
تم تكوین ھذا الملف بواسطة تقاریر أوراكل. الرجاء 
.عرض ھذا المستند في طور نسق الصفحة 13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 1صفحة 

ابانوب انور عشم باسییلى

ابانوب بولس غبلایر حكیم

ابانوب رزیق نعیم توفیق

ابانوب رومیل یسرى لمعى

ابانوب سامى رمزى عطا

ابانوب صالح نسیم شكرهللا

ابانوب عادل نصیف ابراھیم

ابانوب عبد المسیح لظیم نصیب

ابانوب میالد میخائیل حنا

ابتسام صبرى عدلى فھیم

ابتسام متحت رشدي علي

ابتسام محمد حلمى فھمى

ابتسام محمد عبد اللطیف ابو العباس

ابتسام محمود زغلول محمد دسوقي

ابتسام ھاشم عبد هللا احمد

ابتھاج سمیر سید على

ابراھیم احمد ابراھیم عبدالرحمن

ابراھیم احمد زكریا محمد

ابراھیم احمد محمد محمد

ابراھیم اشرف حامد عبد المقصود

ابراھیم بطرس ابراھیم میخائیل

(ابراھیم جاو جالو (باق

(ابراھیم حامد ابراھیم رمضان (باق

ابراھیم حسن ابراھیم منصور ھالل

ابراھیم حسن عبد الكریم حسن

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40267

102/2011/00048

102/2011/03255

102/2011/00180

102/2011/01391

102/2011/02638

102/2011/02079

102/2011/03247

102/2011/00920

102/2011/00756

102/2011/02904

102/2011/01713

102/2011/01607

102/2011/01929

102/2011/03225

102/2011/02460

102/2011/02934

102/2011/00937

102/2011/02147

102/2011/01630

102/2011/02080

102/2010/39752

102/2010/39314

102/2011/01544

102/2011/00003

عربى

10001

10002

10003

10004

10005

10006

10007

10008

10009

10010

10011

10012

10013

10014

10015

10016

10017

10018

10019

10020

10021

10022

10023

10024

10025

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 2صفحة 

ابراھیم رجب ابراھیم محمد ابو صبري

ابراھیم رضا ابراھیم محمد

ابراھیم صالح ابراھیم منتصر

ابراھیم عبد الحكیم عبد الكریم احمد

ابراھیم عبد القوى عبد الرحمن على

ابراھیم عصام ابراھیم عفیفى

(ابراھیم على ابراھیم ابو غدیر (باق

ابراھیم عمرو ابراھیم عبید

ابراھیم فتحي محمد سید

إبراھیم كمال نعیم مصطفي

ابراھیم ماھر احمد علیوه ھمام

ابراھیم محمد ابراھیم امام

ابراھیم محمد ابراھیم حامد

(ابراھیم محمد ابراھیم رمضان (محول

ابراھیم محمد أحمد حجازى

ابراھیم محمد احمد عبد العزیز

ابراھیم محمد فتحي جودة محمد

(ابراھیم محمد یسرى محمد (محول

ابراھیم محمود ابراھیم رزق

ابراھیم محمود شاكر عرفانى

ابراھیم مصطفي عبدالمحسن محمد

ابراھیم ناصف محمد ناصف كیالنى

ابراھیم ھشام ابراھیم حسن الخولى

ابراھیم ھشام ابراھیم غریب

ابو بكر محمد أحمد السید

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02573

102/2011/02145

102/2011/02294

102/2011/03359

102/2011/01037

102/2011/01419

102/2010/39809

102/2011/00515

102/2011/01585

102/2011/02237

102/2011/03107

102/2011/01321

102/2011/00921

102/2011/40298

102/2011/02463

102/2011/40300

102/2011/02906

102/2011/40301

102/2011/00862

102/2011/00746

102/2011/02475

102/2011/03422

102/2011/00057

102/2011/00295

102/2011/03070

عربى

10026

10027

10028

10029

10030

10031

10032

10033

10034

10035

10036

10037

10038

10039

10040

10041

10042

10043

10044

10045

10046

10047

10048

10049

10050

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 3صفحة 

(احالم احمد سالم سید محمد (محول

احالم محمد شعبان محمد

احمد ابراھیم ابوالمجد فتوح

احمد ابراھیم اسماعیل ابراھیم

احمد ابراھیم بدوى فرج

احمد ابراھیم حسن ابراھیم على

احمد ابراھیم حسن حسن

احمد ابراھیم حماد احمد

احمد ابراھیم عبد الحمیدحسن

احمد ابراھیم عبد هللا محمد

(احمد  ابراھیم محمد ابراھیم (باق

(احمد ابو بكر ابراھیم الفوال (محول

احمد احمد مدبولى احمد

احمد اسامھ احمد عبد الحمید

احمد اسامھ احمد عبد الرازق المسعودي

احمد اسامة احمد علي

احمد اسامھ احمد محمد

احمد اسامة محمود عبد الحمید

احمد اسالم احمد حسین

احمد اشرف ابراھیم ابراھیم

احمد اشرف احمد مختار محمد

احمد اشرف المحمدى عطیھ

احمد اشرف جابر محمد عبدالسالم

احمد اشرف حسن حلمى

احمد اشرف عبد الفتاح محمود

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40152

102/2011/01259

102/2011/00863

102/2011/01383

102/2011/03326

102/2011/02649

102/2011/01940

102/2011/02731

102/2011/02181

102/2011/00952

102/2010/38801

102/2011/40052

102/2011/01305

102/2011/01545

102/2011/00652

102/2011/01862

102/2011/00653

102/2011/02138

102/2011/01347

102/2011/01484

102/2011/00864

102/2011/00516

102/2011/02520

102/2011/40307

102/2011/01543

عربى

10051

10052

10053

10054

10055

10056

10057

10058

10059

10060

10061

10062

10063

10064

10065

10066

10067

10068

10069

10070

10071

10072

10073

10074

10075

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 4صفحة 

احمد اشرف محمد اللیثى

احمد الحسین احمد السید

احمد السید عبد المعطى السید

احمد السید عبدالفتاح عبدالحمید جاد هللا

احمد الغریب عبد الموجود فاوى

(احمد النبوى على عبد اللطیف (محول

احمد امام احمد عبد المعطى

احمد ایمن عبد العزیز عبد المجید البشبیشى

احمد ایمن عمر خطاب

(احمد بخیت احمد عز الدین (محول

احمد بدر الدین احمد محمد االسمر

احمد بركات احمد بركات محمد

احمد بھاء الدین فرید ابراھیم

احمد ثابت ابوالفتوح یوسف

احمد ثروت على محمود

احمد جالل عوض سید

(احمد جمال احمد حسن (محول

احمد جمال احمد سلطان

احمد جمال احمد سید

احمد جمال اسماعیل عبد المقصود

أحمد جمال الدین فؤاد بیومى

احمد جمال الدین محمد امام

احمد جمال جمعھ عبد الرازق

احمد جمال سید عمر

احمد جمال عبد الرازق عبد الحمید

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02182

102/2011/00532

102/2011/40309

102/2011/02521

102/2011/02950

102/2011/40206

102/2011/00517

102/2011/01746

102/2011/02183

102/2011/40051

102/2011/00518

102/2011/00865

102/2011/01327

102/2011/02188

102/2011/02045

102/2011/01902

102/2011/40174

102/2011/01872

102/2011/03129

102/2011/01322

102/2011/02096

102/2011/02257

102/2011/01546

102/2011/02953

102/2011/02064

عربى

10076

10077

10078

10079

10080

10081

10082

10083

10084

10085

10086

10087

10088

10089

10090

10091

10092

10093

10094

10095

10096

10097

10098

10099

10100

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 5صفحة 

(احمد جمال عبد الناصر امام (باق

احمد جمال محمد عبد العال مرزوق

احمد جمال محمد عمیش

احمد جمال محمد محمود

احمد جمال مدبولي علي بدوي

احمد جودة حجاج جودة

احمد حازم محمد احمد

احمد حازم محمود عامر

احمد حافظ عبد التواب حافظ

احمد حربي جمعھ عباس

احمد حسن عبد الرحمن محمود

احمد حسن عبد الشریف جابر

احمد حسن عطیھ عبد الرازق

(احمد حسن ماجد احمد الھاجرى (باق

(احمد حسن محمد عبده (محول

احمد حسن محمد على حسن

احمد حسنین سید سلیمان

احمد حسین فؤاد صالح

احمد حسین محمد امین السید

احمد حمدى احمد ابراھیم عفیفى

احمد حمدى عبدالمقصود الخطیب

احمد حمدي محمد عبد الرحمن

احمد حمدى محمد ملیجى

احمد خالد السید السید فتح الباب

احمد خالد شفیق السید

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39083

102/2011/02173

102/2011/02179

102/2011/01934

102/2011/00866

102/2011/02907

102/2011/01631

102/2011/01875

102/2011/02773

102/2011/01770

102/2011/02390

102/2011/03273

102/2011/00773

102/2010/39625

102/2011/40061

102/2011/03150

102/2011/01930

