩١١٢٥٤١
عبدهللا سعيد احمد عبدالحميد ١٩١١٢٥٤٢
تجنيدتجنيد١٩١١٢٥٤٣
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تجنيدتجنيد١٩١١٢٥٤٣
على احمد على فرغلى١٩١١٢٥٤٤
على عبدالستار على عبدالرحمن١٩١١٢٥٤٥
فاطمه اكرم طه سالم ١٩١١٢٥٤٦
فهد دمحم رمضان اسماعيل ١٩١١٢٥٤٧
فينيس ارنست توفيق امين ١٩١١٢٥٤٨
كريم عالء ابو المحاسن فهمى ١٩١١٢٥٤٩
ماجد طنطاوى عبدالجليل شحاته١٩١١٢٥٥٠
تجنيدتجنيد١٩١١٢٥٥١
تجنيدتجنيد١٩١١٢٥٥٢
دمحم توفيق دمحم دمحم ١٩١١٢٥٥٣
دمحم رضا ابراهيم السعيد موسى ١٩١١٢٥٥٤
دمحم صالح عبدالحميد على ١٩١١٢٥٥٥
دمحم عادل سعد دمحم ١٩١١٢٥٥٦
دمحم فايز ابراهيم على١٩١١٢٥٥٧
دمحم محمود دمحم محمود عشماوى ١٩١١٢٥٥٨
محمود حنفى عبدالعاطى سيد١٩١١٢٥٥٩
محمود سامى راغب الجبالى ١٩١١٢٥٦٠
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محمود دمحم سالم احمد ١٩١١٢٥٦١
محمود دمحم عبدالرحمن زكريا١٩١١٢٥٦٢
محمود منير عبدالفتاح عبدالحميد١٩١١٢٥٦٣
مصطفى الجندى شكرى امين ١٩١١٢٥٦٤
مصطفى دمحم ابراهيم سليمان ١٩١١٢٥٦٥
مؤمن دمحم نجيب سعيد دمحم١٩١١٢٥٦٦
مينا مجدى شاكر صليب١٩١١٢٥٦٧
هدى ايهاب محمود دمحم ١٩١١٢٥٦٨
يوسف يحيى عبدالستار سالم ١٩١١٢٥٦٩
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