لجنة 58

حضور وانصراف الفرقة الرابعة انتظام
كليــة الحقــوق
رقم الجلوس
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
عدد الحاضرين :

باقون لالعادة عن العام الجامعى 2021 / 2020
األســـــــــــــــــــم
ابراهيم رافت عزت العزب
ابراهيم سعد حسن يوسف
احمد ابو العنين السيد ابو العنين
احمد اشرف انيس انيس
احمد اشرف عبد الواحد حسام
احمد ايهاب محمد كمال عبد الرشيد
احمد حمدى عبد المجيد احمد
احمد عرفه ابو السعود امام
اسراء السيد سعيد محمد
اسالم محمد سعيد محمد
اميره فتحى هريدى يوسف
اندرو يوسف وهبه رزق هللا
اياد امين السيد سيد
ايه حسين كمال عواد
ايه خالد عبد المنصف عبد الحميد
حامد سعدون صعفتى العازمى ( كويتى )
خالد عادل محمد ابراهيم
داليا السيد عبد الفتاح ابو ذكرى
دينا احمد خلف على
دينا حامد حسن شحاته
رانيا حسانين جمعه اسماعيل
رحمه جمعه حامد عباس
رغده طه على عبد الفتاح عسقالنى
رنيا جمال فراج حسن
زينب عصام حسن السيد سطوحى
زينب وليد على عبد هللا
سعدى محمد سعدى محمد
سلمى سيد محمود عبد الحفيظ
سيد محمد سيد محمد على
شريف صالح سعد هللا حسين
شيرين اشرف السيد جوده
عبد الرازق السيد عبد الرازق عبد المنعم
عبد الرحمن بهجت بكرى ابراهيم
عبد الرحمن حسنى محمود عبد الحميد
عبد الرحمن رضا معوض عبد العظيم
عبد الرحمن عادل محمود فضل على
عبد الرحمن مجدى عبد التواب عبد المغنى
عبد الرحمن مجدى كمال عبده
عبد الكريم دسوقى عبد الكريم حسونه
على صابر على محمود

Enas
حضور

عدد الغائبين :
توقيع المالحظين

انصراف

اإلجمالى :
توقيع المراقب :

لجنة 59

حضور وانصراف الفرقة الرابعة انتظام
كليــة الحقــوق

باقون لالعادة عن العام الجامعى 2021 / 2020

رقم الجلوس
األســـــــــــــــــــم
عمر جميل على حسن
2341
عمر محمود محمد فهمى
2342
عمر نصر فوزى امين
2343
غاده سعد مصطفى محمد
2344
فاطمه صبحى عويس عبد اللطيف
2345
فاطمه عبد الستار يوسف يوسف
2346
فردوس محمد زكى عبد العظيم
2347
فضيله وليد مسلم ثانى الوهيده ( وافد كويتى )
2348
ليلى عمرو جمال جيد جبالى
2349
مايكل يسرى فوزى فرج
2350
محمد احمد سامح جعفر
2351
محمد جمال محمد السيد شرف
2352
محمد جمعه محمود عبد الكريم
2353
محمد حسين عبد هللا محمد
2354
محمد سيد حداد حسين
2355
محمد سيد على معوض
2356
محمد طارق حسن احمد
2357
محمد عبد النبى عبد هللا قناوى
2358
محمد على عبد هللا اشكنانى ( وافد كويتى)
2359
محمد مجدى محمد عبد هللا
2360
محمد مختار عبد الفتاح محمد
2361
محمود احمد فؤاد حسن
2362
محمود احمد محمد احمد حسين ( ايقاف قيد )
2363
محمود اشرف طلعت محمود
2364
محمود سعد محمود محمد
2365
محمود ناصر ابو المجد عفيفى
2366
مصطفى ابراهيم عبد القادر احمد عوض
2367
مصطفى احمد محمد ابراهيم
2368
مصطفى جنيدى على جنيدى
2369
منال محى الدين احمد محمد حمدى
2370
منصور محمد منصور سيد احمد
2371
موسى احمد حسن محمد
2372
مى بكار جابر محمد
2373
ندا حسين عبد هللا معوض
2374
ندى خالد سعد مرسى
2375
نيره نعمان محمد متولى
2376
هدير ابراهيم نصر ابراهيم
2377
هند عصام على محمد
2378
هويدا سالمه حسين سالمه
2379
وليد عبد الفتاح عبد الحليم ابراهيم
2380
وليد عيد بشير الخير عبد هللا
2381
ياسمين احمد طه حسن احمد السعدنى
2382
ياسمين جبالى محمد جبالى
2383
عدد الغائبين :
عدد الحاضرين :
توقيع المالحظين