102/2011/02808

102/2011/00654

102/2011/01840

102/2011/02357

102/2011/00186

102/2011/01760

102/2011/01699

102/2011/02954

عربى

10101

10102

10103

10104

10105

10106

10107

10108

10109

10110

10111

10112

10113

10114

10115

10116

10117

10118

10119

10120

10121

10122

10123

10124

10125

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 6صفحة 

احمد خالد فاروق عبد الحمید

احمد ذكریا احمد عسران

احمد رافت ابراھیم محمد

احمد رأفت فتحى ابو عمر

احمد رأفت محمد عكاشة

(احمد ربعى حامد احمد (محول

احمد رجب عبد المعبود رجب

احمد رجب عطا ابراھیم

(احمد رجب فتحى منصور (محول

احمد رضا طھ احمد

احمد رفاعى امین السید

احمد رمضان احمد خلیفة

احمد رمضان محمد محمد منصور فضھ

احمد زغلول عبد الحمید على

احمد زكریا عبدالغنى برھام

(احمد زكریا یونس ابا یزید (محول

بدون اسم

احمد سامى سید زكى

احمد سامى فتحى القطب الجوھرى

(احمد سامى محمد ابراھیم (محول

احمد سعد ابوالدھب ابوالفضل

(احمد سعد رجب حسان (محول

احمد سعد طلب علوان

احمد سعد معزوز جاد الرب

(احمد سعید احمد فكرى (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02951

102/2011/00004

102/2011/02151

102/2011/01583

102/2011/02014

102/2011/40188

102/2011/00533

102/2011/03248

102/2011/40313

102/2011/02935

102/2011/00534

102/2011/00953

102/2011/01441

102/2011/01632

102/2011/02242

102/2011/40226

102/2011/00535

102/2011/02144

102/2011/00867

102/2011/40049

102/2011/01384

102/2011/40204

102/2011/02952

102/2011/02431

102/2011/40321

عربى

10126

10127

10128

10129

10130

10131

10132

10133

10134

10135

10136

10137

10138

10139

10140

10141

10142

10143

10144

10145

10146

10147

10148

10149

10150

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 7صفحة 

احمد سعید احمد مصطفي

احمد سعید سلیمان ابراھیم

احمد سعید عبد المجید محمود

احمد سعید على محمد

احمد سعید محمد عبد الرحمن

احمد سعید محمد على

(احمد سعید محمد محمد (باق

(احمد سعید مطر غالب (باق

(احمد سالمة شعبان اسماعیل (محول

(احمد سلبمان ابراھیم على (محول

احمد سمیر احمد رجب عبد الفتاح

احمد سمیر سید سید خلیفة

احمد سمیر صدقى توفیق

احمد سویفي مصطفى سویفي

احمد سید ابراھیم سید

احمد سید سلیمان سید

احمد سید شاكر حامد

احمد سید عبد الحلیم السید عاشور

احمد سید عطیھ سید صفى الدین

احمد سید على عاشور

احمد سید كمال توفیق

احمد سید متولى الشین

احمد سید محمود محمد مرسى

(احمد شاكر محمود حسن (باق

احمد شعبان ابراھیم عبد العال

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02025

102/2011/01420

102/2011/40314

102/2011/00296

102/2011/00152

102/2011/00655

102/2010/39086

102/2010/39486

102/2011/40324

102/2011/40322

102/2011/00519

102/2011/02326

102/2011/03383

102/2011/00536

102/2011/02878

102/2011/02845

102/2011/03219

102/2011/00764

102/2011/01107

102/2011/01720

102/2011/01476

102/2011/01633

102/2011/00922

102/2010/39500

102/2011/00954

عربى

10151

10152

10153

10154

10155

10156

10157

10158

10159

10160

10161

10162

10163

10164

10165

10166

10167

10168

10169

10170

10171

10172

10173

10174

10175

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 8صفحة 

احمد شعبان عبد العزیز عبد الحافظ

احمد شعبان محمد عبده منصور

احمد شعبان یاسین احمد

(احمد شوفان راشد شوفان المطیرى (باق

احمد شوقى صالح محمود

احمد صابر احمد محمد

احمد صابر محمد صابر

احمد صالح احمد محمد

احمد صالح حسین محمد

احمد صالح محمد عبد الحافظ

احمد صبحي سید سلیمان

احمد صبرى عبدهللا محمد

احمد صدیق طھ علي

احمد صفوت مرغنى عشماوى

(احمد صالح بیومى احمد (محول

احمد صالح حسین محمد

احمد صالح شندى عزیز تركي

(احمد صالح عبد الجواد عبد الجواد (محول

احمد صالح عبد الحمید محمد

احمد صالح محمد محمود

احمد طارق رمضان سلیمان

احمد طارق سید محمد على

احمد طارق فتحي احمد ابراھیم

احمد طارق مندوه زكي ناصر

احمد طھ احمد عبد المجید

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01941

102/2011/01955

102/2011/03151

102/2010/39411

102/2011/02065

102/2011/00005

102/2011/00868

102/2011/02764

102/2011/03130

102/2011/03153

102/2011/00520

102/2011/02429

102/2011/00577

102/2011/02234

102/2011/40175

102/2011/00374

102/2011/00196

102/2011/40325

102/2011/01905

102/2011/02768

102/2011/01757

102/2011/02719

102/2011/00869

102/2011/01849

102/2011/03249

عربى

10176

10177

10178

10179

10180

10181

10182

10183

10184

10185

10186

10187

10188

10189

10190

10191

10192

10193

10194

10195

10196

10197

10198

10199

10200

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 9صفحة 

احمد عادل ابوالمعاطى یحى

احمد عادل احمد محمد

احمد عادل حسین المسلمي

احمد عادل حسین محمد

بدون اسم

احمد عادل سعد علي

احمد عادل عبد السالم عبد هللا الوكیل

احمد عادل عبد السالم عبد هللا عامر

احمد عادل عبد اللطیف حسین عبد الرحیم

(احمد عادل مختار محمد (محول

احمد عارف عبد الكریم فرغلى

احمد عاطف محمد عبد الرحیم محمد

احمد عبد التواب عبد الموجود عبد الجواد

احمد عبد الجواد رفاعي حربي

احمد عبد الحافظ عبد العظیم احمد

(احمد عبد الحكیم احمد فرج (محول

احمد عبد الحمبد عبد الرازق عبد الحمید

احمد عبد الحمید احمد السعید

احمد عبد الحمید محمد عبده

(احمد عبد الرحمن عیسى (باق

احمد عبد الرحیم الشاذلى مرسى السید

احمد عبد الرحیم على حسن

احمد عبد الرشید عبد المولى رمضان

احمد عبد العال عبد القوى ھاللى

احمد عبد العزیز محمد عبد المجید

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01553

102/2011/02130

102/2011/01654

102/2011/01634

102/2010/39163

102/2011/00561

102/2011/01140

102/2011/01038

102/2011/02720

102/2011/40696

102/2011/01141

102/2011/00327

102/2011/03388

102/2011/01408

102/2011/40327

102/2011/40034

102/2011/40328

102/2011/03250

102/2011/03256

102/2010/39804

102/2011/00328

102/2011/01421

102/2011/01682

102/2011/00006

102/2011/01541

عربى

10201

10202

10203

10204

10205

10206

10207

10208

10209

10210

10211

10212

10213

10214

10215

10216

10217

10218

10219

10220

10221

10222

10223

10224

10225

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 10صفحة 

احمد عبد العزیز مصطفى عبد السالم

احمد عبد الغفار ابراھیم حسن

احمد عبد الغني محمد اسماعیل

احمد عبد اللطیف محمد عبد العظیم

(احمد عبد هللا احمد محمد موسى (باق

احمد عبد هللا محمد وھبة

(احمد عبد المجید احمد عبد المجید (محول

(احمد عبد المجید محمود (محول

احمد عبد المنعم احمد عبد الرحمن

احمد عبد الناصر عبد الجواد سلیمان

احمد عبد الناصر محمد زكى

(احمد عبید رشدى سید (محول

احمد عثمان سید ابوالعال

احمد عرابى بشارة محمود

احمد عزت عرفھ محمد احمد خلیفھ

احمد عزت منصور محمد

احمد عصام ابراھیم محمد

(احمد  عصام احمد سید الجبالى (باق

احمد عصام حسن محمد

احمد عصام عبد السالم على اللمعى

احمد عصام عبد الفتاح احمد على

(احمد عصام عفیفى عبد العاطى (محول

احمد عصام محمد ابراھیم

احمد عصام محمد محمد

احمد عصر خمیس شیمى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00007

102/2011/01891

102/2011/01880

102/2011/01378

102/2010/39886

102/2011/01142

102/2011/40074

102/2011/40143

102/2011/02498

102/2011/03286

102/2011/03360

102/2011/40330

102/2011/00870

102/2011/01733

102/2011/00025

102/2011/02327

102/2011/02758

102/2010/38422

102/2011/02139

102/2011/00923

102/2011/03294

102/2011/40098

102/2011/00521

102/2011/02502

102/2011/02926

عربى

10226

10227

10228

10229

10230

10231

10232

10233

10234

10235

10236

10237

10238

10239

10240

10241

10242

10243

10244

10245

10246

10247

10248

10249

10250

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 11صفحة 

احمد على احمد على

احمد علي سید محمد السید

(احمد على شوربجى محمد (محول

احمد علي عبد الحافظ اسماعیل

احمد على عطیھ امام زھران

احمد على على حسن

احمد علي مدبولي عبد القادر

احمد عماد الدین محمد السید

احمد عماد زغلول عبد الوھاب

احمد عمرو امین عبد الشافى

احمد عمرو محمد محمد

(احمد عوض على محمد (محول

احمد عید علي حمدان

احمد عید محمد محمد ابوزید

احمد فتحى ابراھیم عطیة مسعد

احمد فتحي احمد عثمان

(احمد  فتحي السید السید حسانین (باق

احمد فتحي توفیق محمد

احمد فتحي عابد عبد هللا

احمد فراج سید عبد البارى

احمد فرید احمد عبد المقصود

احمد فوزى احمد الدناصورى

احمد كامل عبد هللا مصطفى

احمد كامل عبد المعطى كامل الشافعى

احمد كریم محمد عبد هللا على

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/03389

102/2011/00871

102/2011/40113

102/2011/00872

102/2011/00297

102/2011/02131

102/2011/00562

102/2011/01655

102/2011/00645

102/2011/02552

102/2011/01039

102/2011/40698

102/2011/01956

102/2011/01392

102/2011/03295

102/2011/02908

102/2010/38736

102/2011/01885

102/2011/01656

102/2011/00318

102/2011/01906

102/2011/02503

102/2011/01869

102/2011/01394

102/2011/00729

عربى

10251

10252

10253

10254

10255

10256

10257

10258

10259

10260

10261

10262

10263

10264

10265

10266

10267

10268

10269

10270

10271

10272

10273

10274

10275

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 12صفحة 

احمد كمال الدین صالح توفیق

احمد كمال السید عبد الحمید

احمد كمال حبیب عبد الخالق

(احمد كمال حمیدة عبد الجلیل (محول

احمد ماجد محمد عبد السمیع

(احمد مأمون معوض محمد (محول

احمد ماھر محمد النجومى

احمد ماھر محمد جاد المولى

احمد ماھر محمد زكى

(احمد متعب شباط ثامر (باق

احمد متولى عبد الغفار متولى

احمد مجدى حماد احمد حسن

احمد مجدى عبد الرحمن محمد

احمد مجدى عبد الفتاح یوسف فارس

احمد مجدى قناوى عبد اللطیف

احمد مجدى محمد فھمى السید

احمد مجدى محمد مصطفى

احمد مجدى نجیب محمد

احمد محرم مصطفى الشورى

احمد محروس مسعود عباس

(احمد محسن زكریا زكى (محول

(احمد محمد ابراھیم احمد ھندى (محول

(احمد محمد ابراھیم عبد الشافى (محول

احمد محمد احمد ابراھیم

احمد محمد احمد ابراھیم دربالھ

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01837

102/2011/03365

102/2011/01393

102/2011/40223

102/2011/00578

102/2011/40176

102/2011/00774

102/2011/00537

102/2011/02694

102/2010/39530

102/2011/00873

102/2011/00538

102/2011/00357

102/2011/02180

102/2011/00175

102/2011/01025

102/2011/00382

102/2011/00008

102/2011/00874

102/2011/01323

102/2011/40334

102/2011/40178

102/2011/40179

102/2011/00009

102/2011/00086

عربى

10276

10277

10278

10279

10280

10281

10282

10283

10284

10285

10286

10287

10288

10289

10290

10291

10292

10293

10294

10295

10296

10297

10298

10299

10300

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 13صفحة 

احمد محمد احمد اسماعیل

احمد محمد احمد تاج الدین

(احمد  محمد احمد حسین (باق

(احمد محمد احمد عبد الفضیل (محول

ید محسناحمد محمد احمد عبد المج

احمد محمد احمد عبد المنعم

احمد محمد احمد محمد

احمد محمد احمد مغربى

احمد محمد االمین فرغلى

احمد محمد الدیساوى محمود

احمد محمد برعى محمد

احمد محمد حامد احمد

احمد محمد حسن محمد

احمد محمد حینى جابر

احمد محمد حسین وفا

احمد محمد حنفي عبد الجلیل راضي

احمد محمد خیرى عبد القادرالسنجرى

احمد محمد دسوقى محمود

احمد محمد رمضان حسین

(احمد محمد رمضان محمد منصور (محول

(احمد محمد زكریا صالح (محول

احمد محمد سلیمان

احمد محمد سید محمد

احمد محمد شعبان بدر

احمد محمد صالح الحاج محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01498

102/2011/01385

102/2010/38774

102/2011/40050

102/2011/00875

102/2011/00924

102/2011/40699

102/2011/02046

102/2011/02246

102/2011/02574

102/2011/40700

102/2011/03166

102/2011/01892

102/2011/40337

102/2011/02417

102/2011/01558

102/2011/02748

102/2011/00431

102/2011/00775

102/2011/40340

102/2011/40342

102/2011/40701

102/2011/00985

102/2011/03349

102/2011/02538

عربى

10301

10302

10303

10304

10305

10306

10307

10308

10309

10310

10311

10312

10313

10314

10315

10316

10317

10318

10319

10320

10321

10322

10323

10324

10325

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 14صفحة 

احمد محمد صبحي محمد

احمد محمد صدیق قاسم

(احمد محمد صالح ودیب (باق

احمد محمد طھ مقبل خالد

(احمد  محمد عبد الباقى ابراھیم (باق

احمد محمد عبد الحفیظ خلیفة

احمد محمد عبد الرحمن امین

احمد محمد عبد الرحمن محمود

(احمد محمد عبد الرحیم على (محول

احمد محمد عبد السالم الشامى

احمد محمد عبد العزیز الفزاني

احمد محمد عبد العظیم احمد

احمد محمد عبد الفتاح محمد دیاب

(احمد محمد عبد القادر محمد (محول

احمد محمد عبد المعبود السید

احمد محمد عبد المقصود عبد الحمید

احمد محمد عبد المنعم محمد

احمد محمد عشري نایل

احمد محمد عصام الدین عبده محمود تركى

(احمد محمد عالم محروس (محول

احمد محمد فرغلى عبد هللا

احمد محمد فھیم ابراھیم

احمد محمد فوزي توفیق

(احمد محمد كامل محمد العباس (باق

احمد محمد كمال طلبة محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02352

102/2011/00826

102/2010/39319

102/2011/00876

102/2010/38794

102/2011/03320

102/2011/01734

102/2011/01741

102/2011/40345

102/2011/02553

102/2011/01485

102/2011/01508

102/2011/03267

102/2011/40353

102/2011/40347

102/2011/01935

102/2011/02291

102/2011/02721

102/2011/01942

102/2011/40177

102/2011/40351

102/2011/03213

102/2011/01599

102/2010/39096

102/2011/00925

عربى

10326

10327

10328

10329

10330

10331

10332

10333

10334

10335

10336

10337

10338

10339

10340

10341

10342

10343

10344

10345

10346

10347

10348

10349

10350

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 15صفحة 

احمد محمد محمد صالح

احمد محمد محمد محمد قناوى

احمد محمد مسعد ابوالعال

احمد محمد مسعد محمد

احمد محمد مصطفى احمد

احمد محمد مصطفى بسیونى

احمد محمد نایض عبد الوھاب

احمد محمد وحید صادق

احمد محمد یوسف عبد الباسط

احمد محمود احمد محمود

احمد محمود السید محمد جادهللا

(احمد محمود جودة حسین (محول

احمد محمود حنفى عبد الرحمن

احمد محمود خضرى السید خلیل

(احمد محمود سعید (محول

احمد محمود شعبان خلیل

احمد محمود عباس توفیق محمد

احمد محمود عویس عبد القادر

احمد محمود محمد احمد

احمد محمود محمد عبد المغنى

احمد محمود محمد محمد السید

احمد محمود محمد محمود

(احمد محمود محمود برعى (باق

احمد مدحت محمد سلیمان

احمد مسعد عشماوى الشیمى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02476