Enas
حضور

انصراف

اإلجمالى :
توقيع المراقب :

لجنة 60

حضور وانصراف الفرقة الرابعة انتظام
فرصة أولى عن العام الجامعى 2021 / 2020

كليــة الحقــوق
رقم الجلوس
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445

األســـــــــــــــــــم
احمد حسين ابراهيم حسين ابو الدهب
احمد رضا محمد هيبه عبد العال
احمد سمير محمد محمود ابو زيد
احمد هالل جابر بكر
اسراء عبد هللا محمود قرافى
ايه محمد زكى محمد
حنان عصمت محمد محمد مصطفى
خالد سمير ابو سنه سالم مسلم
عاصم محمد صابر العيسوى
عبد الرحمن سيد محمد عنتر
عبد الرحمن مرزوق حمدان عبد هللا
فهد سعد سعود الجويعد ( وافد كويتى )
كيرلس يعقوب يوسف سالم
ليزه بديع منصور معوض
محمد خالد حسين سيد
محمد ربيع عبد العزيز محمود
محمد عبد المنعم محمد محمد محمود
محمد مجدى محمد السيد
مريم جمال عبده صالح عثمان
مهاب عاطف محمد ابو الحسن احمد
ندى السيد البدوى محمد حمد هللا
نعمه احمد شحاته بيومى
هدير حسين صابر طلبه
هند معزوز عمر زيد
فرصة ثانية
احمد شوقى السيد هنداوى ( ايقاف قيد )
ادهم عبد هللا سيد حسن
اسراء ربيع حسن مرسى
اسراء عالء بكر رضوان
اسراء محمد فتحى على
ايمان السيد حسن بيومى
ايه سيد سالم ابو السعود
دنيا سيد خلف حسين
زهراء ابراهيم محمد ابراهيم
عادل فتحى محمد عبد المطلب
عمرو عادل حسين حسن
فاطمه الدسوقى عبد الفتاح محمد ابراهيم
فيكتور امير وفيق حنا ابراهيم
كريم محمد محمود صقر
كيرلس اسحاق ابراهيم شحاته

عدد الحاضرين :

Enas
حضور

عدد الغائبين :
توقيع المالحظين

انصراف

اإلجمالى :
توقيع المراقب :

تابع لجنة 60

حضور وانصراف الفرقة الرابعة انتظام
فرصة ثانية عن العام الجامعى 2021 / 2020

كليــة الحقــوق
رقم الجلوس
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2481
2482
2483
2484
2491
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
عدد الحاضرين :

األســـــــــــــــــــم
كيرلس ناجى وليم صليب
محمد طلعت خضر سيد (ايقاف قيد )
محمد عبد الباسط عيد ابراهيم
محمد عبد الفتاح عبد العليم عبد الفتاح جارحى
محمود ابراهيم احمد سيد (ايقاف قيد )
ناديه مصطفى هاشم حسانين
نجاه عبد الحميد احمد محمد
هدى رافت طه عمر فرج
ياسمين محمود عثمان محمد
فرصة ثالثة
احمد شعبان فاضل احمد
احمد عبد الحكيم محمد خليل
امنيه عبد الفتاح السيد ابراهيم العطافى
ايمان محمود عرفان عبد الوهاب
خالد ابراهيم امين مصطفى درويش
دهب عادل صاوى محمد
سحر ماهر عيد ابراهيم
شيماء ابراهيم حنفى السيد
عبد التواب نور الدين سليمان
عبد الرحمن احمد محمد جوده ( ايقاف قيد )
عبد المعطى ابراهيم عبد المعطى جمعه
عالء ابراهيم اسماعيل حبيب
فوقى سيد عبد الرحيم عبد الرحمن
مازن محمد عبد الفتاح سليمان
محمد احمد محمد عبد اللطيف احمد
محمد سمير حسنى محمد صبرى
نرمين فضل ميخائيل يوسف
هدير مصطفى ابراهيم مدبولى
فرصة رابعة
احمد على ابراهيم محمد سليمان
ايه سمير رشدى على
جيد وديع سعد هللا جيد
داليا محمد ابراهيم عبد الرازق
فرصة خامسة
اسراء موسي ابو سريع حسين
فرصة سادسة
احمد عزت عبد الرووف محمد ( ايقاف قيد )
حرم عوض هللا احمد ابراهيم ( وافدة سودانية)
خالد محمد ابراهيم احمد خليل ( ايقاف قيد )
ساره عبد الرؤف جابر محمد
عبد الرحمن سعيد ابراهيم طاحن ( ايقاف قيد )
محمد ابراهيم عبد الخالق خميس (ايقاف قيد)
مصطفى سمير مصطفى الشربينى ( ايقاف قيد )
توقيع المالحظين

عدد الغائبين :

Enas
حضور

توقيع المراقب :

انصراف

اإلجمالى :

تابع لجنة 60

حضور وانصراف الفرقة الرابعة انتظام
كليــة الحقــوق
رقم الجلوس
2511
2512
2513
2514
2515
2521
2522
2523
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2541
2542
2543
2544
2545
2551
2552
2553
2554
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2571
2572
2573
2574
2575
عدد الحاضرين :

فرصة سابعة عن العام الجامعى 2021 / 2020
األســـــــــــــــــــم
صفوت اسماعيل على اسماعيل ( ايقاف قيد )
عبد هللا فتحى قرنى محمد ( ايقاف قيد )
عبد المعطى احمد عبد المعطى ( ايقاف قيد )
هشام محمد عثمان مصطفى ( ايقاف قيد )
وليد شحاته عبد العظيم محمود ( ايقاف قيد )
فرصة ثامنة
اسراء صابر على محمد
دعاء محمد فوزى بدر
مروه محمد كامل محمد عفيفى
فرصة تاسعة
ايناس عبد الواحد عبد الوارث السنوسى
عبد المعز سعيد عبد المعز نبوى
عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عطية ( ايقاف قيد )
عزام محمد عزام على
عمرو خالد الصاوى السيد ( ايقاف قيد )
محمد السيد عفيفى السيد متولى ( ايقاف قيد )
فرصة عاشرة
خالد محمد محمد مدنى ( ايقاف قيد )
رامز طلعت عدلى مسعد ( ايقاف قيد )
مى ممدوح حجازى محمد
نورا احمد عبد العزيز عبد الباقى
هبه محمد معبد على
فرصة حادية عشر
رامى رؤوف ابادير جبره ( ايقاف قيد )
سهام مصطفى محمد القرشى
على حسن على عطية ( ايقاف قيد )
مصطفى احمد على رزق ( ايقاف قيد )
فرصة ثانية عشر
احمد عبد الباسط محمود محمد
دعاء على محمد حسنين
رشا عبد العليم على مرسى
رضا فاروق جالل سالم ( ايقاف قيد )
محمود سمير على شمس الدين ( ايقاف قيد )
محمود عبد البديع حسين على
فرصة ثالثة عشر
ايمان حمدى جبر السيد
ايمن عبد الواحد عبد المجيد على ( ايقاف قيد )
رشا ابراهيم محمد ابراهيم
سحر منصور عبد هللا سليم
طارق عبد الرحمن عبد المولى اسماعيل

Enas
حضور

عدد الغائبين :
توقيع المالحظين

انصراف

اإلجمالى :
توقيع المراقب :

تابع لجنة 60

حضور وانصراف الفرقة الرابعة انتظام
كليــة الحقــوق
رقم الجلوس
2581
2582
2591
2592
2593
2601
2602
2603
2604
2611
2612
2613
2614
2621
2622
2623
2624