102/2011/03290

102/2011/02036

102/2011/02946

102/2011/03114

102/2011/01143

102/2011/03310

102/2011/03133

102/2011/01001

102/2011/01563

102/2011/01747

102/2011/40358

102/2011/00938

102/2011/00730

102/2011/40360

102/2011/00656

102/2011/00579

102/2011/40355

102/2011/02512

102/2011/00877

102/2011/00939

102/2011/00010

102/2010/39132

102/2011/03161

102/2011/01422

عربى

10351

10352

10353

10354

10355

10356

10357

10358

10359

10360

10361

10362

10363

10364

10365

10366

10367

10368

10369

10370

10371

10372

10373

10374

10375

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 16صفحة 

احمد مصباح عبد هللا خالد

احمد مصطفى احمد صادق مصطفى

احمد مصطفى اسماعیل محمود

احمد مصطفى حسن حسنین

احمد مصطفى شعبان قطب

احمد مصطفى عباس حسن

احمد مصطفى عبد اللطیف ابوالعنین ابراھیم

احمد مصطفي محمد البھنساوى

(احمد مصطفى محمد زاید (باق

(احمد معروف عبد الفھیم (محول

بدون اسم

احمد ممدوح رمضان عبد الخالق

احمد ممدوح عباس احمد

احمد ممدوح عمران احمد

احمد منیر محمد محمد

احمد ناجح عبد المقصود صالح

(احمد ناجى شحاتھ (محول

احمد ناصر احمد عبد العاطى

احمد ناصر بیومي ابو سریع

احمد ناصر سلیمان نصر

أحمد ناصر محمد محمود

احمد نبیل عبد الموجود عبد المطلب

(احمد نصر الدین عمر یوسف (محول

احمد نورالدین محمود حسن

أحمد ھانى حسین شعبان

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/03152

102/2011/02728

102/2011/00011

102/2011/00878

102/2011/02243

102/2011/02575

102/2011/00580

102/2011/01859

102/2010/39099

102/2011/40124

102/2011/03214

102/2011/03321

102/2011/03274

102/2011/00267

102/2011/00669

102/2011/01700

102/2011/40362

102/2011/02615

102/2011/01886

102/2011/02601

102/2011/02101

102/2011/03370

102/2011/40198

102/2011/02375

102/2011/02639

عربى

10376

10377

10378

10379

10380

10381

10382

10383

10384

10385

10386

10387

10388

10389

10390

10391

10392

10393

10394

10395

10396

10397

10398

10399

10400

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 17صفحة 

احمد ھانى عبد المنعم حامد عطیھ

احمد ھانى نیازى محمد

احمد ھشام سعید احمد عبدالمنعم

احمد ھشام صالح الدین امبابي

احمد ھشام عبد الحمید حسن جادو

احمد ھشام مھدي امین

احمد ھالل صابر محمد العطار

(احمد ھویدى عایض ھویدى (باق

احمد وائل لطفى زكى

احمد وفدى خمیس شیمى

احمد ولید عاطف محمد

احمد یحیى جعفر احمد

احمد یحیى جمیل خاطر

(احمد یحیى حسن على (محول

احمد یحیى عبد الرازق سید

احمد یحیى قرنى عبد الحلیم

احمد یسرى سید أحمد مرسى

احمد یونس محمد علي

ادھم حامد محمود عید شعبان

ادھم سعید حنفى عبد العزیز

ادھم عادل السید حسن

(ارشید عبد هللا ارشید الفقیدى (باق

(اسامھ ابراھیم عبد العزیز غنیم (باق

اسامھ احمد انور حسن

اسامة احمد رضا احمد شلبى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00352