فرصة رابعة عشرعن العام الجامعى 2021 / 2020
األســـــــــــــــــــم
انجى محمد اسماعيل القبطان
هانى خلف عمر محمد عثمان
فرصة خامسة عشر
عبد الحميد عزت عبد الحميد اسماعيل الجوهرى
عالء عبد المنعم عبد المنعم عبد الهادى
محمد خلف هللا حسين خليفه (ايقاف قيد)
فرصة سادسة عشر
الدسوقى طه محمد محمد نبوى ( ايقاف قيد )
فاطمة عبده محمد احمد العربى
نصره عتريس محمد عتريس
هدى ابراهيم محمد ذكى
فرصة سابعة عشر
حسام حسن عبد العزيز حماد
سيد مصطفى طه خليل ( ايقاف قيد )
شيماء ابراهيم محمد عبيد
على محمد صالح على عبد العزيز ( ايقاف قيد )
فرصة ثامنة عشر
(ايقاف قيد)
احمد يوسف محمود سليمان
حسام عبد النعيم مغازى محمد (ايقاف قيد)
حنان محمد على محمد عبد هللا الحاوى
فاتن محمد سيد محمد

عدد الحاضرين :

حضور

عدد الغائبين :
توقيع المالحظين

Enas
انصراف

اإلجمالى :
توقيع المراقب :

لجنة 61

حضور وانصراف الفرقة الرابعة انتظام
كليــة الحقــوق
رقم الجلوس
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668

2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691

باقون دور سبتمبر عن العام الجامعى 2021 / 2020
األســـــــــــــــــــم
ابراىيم طالل محمد رفعت محمد
ابراىيم عادل محمدى السيد
احمد ايياب سالم ابو مسمم
احمد جمعه صالح صديق
احمد حسين سيد محمود
احمد خالد محمد اسماعيل
احمد محمد رياض محمد
احمد محمد غنيم صالح
اسالم سيد صالح السمان
اشرف ابو القاسم حسين احمد
ايمان اكرم ابو زيد عبيد
ايمان حسن محمد محمد
ايو حنفى حسين حنفى
ايه صبحى عبد الوارث شبل
ايو طارق نور بديوى
ايو فتحى عسران احمد
بدريو يوسف ابراىيم مدبولى سميمان

حضور

Enas
انصراف

بسمه يوسف ناجى زكى
حازم خالد امين محمد
حازم عبد الصاحى جابر زين الدين
حنان موسى ابراهيم حفنى
رانيا حسانين محمد عبد العليم
رحاب حمدى عبدالعال محمد
ساره اسعد زكى اسحاق
سامر شريف جاد عزت
سلمى محمود احمد هاشم شبيب
سمر سعد يوسف عبده
سميحه على عبد الستار محمود على
سميه اسامه كمال ابو سريع
سهيله عبد الناصر عبد هللا امام رضوان
شروق سمير عبد العزيز بغدادى
شروق مكرم محمد احمد
شرين الحسينى فاروق حسن
صبرى اشرف جمعه سيد
صالح الدين محمد عطيه عبد العزيز
عبد الحفيظ جمال عبد الحفيظ محمد
عبد الرحمن محسن محمد مصطفى سالم
عبد العال هالل عبد العال محمد
عبد هللا محمد على محمد
عبد هللا مسعد سيد عواد

على محسن محمد صالح

عمر احمد فاروق عبد الجواد
2692
عمر عصام الدين احمد على
2693
عمرو محمد عبده عبد العال
2694
عدد الغائبين :
عدد الحاضرين :
توقيع المالحظين

اإلجمالى :
توقيع المراقب :

تابع لجنة 61

حضور وانصراف الفرقة الرابعة انتظام
كليــة الحقــوق
رقم الجلوس
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737