102/2011/00940

102/2011/03291

102/2011/02955

102/2011/02909

102/2011/03210

102/2011/01310

102/2010/39757

102/2011/00336

102/2011/01943

102/2011/00463

102/2011/01144

102/2011/03115

102/2011/40046

102/2011/00183

102/2011/40364

102/2011/02695

102/2011/03405

102/2011/00887

102/2011/01635

102/2011/02247

102/2010/39495

102/2010/39101

102/2011/00298

102/2011/02936

عربى

10401

10402

10403

10404

10405

10406

10407

10408

10409

10410

10411

10412

10413

10414

10415

10416

10417

10418

10419

10420

10421

10422

10423

10424

10425

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 18صفحة 

اسامھ احمد كامل عبد الجواد

حمداسامھ احمد محي م

بدون اسم

اسامة جمال محمود حسن الجندى

اسامھ خالد احمد حسن شاھین

اسامة سمیر السید شمس الدین

اسامة شعبان فؤاد عبد العال

أسامھ طارق محمد زید

اسامھ عادل توفیق حسن

اسامھ عبد المنعم سید ابراھیم الجندى

اسامة مجدى رجب خلیل

اسامة محمود عبدالعظیم محمد موسى

اسامة مختار عبد الحلیم محمد

إسراء إبراھیم عبد الحمید عباس

اسراء ابراھیم محمود على احمد

اسراء ابوالغیط عبد الملك محمد

اسراء احمد ابراھیم یوسف

اسراء احمد زغلول ھاشم

اسراء احمد عبد الرحیم احمد

اسراء احمد محمد حسن

اسراء احمد محمود ابراھیم

اسراء اسعد احمد عبد المجید

اسراء اشرف محمد ثابت

اسراء باسم عبد الھادى الفولى محمد

اسراء باعز عبد الحافظ خلیل

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01765

102/2011/01318

102/2011/02727

102/2011/02522

102/2011/00731

102/2011/02647

102/2011/03140

102/2011/02140

102/2011/02287

102/2011/00927

102/2011/03146

102/2011/02809

102/2011/02576

102/2011/02196

102/2011/01236

102/2011/00643

102/2011/02126

102/2011/40366

102/2011/02312

102/2011/01008

102/2011/02621

102/2011/40367

102/2011/02342

102/2011/01113

102/2011/03173

عربى

10426

10427

10428

10429

10430

10431

10432

10433

10434

10435

10436

10437

10438

10439

10440

10441

10442

10443

10444

10445

10446

10447

10448

10449

10450

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 19صفحة 

(اسراء جالل مرسى (محول

اسراء حسن حسني محمد

اسراء حسن عبد الحمید البرعى

اسراء حسن عبد المغنى حسب النبى

اسراء حسنى عبد الفتاح عبد المجید

اسراء حمدى الحسینى ابراھیم

(اسراء حمدى عوض عبد الھادى (محول

اسراء خالد امین بیومى

اسراء خالد رشاد محمد محمود

اسراء خیرى محمد احمد عفیفي

اسراء رفعت ابراھیم محمد

اسراء سامي ابراھیم عبد الحق

اسراء سامى حلمى ابوسبع

اسراء سالمھ عبد الحفیظ جوده شحاتھ

اسراء سمیر السید احمد عبده الجزار

اسراء سید احمد عرابى

اسراء سید انور على

اسراء سید رزق الشین

اسراء سید سالمھ محمد حسین

اسراء صبحى على سید

اسراء صالح عبد الفتاح محمد عقل

اسراء ضیاء سعد عبد الفتاح منصور

(اسراء عادل ادریس اسماعیل (محول

إسراء عامر سلیمان احمد

اسراء عبد الرحمن حسن عبد الرحمن

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40368

102/2011/03412

102/2011/02368

102/2011/01411

102/2011/00844

102/2011/02382

102/2011/40090

102/2011/01996

102/2011/01195

102/2011/00721

102/2011/01514

102/2011/03192

102/2011/01666

102/2011/01174

102/2011/02124

102/2011/02379

102/2011/02970

102/2011/00288

102/2011/00139

102/2011/01123

102/2011/00601

102/2011/00100

102/2011/40373

102/2011/03128

102/2011/03074

عربى

10451

10452

10453

10454

10455

10456

10457

10458

10459

10460

10461

10462

10463

10464

10465

10466

10467

10468

10469

10470

10471

10472

10473

10474

10475

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 20صفحة 

اسراء عبد الفتاح عبد هللا بشیر كرم هللا

(اسراء عبد اللطیف على عبد اللطیف (محول

(اسراء عبد المنعم حسین (محول

اسراء عبد المنعم عبد الفتاح السید خلیفة

اسراء عبدالوھاب عبد المحسن عبد الوھاب

اسراء عربى سلیمان محمد

اسراء عالء الدین فتحي احمد

اسراء على امین یوسف

اسراء على حسن على

اسراء عمر فتحى السید

اسراء عید محمود محمد

اسراء ماھر احمد محمد

اسراء محمد خضر محمد الدالى

اسراء محمد زكریا عبد التواب السید

اسراء محمد مصطفى مصطفى

(اسراء مختار محمد عبد الوھاب (محول

اسراء مرزوق یسرى مرزوق

(اسراء ھشام عبد العزیز (محول

اسراء یسري حسین السید

(اسعد حسن عبد هللا حسن (باق

اسالم ابو العال حسین ابوالعال محمود

اسالم احمد ثابت احمد

اسالم احمد حامد حسین

اسالم احمد رمزي محمد محمود

اسالم احمد عید رشوان

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01841

102/2011/40127

102/2011/40374

102/2011/00807

102/2011/02641

102/2011/02861

102/2011/01371

102/2011/02781

102/2011/00784

102/2011/00809

102/2011/03379

102/2011/01676

102/2011/01978

102/2011/02002

102/2011/03075

102/2011/40183

102/2011/02889

102/2011/40075

102/2011/02297

102/2010/39104

102/2011/00888

102/2011/00889

102/2011/00012

102/2011/00941

102/2011/00928

عربى

10476

10477

10478

10479

10480

10481

10482

10483

10484

10485

10486

10487

10488

10489

10490

10491

10492

10493

10494

10495

10496

10497

10498

10499

10500

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 21صفحة 

اسالم احمد فھمى احمد

اسالم اسامة محمود عطیة

اسالم اسماعیل محمد احمد

اسالم أشرف سعد سید

اسالم السید عبد الفتاح عبد الرحمن

اسالم بدري احمد االشقر

اسالم جلول على عبد الھادى

اسالم جمال ابو ھشیمة عبد الجواد

اسالم جمال عبد المنصف طلبة

(اسالم حجازى عبد الرحمن محمد (باق

(اسالم حمادة على زھران (محول

اسالم حمادة محمد عبد البارى ابوالعنین

اسالم حمدى امین عبد الفتاح

اسالم حمدي مصطفى احمد

اسالم خالد عبد التواب السید

اسالم دسوقي سید احمد

اسالم ربیع زكي السید

اسالم رجب محمد محمد

اسالم رضا احمد محمد

اسالم زكریا احمد عبد المقصود

اسالم سعید ابراھیم محمد

(اسالم سعید احمد محمود (باق

اسالم سمیر عبد العزیز مطاوع

اسالم سمیر على محمد

اسالم سید طاھر جاد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02146

102/2011/03322

102/2011/02765

102/2011/01792

102/2011/02499

102/2011/02567

102/2011/00319

102/2011/01595

102/2011/01529

102/2009/31561

102/2011/40080

102/2011/01619

102/2011/01985

102/2011/00432

102/2011/02331

102/2011/00433

102/2011/01460

102/2011/02268

102/2011/01145

102/2011/02794

102/2011/02023

102/2011/40375

102/2011/00522

102/2011/02295

102/2011/00013

عربى

10501

10502

10503

10504

10505

10506

10507

10508

10509

10510

10511

10512

10513

10514

10515

10516

10517

10518

10519

10520

10521

10522

10523

10524

10525

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 22صفحة 

اسالم سید محمد السید أبوھاشم

(اسالم سید یحیى (محول

اسالم صابر حامد

اسالم صبحى محب الدین محمد

اسالم صدیق أبو الفضل صدیق

الم صالح متولى علياس

اسالم طارق ابوالعال حسن

(اسالم طارق احمد على (محول

اسالم طارق خفاجة فھیم

اسالم طارق عبد المنعم رمضان

اسالم طارق عبد الوارث عبد الحفیظ

اسالم طنطاوي علي صالح

اسالم عبد الناصر محمد امام

بدون اسم

اسالم عربي محمد السید

اسالم عرفھ بخیت على

اسالم عزت عبدالعزیز سالم

اسالم عالء محروس حسن ابراھیم

اسالم عمرو على حنفى

اسالم فارس عبدالرحیم محمود

اسالم فتحي علیوة أبو زید

اسالم فھیم محمد على

اسالم فوزي عبد الصبور سید ابراھیم

اسالم كمال محمد حسنى السید

اسالم محسن زكى عبدالعزیز

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02479

102/2011/40028

102/2011/40377

102/2011/01992

102/2011/03361

102/2011/01873

102/2011/00581

102/2011/40378

102/2011/01986

102/2011/00014

102/2011/01910

102/2011/00015

102/2011/02795

102/2010/39150

102/2011/01070

102/2011/02937

102/2011/02844

102/2011/00890

102/2011/00670

102/2011/02947

102/2011/02810

102/2011/40379

102/2011/01547

102/2011/00929

102/2011/02513

عربى

10526

10527

10528

10529

10530

10531

10532

10533

10534

10535

10536

10537

10538

10539

10540

10541

10542

10543

10544

10545

10546

10547

10548

10549

10550

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 23صفحة 

اسالم محمد ابوالمجد مصطفى

(اسالم  محمد العربى یوسف (باق

اسالم محمد بدر محمود عباس

اسالم محمد حامد راشد

(اسالم محمد حسن محمد (محول

(اسالم محمد راشد محمد (محول

اسالم محمد رشدى حسن

اسالم محمد سعد لبیب

اسالم محمد سید عبد القادر

اسالم محمد شفیق حسن

اسالم محمد عبدهللا احمد

اسالم محمد عبدالمالك محمد احمد

اسالم محمد على محمد

اسالم محمد قرني محمد سعید

اسالم محمد كامل عبد المجید

اسالم محمد مصطفى احمد

اسالم محمد مصطفى سویفى

اسالم محمد مصطفى محمد

اسالم مختار رزق شعبان

(اسالم ممدوح ابو زید (محول

(اسالم وجیھ على محمد (محول

اسالم یاسر بدیر ابراھیم یوسف

(اسالم  یاسر عبدالرؤف عثمان (باق

اسالم یوسف عابدین محمد

اسماء احمد ابوسمره على محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01146

102/2010/38762

102/2011/01819

102/2011/02418

102/2011/40213

102/2011/40173

102/2011/00827

102/2011/01590

102/2011/01657

102/2011/01477

102/2011/02177

102/2011/02897

102/2011/01005

102/2011/01771

102/2011/00930

102/2011/02189

102/2011/02508

102/2011/03275

102/2011/02597

102/2011/40185

102/2011/40171

102/2011/00275

102/2010/38672

102/2011/03199

102/2011/02971

عربى

10551

10552

10553

10554

10555

10556

10557

10558

10559

10560

10561

10562

10563

10564

10565

10566

10567

10568

10569

10570

10571

10572

10573

10574

10575

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 24صفحة 

اسماء احمد سید محمد

اسماء احمد محمد اسماعیل

اسماء اسامھ صالح عبد المجید

اسماء السید محمد احمد

اسماء جابر حسن على تاج الدین

اسماء جعفر فراج حسین

اسماء جمال حسین على سید

اسماء جمال حلمى محمد

اسماء جمال سعید محمد جعفر

اسماء جمال عبد الوھاب غریب

اسماء جمال مصطفى احمد

اسماء حسن احمد امام

اسماء حسن حامد محمود

اسماء حسن زیدان زیدان

اسماء حسن سالمھ سالم

اسماء حسن محمد على

اسماء حسنى محمود عبد السالم

اسماء خلیل محمد عبد الموجود

اسماء خیرى حمدى ابوالسعود

اسماء رزق احمد محمود

(اسماء سامى محمد امام (محول

اسماء سعد احمد بیومي

اسماء سید نادر خلیل

اسماء صالح ابوبكر محمد

اسماء صالح على محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02377

102/2011/01426

102/2011/00282

102/2011/03416

102/2011/01467

102/2011/00387

102/2011/01256

102/2011/03340

102/2011/01183

102/2011/02012

102/2011/01704

102/2011/03221

102/2011/02791

102/2011/02400

102/2011/02097

102/2011/01196

102/2011/00257

102/2011/01372

102/2011/00977

102/2011/01087

102/2011/40197

102/2011/00507

102/2011/00758

102/2011/01373

102/2011/03329

عربى

10576

10577

10578

10579

10580

10581

10582

10583

10584

10585

10586

10587

10588

10589

10590

10591

10592

10593

10594

10595

10596

10597

10598

10599

10600

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 25صفحة 

اسماء صالح محمد مھران

اسماء عاطف سید حسین

اسماء عبد الحلیم مصطفى امین

اسماء عبد هللا عبد الرحیم على

اسماء عبد الھادى احمد محمد

اسماء عماد رجائى عبد الغنى

(اسماء عویس عبد الجلیل عویس (محول

اسماء غریب حسن عبید

أسماء مجدى عبد العاطى محمود

اسماء محمد ابراھیم على محمد

اسماء محمد االمین حسن

اسماء محمد حمدى محمد عوض

اسماء محمد حنفي محمود

اسماء محمد عبد الحمید قطب

أسماء محمد عبد العزیز أحمد

اسماء محمد علي اسماعیل

اسماء محمد مجدي محمد جبریل

اسماء محمد وھبة قاسم

اسماء محمود مسعود امین

اسماء مسعد عبد هللا محمد

اسماء نادر علي محمود سعید

اسماء ناصر عبد الحمید اسماعیل

اسماء یحى سید صالح

اسماعیل احمد اسماعیل اسماعیل رمضان

اسماعیل بدرى اسماعیل محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02814

102/2011/00091

102/2011/01435

102/2011/01764

102/2011/00625

102/2011/01608

102/2011/40023

102/2011/40702

102/2011/01827

102/2011/02369

102/2011/02837

102/2011/00955

102/2011/01679

102/2011/01124

102/2011/02197

102/2011/01920

102/2011/02315

102/2011/00714

102/2011/00273

102/2011/01125

102/2011/01574

102/2011/00118

102/2011/01197

102/2011/00931

102/2011/02515

عربى

10601

10602

10603

10604

10605

10606

10607

10608

10609

10610

10611

10612

10613

10614

10615

10616

10617

10618

10619

10620

10621

10622

10623

10624

10625

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011أسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى كشف  ب .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 26صفحة 

(اسماعیل جمال ابراھیم محمد (محول

اسماعیل عثمان حماد عثمان

اسماعیل على عبد الحمید على

اسماعیل محمد سعید ابراھیم

(اسماعیل محمد عصام الدین (محول

اسمھان زغلول محمد القصاص

اسیل محمد صبرى مصطفى احمد الحنفى

اشرف حنا اسحق حنین

اشرف حنفى ابراھیم الدسوقى عید

اشرف سعد محمد حسن

اشرف فرج عبد العظیم محمد

اشرف محمد رفعت حسیبو رضوان

اشرف منیر فھمى احمد خلف

افارمیان دانیال دوت

بدون اسم

(افنان عصام محمد محمود (محول

اكرم محمد فرید معوض

اكرم محمد یوسف یوسف

االء ابراھیم سعد علي

االء ابراھیم مرسى یوسف

االء اشرف جابر محمد

(االء السید احمد محمد السید (باق

االء بھاء الدین عبد الباقى عبد الحكیم

(االء جمال محمود محمود سطوحى (محول

االء سمیر السید السید

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40137

102/2011/03178

102/2011/00268

102/2011/00337

102/2011/40089

102/2011/40380

102/2011/03330

102/2011/02438

102/2011/01944

102/2011/03386

102/2011/02440

102/2011/00371

102/2011/02577

102/2011/40381

102/2011/02842

102/2011/40136

102/2011/00105

102/2011/40703

102/2011/00956

102/2011/02201

102/2011/00153

102/2011/40382

102/2011/01667

102/2011/40383

102/2011/00274

عربى

10626

10627

10628

10629

10630

10631

10632

10633

10634

10635

10636

10637

10638

10639

10640

10641

10642

10643

10644

10645

10646

10647

10648

10649

10650

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 27صفحة 

االء صبرى عبد الصادق مصیلحى

االء على السید سالم

االء فاروق احمد محمود

االء كارم محمود مصطفى

االء محمد بیومى حسن

أالء مطاوع سعد مطاوع

االء ھشام محمد عمر

(الحسن بن جالى كمارا (باق

الحسین ابو المجد على

السید احمد السید محمد

السید احمد حامد حامد محمد

الشیماء رجب احمد عطیفي

الشیماء طلعت محمد عبد اللطیف

الشیماء عاشور عبد السالم عبد الغفار

الشیماء فارس على دسوقى لبنھ

الشیماء فایز عبد الحمید عبید

(الشیماء فوزى احمد ابراھیم محمود (محول

المعتز خالد یاسین محمد

الھام احمد سید خلف هللا

الھام احمد محمد محمد

الھام سامي محمد الشوربجي

الھام على محمد على ابو ھالل

امال محمود القطب محمود

امال ھشام محمود عبد الوھاب

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01184

102/2011/02038

102/2011/01616

102/2011/01532

102/2011/01281

102/2011/02595

102/2011/00785

102/2010/39917

102/2011/40384

102/2011/01683

102/2011/01478

102/2011/02824

102/2011/01981

102/2011/01409

102/2011/01982

102/2011/01983

102/2011/40385

102/2011/00942

102/2011/00732

102/2011/00636

102/2011/01629

102/2011/03076

102/2011/01043

102/2011/02169

102/2011/02298

عربى

10651

10652

10653

10654

10655

10656

10657

10658

10659

10660

10661

10662

10663

10664

10665

10666

10667

10668

10669

10670

10671

10672

10673

10674

10675

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

ركـز الحســاب العلمــىمـــ-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 28صفحة 