باقون دور سبتمبر عن العام الجامعى 2021 / 2020
األســـــــــــــــــــم

حضور

Enas
انصراف

عيد احمد على عيد
فاطمه غريب ابو سريع مسعود
كريم جمال سعد ابراهيم
كريم صديق على صديق
كريم كامل اسماعيل كامل
محمد جمال كمال محمد
محمد جمال محمد قطب
محمد حسن عبد الفتاح عبد الواحد
محمد سالم سيد سالم
محمد سيد عبد الستار محمود
محمد طارق جاد المولى لبيب
محمد عبد النبى حجازى محمد
محمد عبد النبى حمزه محمود
محمد فتحى السيد عبد السالم الصابر
محمد مجدى فاروق محمد
محمد محمود عبد المنعم عبد المقصود
محمد مظهر عمران جاد
محمد نجاح خليفه محجوب
محمد نجيب شاه بور صالح
محمد هشام احمد محمد الكريمى
محمود ابو بكر محمد ذكى
محمود خالد محمود عبد المحسن عرفه
محمود صبرى محمد احمد
محمود عبد هللا سعد ابراهيم
مومن صالح محمد يوسف
مومن ياسر احمد احمد حموده
نبيله عبد الرووف عثمان سيد عثمان
ندى حلمى محمد الحسينى محمد
ندى عماد حسن جمعه
نهال كمال حسنين محمود على
نور محمد رجب عبد العال
نورهان اشرف محمد على
نورهان خالد عبد هللا احمد جاد
هاجر احمد يونس ابراهيم
ىانى ابراىيم مصطفى كمال
هبه هللا معوض محمود معوض
هبه بيومى احمد عبد الروف
هدير حسام الدين محمد سامى
هند جمال محمود مرعى محمد
يارا محمد احمد محمد
ياسمين عمرو حسن حسنين
يوستينا حنا مرقص جيد
يوسف احمد محمود عثمان حامد

عدد الحاضرين :

عدد الغائبين :
توقيع المالحظين

اإلجمالى :
توقيع المراقب :

لجنة 62

حضور وانصراف الفرقة الرابعة انتظام
كليــة الحقــوق
رقم الجلوس
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
عدد الحاضرين :

فرصة اولى دور سبتمبر عن العام الجامعى 2021 / 2020
األســـــــــــــــــــم
ابراهيم سيد حسين مرسى طنطاوى
احمد ابراهيم حسين ابراهيم
احمد السيد محمد سيد احمد
احمد انور احمد محمد
احمد حسنين عبد المحسن حسنين
احمد محمد عبد الحليم محمد خلف
اسماء يحيى جعفر محمد احمد
امنيه على عراقى على بالل
اميره احمد عبد العليم على
ايه عادل عبد المنعم عبد الحميد
حسام جمال فتحى مصطفى
حسين عبد العال احمد محمد مدكور
دينا سيد احمد على
شعيب عبد السميع عبد الهادى عبد المجيد
شيماء سيد ياسين محمد
عبد هللا بدر عبد هللا القحطانى ( وافد كويتى )
عبد المجيد وائل عبد المجيد الفقى كمال الدين
كريم محمد حلمى شعبان
محمد احمد ابو الفتوح حامد
محمد السيد محمد سيد احمد
محمد حسين عبده احمد
محمد سمير شعبان بهنساوى
محمد سمير يوسف محمد عبد القادر
محمد عبد الغنى عبد الحميد مصطفى
مصطفى احمد محمد احمد
نورهان اشرف صالح عز الدين محمد
هدى خلف محمد حسن
هناء نبيل كمال دانيال
ياسمين محمد محمد درويش
فرصة ثانية دور سبتمبر
احمد حسنى حسين محمود
اسراء جمال مصطفى سيد
االء حسن محمد حيدر
ايه ممدوح عبد العظيم رسالن
بدر عبد الحكيم بدر عبد هللا
جعفر محمد احمد جعفر
رحاب عيد امين محمد
سلمى عبد الفتاح حسن احمد
عادل محمد عبد الباقى احمد
عبد الرحمن حسن محمود حسن

حضور

عدد الغائبين :
توقيع المالحظين

Enas
انصراف

اإلجمالى :
توقيع المراقب :