امانى احمد عبد العلیم محمد

(امانى احمد یوسف حنفى (محول

امانى اشرف على احمد رمضان

اماني ایمن عبده محمد

امانى زاھى احمد محمود

امانى سعید عباس على حسن

امانى سلیمان سعید سلیمان

امانى طارق حافظ محمد

اماني عادل رزق علي الفقي

امانى عاطف مصطفى محمد

امانى على صدیق على

امانى فاروق فرحات احمد

(امانى محمد احمد السید (محول

امانى محمود محمد عبد الجواد

امانى ممدوح احمد حسین جاد

اماني نصر مصطفي عمران

امجد جید عبده جرجس

امل احمد ابراھیم عطاهللا

امل السید احمد صالح

امل امیل فاروق زكى

امل جمال عویس حسن

امل حامد قرني حامد

امل حسنى احمد سلیم

امل سمیر ماضى ابواللیل

أمل سمیر محمد أبوزید

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02905

102/2011/40386

102/2011/00473

102/2011/01126

102/2011/00474

102/2011/01127

102/2011/01515

102/2011/40871

102/2011/01569

102/2011/01128

102/2011/00508

102/2011/00212

102/2011/40211

102/2011/00907

102/2011/03409

102/2011/03223

102/2011/02530

102/2011/01964

102/2011/01705

102/2011/02361

102/2011/00289

102/2011/03103

102/2011/01257

102/2011/00637

102/2011/02603

عربى

10676

10677

10678

10679

10680

10681

10682

10683

10684

10685

10686

10687

10688

10689

10690

10691

10692

10693

10694

10695

10696

10697

10698

10699

10700

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 29صفحة 

امل عبد الرحمن نبھات ھاشم

امل عصام حسین سالم علي

امل علي بشندى سید

امل عید زینھم فرج

امل محمد احمد رزق

امل محمد عطیة سید

امنة حسن على خلیل

(امنھ عبد هللا عبد الرحمن الدسم (باق

أمنیة أحمد عزت محمد حنفي

امنیة احمد محمد بیومى

أمنیھ أسامھ أحمد علي عبد هللا

امنیة أشرف محمد محمد عامر

امنیة السالل عبده بكر

امنیة السید امام عبده محمد حمودة

امنیة حسن محمود العوامرى

امنیة حسین احمد حسن

امنیة حمدى محمد عبد الونیس

امنیة سامي محمد شعراوي

امنیة سعید حلمي عبد العزیز

امنیة سمیر جابر مصطفى

(امنیھ سمیر عبد الفتاح خطاب (محول

امنیة صابر حنفي حماد

امنیة عادل عمر احمد عبد هللا

امنیة على احمد على

امنیة على هللا محمد احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40289

102/2011/01912

102/2011/01009

102/2011/00602

102/2011/02401

102/2011/00426

102/2011/00786

102/2010/39323

102/2011/02299

102/2011/00633

102/2011/02316

102/2011/02739

102/2011/00759

102/2011/02804

102/2011/02963

102/2011/00427

102/2011/00845

102/2011/00388

102/2011/03058

102/2011/02198

102/2011/40037

102/2011/00475

102/2011/00476

102/2011/00634

102/2011/02789

عربى

10701

10702

10703

10704

10705

10706

10707

10708

10709

10710

10711

10712

10713

10714

10715

10716

10717

10718

10719

10720

10721

10722

10723

10724

10725

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 30صفحة 

امنیة محمد سید علي ھارون

امنیة محمد عید احمد

امنیة محمد محمود محمد

امنیة محمود سید عید

(امنیة محمود على (محول

امنیة مختار محمد عبدالمنعم

امنیة مصطفى محمد محمد احمد خلیل

امنیة ممدوح محمد حنفى

امنیة نبیل محمد مصطفى

امنیة ھانى كمال محمود

امنیھ ھشام محمد محمود

امنیة وجدى محمود محمد

امنیة یوسف سید یوسف

امومد میت ریج امو

امیر ربیع ربیع محمد الدمسیسى

أمیر محمد بیومى محمد على

امیر محمد محمد على

امیر محمد محمد فتحى نصار

امیرة إبراھیم عبد الحمید محمد الحوري

امیرة احمد محمد احمدعبد الرحیم

(امیره احمد نصر صبحى (محول

امیرة اسامھ محمد حلمى الدالى

امیرة جمال مصطفى خلیفة

امیرة رضا شعبان سید

امیره زغلول سعد عبد هللا

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/03355

102/2011/01335

102/2011/00283

102/2011/00284

102/2011/40388

102/2011/02488

102/2011/02524

102/2011/03331

102/2011/01714

102/2011/00422

102/2011/02976

102/2011/00810

102/2011/00787

102/2011/40390

102/2011/03180

102/2011/02397

102/2011/02696

102/2011/01812

102/2011/02735

102/2011/01282

102/2011/40045

102/2011/01706

102/2011/03077

102/2011/00343

102/2011/02098

عربى

10726

10727

10728

10729

10730

10731

10732

10733

10734

10735

10736

10737

10738

10739

10740

10741

10742

10743

10744

10745

10746

10747

10748

10749

10750

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 31صفحة 

امیرة سعید سالم ادریس

امیرة سمیر حنا عبد الشھید

امیرة سید احمد ابراھیم

امیرة سید محمد حسین

امیرة طھ عبد المنعم سلیم طھ

امیرة عبد العلیم عبد الفتاح عرفھ

امیرة عرفات سالم سالم بركات

امیرة على حسن حسن

امیرة على حسن محمد

امیرة عماد عبد الوھاب عبد هللا

امیرة فیكتور ابراھیم شكر هللا

امیرة كمال عبد الحمید محمد مصطفي

امیرة ماھر عبد السالم عبد العاطي

امیرة محمد رمضان حسین

امیرة محمود عبد الرحیم عبد الرحمن

امیرة محمود محمد سلیمان

(امیرة مصطفى فرید حسین (محول

امیرة یحیى صابر احمد

امیمة عالءالدین عباس عبدالرحیم

امین محمد محمد األمین حلمى زین

امینة بدر احمد ھریدى

امینة رجب عرابى محمود

امینة سعید كمال عامر

امینة صالح عبد الواحد محمود الصعیدي

امینة عبد الرحیم عبد البر

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02003

102/2011/40704

102/2011/02309

102/2011/02485

102/2011/03156

102/2011/01725

102/2011/00477

102/2011/40392

102/2011/00603

102/2011/00912

102/2011/01129

102/2011/01261

102/2011/01274

102/2011/03078

102/2011/00240

102/2011/00631

102/2011/40394

102/2011/00788

102/2011/03120

102/2011/02616

102/2011/00290

102/2011/01624

102/2011/40705

102/2011/01447

102/2011/40707

عربى

10751

10752

10753

10754

10755

10756

10757

10758

10759

10760

10761

10762

10763

10764

10765

10766

10767

10768

10769

10770

10771

10772

10773

10774

10775

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 32صفحة 

انجى حسن احمد حسن

انجى حمدى ثابت جرجس

انجى زكریا معوض زاھر

انجى صبحي جاد مرجان

انجى عادل عبد الحمید احمد

أنجى عامر عبد هللا السید

انجى فاضل عبید عبد الحلیم

انجى ھشام محمد محمد الملیجى

اندرو بھجت انیس صعودي

أندرو سمیر یوسف جید

اندرو عاطف داود سلیمان بطرس

اندرو نجاح لمعى موسى ویصا

انطونیوس توفیق جرجس توفیق

اولیفیا عاطف سعد حبیب

ایات عباس أحمد أحمد عمران

ایات عبد السمیع زكي عبد السمیع محمد

ایات عبد الفتاح محمدحسن

ایرینى وجیة عریان حنا

ایمان ابراھیم سعد ابراھیم الشین

بدون اسم

ایمان أحمد محمد سنوسي

ایمان اسامة شاكر الیاس

ایمان اشرف احمد انور حلمى

ایمان جمال شفیق ابراھیم

ایمان جمال فرج حسن

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00478

102/2011/01088

102/2011/02847

102/2011/01130

102/2011/01199

102/2011/02195

102/2011/02862

102/2011/01283

102/2011/00932

102/2011/01811

102/2011/00733

102/2011/00891

102/2011/02841

102/2011/00990

102/2011/03377

102/2011/01284

102/2011/40397

102/2011/03013

102/2011/02190

102/2011/40708

102/2011/02815

102/2011/02040

102/2011/40227

102/2011/01296

102/2011/01103

عربى

10776

10777

10778

10779

10780

10781

10782

10783

10784

10785

10786

10787

10788

10789

10790

10791

10792

10793

10794

10795

10796

10797

10798

10799

10800

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 33صفحة 

(إیمان  حسام الدین عبد الفتاح أحمد (باق

ن حسن السید محمد  قطبایما

ایمان حسن ثابت احمد

(ایمان حسن رمضان سید (باق

ایمان حسن محمد حسن

ایمان حسنى حسان عبد الحمید

ایمان حسین زكى محمد

ایمان حنفي محمد صقر

ایمان رفعت طھ محمود مسعود

ایمان رفعت محمود احمد خلیفة

ایمان سعید محمد محمد ابراھیم

ایمان سمیر ابراھیم سید

ایمان سمیر احمد فؤاد المنشاوى

ایمان سید احمد سید

ایمان سید حسن زاید

ایمان سید حمادة احمد

ایمان سید محمد احمد

ایمان سید محمد عالم

ایمان شحاتھ قاسم السید

(ایمان شوقى مھدى محمد (محول

ایمان صبحى محمود حفنى عثمان

ایمان صبرى ابراھیم السید

ایمان طارق یوسف السید محمد

ایمان طلعت مرسي عبد الحافظ

ایمان عادل علي السید فرج

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/33004

102/2011/03198

102/2011/01297

102/2010/39159

102/2011/02628

102/2011/00605

102/2011/01262

102/2011/01534

102/2011/00213

102/2011/02470

102/2011/01412

102/2011/02370

102/2011/02965

102/2011/02664

102/2011/01489

102/2011/00390

102/2011/00908

102/2011/01979

102/2011/01286

102/2011/40401

102/2011/02362

102/2011/00214

102/2011/00790

102/2011/02816

102/2011/02301

عربى

10801

10802

10803

10804

10805

10806

10807

10808

10809

10810

10811

10812

10813

10814

10815

10816

10817

10818

10819

10820

10821

10822

10823

10824

10825

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 34صفحة 

ایمان عاطف محمد فھمي

ایمان عبد الرحمن عبد الغفار عشماوى

ایمان عبد الرحمن محمود محمد

ایمان عبد المحسن حسني حسن محمد

(ایمان عبد المنعم محمد (محول

ایمان عبد الناصر عبد الجلیل مصطفى

ایمان عثمان احمد عابد

ایمان عالءالدین احمد علي

(ایمان  عالم محمد حسن (باق

(ایمان على عبد المنعم (محول

ایمان فتحى فھمى عفیفي

ایمان كامل محمد نور

ایمان مجدى حسن سیف النصر

ایمان مجدي شعبان أبو زید

ایمان محمد ابراھیم محمد جربوع

يایمان محمد اسامھ محمود محمد خضر

ایمان محمد عباس حلمى

ایمان محمد منصور محمود

ایمان محمود حسن احمد الشیخ

ایمان محمود سعد البكرى

ایمان محمود فرغلي محمد

ایمان محمود محمود محمد

ایمان مرسى ابوالسعود مرسى

(ایمان موسى نصر الدین محمد (محول

ایمن عز الدین شكرى ابوبكر

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00479

102/2011/00480

102/2011/03008

102/2011/01448

102/2011/40403

102/2011/00606

102/2011/01063

102/2011/01490

102/2010/38681

102/2011/40405

102/2011/00246

102/2011/02596

102/2011/00913

102/2011/02689

102/2011/02983

102/2011/01913

102/2011/02835

102/2011/02685

102/2011/03033

102/2011/00171

102/2011/03026

102/2011/00509

102/2011/00618

102/2011/40406

102/2011/01931

عربى

10826

10827

10828

10829

10830

10831

10832

10833

10834

10835

10836

10837

10838

10839

10840

10841

10842

10843

10844

10845

10846

10847

10848

10849

10850

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 35صفحة 

ایمن محمد منصور على

ایمن یوسف مسعود یوسف

ایناس اوسام عبد المقصود ابراھیم

ایناس خاطر سید عثمان قاسم

ایناس طھ احمد الدرواني

ایناس عبد الھادى رشاد عبدالھادى

ایناس محمد عبد القادر عمر

ایناس نبیل مصطفى قاسم

ایھ ابو علي احمد ابوالمجد

ایھ احمد بدر حسن عبدة

ایھ اشرف حسن محمد

ایھ أشرف فتحي إبراھیم

ایھ اشرف محمد البدرى

ایھ اشرف مصطفى سید معوض

ایة السید عبد العزیز

ایھ هللا السید احمد السید

ایھ هللا ایھاب عبد المنعم یوسف

ایھ هللا شعبان عبد الوھاب عبد الحفیظ

ایھ هللا طارق سالمة محمد

ایھ هللا محمد توفیق محمد

ایھ امل نظیم متولى

ایھ أوسامھ فرید فھمي

ایھ ایھاب أمین محمود

ایھ باشا غانم دیاب

ایھ جابر محمد حسانین

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01957

102/2011/00857

102/2011/01796

102/2011/01570

102/2011/01491

102/2011/02399

102/2011/00510

102/2011/03101

102/2011/01131

102/2011/02536

102/2011/02627

102/2011/03079

102/2011/03259

102/2011/01044

102/2011/40709

102/2011/00258

102/2011/01258

102/2011/03332

102/2011/02192

102/2011/00304

102/2011/01668

102/2011/03080

102/2011/02803

102/2011/00514

102/2011/03341

عربى

10851

10852

10853

10854

10855

10856

10857

10858

10859

10860

10861

10862

10863

10864

10865

10866

10867

10868

10869

10870

10871

10872

10873

10874

10875

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 36صفحة 

ایھ جالل خلیل عبد الواحد احمد

ایھ حسام صابر حامد

ایھ حسین مصطفى عبد المقصود

(ایھ حمدان مسعود محمد (محول

ایھ حمدى سالم احمد

ایھ حمدى سید محمد

ایھ خالد احمد فرید ابراھیم احمد

ایھ رمضان محمد عبد السمیع

ایھ سامح محمد ابوسریع

ایھ سعد الدین حسني عبد هللا على

ایھ سعید محمد السید

ایھ سمیر أحمد حسین

ایھ سمیر عبد المنعم ابراھیم صیام

ایھ سید على عبد العال

ایھ صالح ذكي ابراھیم

ایھ صالح علي محمد علي

ایھ صیام رمضان عویس

ایھ طلعت ابو النصر عبد العظیم

ایھ طلعت زكریا محمد

ایھ عادل أحمد محمد شعبان

ایھ عادل عبد المحسن محمد خالد

ایھ عاشور محمد سید

ایھ عاطف عبد الخالق إبراھیم السید

ایھ عبد الحمید جالل سید

ایھ عبد الرازق عبد المعطي محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02831