تابع لجنة 62

حضور وانصراف الفرقة الرابعة انتظام
كليــة الحقــوق

تابع فرصة ثانية دور سبتمبر عن العام الجامعى 2021 / 2020

رقم الجلوس
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819

األســـــــــــــــــــم
فاطمه الزهراء اشرف عبد الفتاح محمد
ماريان مدحت فاروق جرجس
محمد السيد محمد شلبى
محمد على محمد احمد
مروه سيد عبد المحسن محمد
منه هللا رافت مصطفى مرعى
منى صبرى على عطا
مينا جمال وهيب جرجاوى
نبيله عصام الدين محمد عبد الحميد
فرصة ثالثة دور سبتمبر
الشيماء عادل الدرديرى البكرى
ساره عصام عبد الحليم ابراهيم
طه فتحى طه محمد
محمد احمد مصطفى قوطه
محمد حمدى محمود احمد شعيب
محمد عاشور عبد العظيم حسين
محمود على مختار محمد
فرصة رابعة دور سبتمبر
احمد عصام حمدى بندارى
امنيه محمد عبد الفتاح مصطفى
ايه اشرف حسين سيد
رحاب رضا حلمى عبده
سلمى محمد حسين بدوى
عبد المعز عبد العليم ابو العز عبد المعز (ايقاف قيد)
محمد ماهر احمد سليمان
مها ماهر امين محمد
فرصة خامسة دور سبتمبر
ايمان فتحى عبد المنعم احمد
ايمان محمد السعيد رمضان محمد
شروق محمد شندى يوسف
مارينا ندهى محروس شنوده
مريم أنور عبد هللا بشارة
منه هللا موسى محمد سالم
فرصة سادسة دور سبتمبر
عبد الستار عبد الجابر محمد حسن

عدد الحاضرين :

عدد الغائبين :

2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2850

توقيع المالحظين

حضور

Enas
انصراف

اإلجمالى :
توقيع المراقب :

تابع لجنة 62
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فرصة سابعة دور سبتمبرعن العام الجامعى 2021 / 2020

رقم الجلوس
األســـــــــــــــــــم
احمد سيد محمد جمعه (ايقاف قيد )
2855
احمد محمد عبد المنعم محمد
2856
ايه ربيع بيومى سعد
2857
محمد احمد عبد المعبود محمد
2858
محمد مجدى محمد عبد الحميد
2859
منال احمد حسن كامل
2860
مومن عاطف صالح الدين مصطفى
2861
فرصة ثامنة دور سبتمبر
احمد محمد عبده منصور عبد التواب (ايقاف قيد)
2865
جمال فتحى احمد محمد (ايقاف قيد )
2866
حسام خالد البالوش (سورى )
2867
رانيا مصطفى عبد الظاهر محمود
2868
منصور شوقى منصور مرسى
2869
مينا عادل فلتس عبد هللا (ايقاف قيد )
2870
نجالء فتحى عبد المجيد ابو الهنا
2871
فرصة تاسعة دور سبتمبر
محمد عدلى عبد البارى عزيز (ايقاف قيد)
2875
محمد غريب ابراهيم عبد العاطى
2876
محمد ناصر عثمان رضوان
2877
هبه احمد حسن محمد على
2878
فرصة عاشرة دور سبتمبر
زينب يوسف السيد عمر
2881
محمد سيد محمد شهاب فرغلى (ايقاف قيد)
2882
فرصة حادية عشر دور سبتمبر
اسماء حمدى عبد العزيز محمد
2886
ايات مجدى سليمان رجب
2887
شيماء سمير عبد الفتاح شندى
2888
نور الهدى سيد محمود على
2889
فرصة ثانية عشر دور سبتمبر
هند عفيفى فتوح عفيفى نصار
2891
فرصة ثالثة عشر دور سبتمبر
احمد رشاد محمود عبد الحميد
2893
فرصة خامسة عشر دور سبتمبر
ابراهيم عبد المؤمن ابراهيم ابو على
2895
فرصة سادسة عشر دور سبتمبر
حسام سعد فرغلى محمد هاشم (ايقاف قيد)
2897
دينا فاروق عبد الرازق ابراهيم
2898
عبد السالم سيد عبد السالم دسوقى (ايقاف قيد)
2899
فرصة سابعة عشر دور سبتمبر
حسام عبد الحافظ محمد عبد الاله (ايقاف قيد)
2901
مصطفى حسين احمد عبد الحميد (ايقاف قيد)
2902
عدد الغائبين :
عدد الحاضرين :
توقيع المالحظين

حضور

Enas
انصراف

اإلجمالى :
توقيع المراقب :

لجنة 1

حضور وانصراف الفرقة الرابعة انتظام
كليــة الحقــوق

سابعة عشر دور سبتمبر عن العام الجامعى 2021 / 2020

رقم الجلوس

األســـــــــــــــــــم

عدد الحاضرين :

حضور

عدد الغائبين :
توقيع المالحظين

Enas
انصراف

اإلجمالى :
توقيع المراقب :