102/2011/03272

102/2011/02105

102/2011/40212

102/2011/00789

102/2011/02826

102/2011/00229

102/2011/00344

102/2011/01246

102/2011/03297

102/2011/02792

102/2011/03298

102/2011/03343

102/2011/03081

102/2011/00389

102/2011/02112

102/2011/03344

102/2011/02863

102/2011/02964

102/2011/02220

102/2011/02700

102/2011/02890

102/2011/02820

102/2011/02996

102/2011/03345

عربى

10876

10877

10878

10879

10880

10881

10882

10883

10884

10885

10886

10887

10888

10889

10890

10891

10892

10893

10894

10895

10896

10897

10898

10899

10900

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 37صفحة 

ایھ عبد الرازق محمد احمد محمد

ایھ عبد الرحمن احمد امین الصیفي

ایھ عبد السالم محمد عبد السالم

ایھ عبد العزیز عبد الحلیم عبدربھ

ایة عبد الفتاح فیصل عبد الفتاح

ایة عبد اللطیف جمال عبد اللطیف

ایة عبد المحسن محمد عبد المحسن

ایة عبد المنعم احمد محمد

ایة عزت صابر محمود

ایة عصام على متولى عباس

ایة على محمود عبد هللا

ایة عمران احمد عمران

ایة عمرو محمود عبد الفتاح

ایھ فارس سعید سالم

ایة فتحي جمعھ عبد المجید

ایة فؤاد عبد العال حسن

ایة كمال الدین حسین محمد الشیخ

ایة كمال سید ھمام

ایة لطفى عبد الھادى محمد

ایة مجدي حسن أحمد

بدون اسم

ایة مجدى محمد موسى

ایة محمد حسین محمد

ایھ محمد حنفى محمود

(ایھ محمد سالم مسلم (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01045

102/2011/01726

102/2011/02777

102/2011/01200

102/2011/02672

102/2011/01921

102/2011/02004

102/2011/02052

102/2011/00811

102/2011/01201

102/2011/40711

102/2011/03005

102/2011/01618

102/2011/40412

102/2011/00305

102/2011/00991

102/2011/00355

102/2011/03025

102/2011/02445

102/2011/02212

102/2011/40413

102/2011/03262

102/2011/01010

102/2011/40415

102/2011/40073

عربى

10901

10902

10903

10904

10905

10906

10907

10908

10909

10910

10911

10912

10913

10914

10915

10916

10917

10918

10919

10920

10921

10922

10923

10924

10925

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-ظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة ن

183من 38صفحة 

أیة محمد سلیمان أحمد حسنین

ایھ محمد صادق محمد

ایة محمد عبد العزیز محمد صالح

ایة محمد عبد العظیم محمد على

ایة محمد عبد هللا احمد

ایة محمد علي سید علي

ایة محمد مجدي حسین محمد

ایھ محمد محمد عبد الغنى

ایھ محمد مصطفى معتمد عمران

ایة محمود ابو العزم محمد الشافعى

ایة محمود حامد مرزوق

ایھ محى الدین كمال عبد العلیم

ایة مصطفى احمد كمال السبع

ایة مصطفى انور مصطفى

ایة مصطفى شحاتھ اصمعى

ایة مصطفى عبد الحكیم مصطفى

ایة مظلوم ابراھیم فضل

ایة نادر حسین عمر

ایھ یحیي توفیق عواد ابراھیم

ایة یسرى عبد الرازق عتریس

ایھاب السید عباس محمد

ایھاب جعفر محمد سلیم

ایھاب حسین مصطفى محمد

ایھاب خالد عبد المجید ابراھیم قشیرى

ایھاب رجب جمعھ احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02106

102/2011/40416

102/2011/00101

102/2011/00604

102/2011/01089

102/2011/01285

102/2011/03035

102/2011/02053

102/2011/02314

102/2011/40712

102/2011/02699

102/2011/02371

102/2011/01295

102/2011/01603

102/2011/00120

102/2011/03399

102/2011/00846

102/2011/03174

102/2011/02300

102/2011/01418

102/2011/00194

102/2011/00979

102/2011/00671

102/2011/00933

102/2011/00934

عربى

10926

10927

10928

10929

10930

10931

10932

10933

10934

10935

10936

10937

10938

10939

10940

10941

10942

10943

10944

10945

10946

10947

10948

10949

10950

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 39صفحة 

ایھاب سالم عبد الخالق محمود

ایھاب عادل حسن منصور

ایھاب عبد الصبور عبد المنعم السید حسین

ایھاب عطیھ محمود عطیھ

ایھاب عطیھ مصطفى محمد

ایھاب عمر ابراھیم ابوبكر

(ایھاب كمال حسن ابراھیم (محول

ایھاب مجدى محمد لطفى العدل

(ایوب  خیر سعد ایوب (باق

احمد عماد زكریا محمد

الدانة احمد سعد محمد الرمحى

ابتسام جمال صالح عبد الرحمن الدعیج

االء جمعة احمد محمود

احمد محمد صبرى محمود

االء السید یوسف سلیمان

احمد سعید محمد مشعاب المرى

احمد ناصر جمعة النفیحى الكبیسى

ایمان ابراھیم عبد هللا السلیمان

امنھ عبد الرحمن حمد خاتم المحشاوى

اسالم محمد كمال محمد محمد

الشیماء محمد محمد حمیدة

احمد محمد على العطاونة

احمد حمید احمد على

ایمان حاتم منصور المذكور الخالدى

ایة سعد ابراھیم محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02148

102/2011/00980

102/2011/02911

102/2011/00672

102/2011/00353

102/2011/01896

102/2011/40181

102/2011/02626

102/2010/38929

102/2011/40980

102/2011/40981

102/2011/40982

102/2011/40983

102/2011/40984

102/2011/40985

102/2011/40986

102/2011/40987

102/2011/40989

102/2011/40990

102/2011/40991

102/2011/40992

102/2011/40993

102/2011/40994

102/2011/40995

102/2011/40996

عربى

10951

10952

10953

10954

10955

10956

10957

10958

10959

10960

10961

10962

10963

10964

10965

10966

10967

10968

10969

10970

10971

10972

10973

10974

10975

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 40صفحة 

افرایم كمال ابراھیم جاد

ایمن عادل توفیق عبد السالم

ابراھیم بطى جمعان خمیس

ابراھیم ماجد عیسى خلف الحداد

احمد محمد عمر محسن الكیزى

ایمان على حبیب قالون

اسماعیل محمد على محمد حسن

(ایھاب ایمن انور السید (باق

ایة ھانى محمد على

العنود مبارك امان الخلوى

العنود محمد سلطان الجفالى

احمد عبد هللا معجب جویعد

ابراھیم محمد كونى

احمد فؤاد محمد مصطفى

ادم محمود جالو

احمد حسین على حسین الكبیسى

احمد راشد سعدون مبارك الكوارى

احمد ھالل سعد ابراھیم المھندى

احمد نزال حمود دربع

انور عبد هللا فوزى

ابراھیم اسماعیل ابرھیم عبد هللا

احمد راكان مانع عبد الھادى

احمد عجاب مفرج الدلمانى

انوار یوسف الفى غانم

ابرار یوسف الف غانم المطیرى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40997

102/2011/40070

102/2011/40999

102/2011/41000

102/2011/41001

102/2011/41002

102/2011/41132

102/2010/39178

102/2011/41133

102/2011/41203

102/2011/41204

102/2011/41205

102/2011/41206

102/2011/41207

102/2011/41208

102/2011/41254

102/2011/41304

102/2011/41307

102/2011/41311

102/2011/41429

102/2011/41432

102/2011/41434

102/2011/41436

102/2011/41438

102/2011/41440

عربى

10976

10977

10978

10979

10980

10981

10982

10983

10984

10985

10986

10987

10988

10989

10990

10991

10992

10993

10994

10995

10996

10997

10998

10999

11000

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 41صفحة 

احمد حمود حمدان عید

احمد سعد ناصر المحیمید

ایمان تمیم زاید العلكوم

ایمان محمود ناصر یاسین

ابراھیم عایض حمود شداد

اسراء اسامھ سالم ابو النیل

(باسل عوض مطر عبید (باق

باسم احمد محمد عبد الجواد

(باسم اشرف رشاد مرسى (محول

باسم السید عبد المحسن ابو المجد

باسم جمال عبد العظیم احمد

باسم سمیر عبد البدیع ابراھیم

باسم شریف محمد محمد

باسم كامل محمد عبد العظیم احمد

باسم كمال حسین غمرى

باسم ناجي عبد العزیز محمد

باسنت عالء عبد الحمید على فرید

باھر فوزى محمد الرماص

بثینة مصطفى رسمي احمد محفوظ

(بخیت حمد بخیت حمد المرى (باق

(بدر الدجى  سعید على عبد الوارث (باق

(بدر حسین عبد هللا محمد رحیمى (باق

بسام احمد نجیب محمد

بسام باھر بھاء الدین صادق احمد

بسام حسین السید محمود

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41505

102/2011/41507

102/2011/41556

102/2011/41557

102/2011/41558

102/2011/41559

102/2010/39744

102/2011/00673

102/2011/40195

102/2011/02974

102/2011/00674

102/2011/01442

102/2011/00434

102/2011/02355

102/2011/00833

102/2011/02593

102/2011/02231

102/2011/40804

102/2011/01575

102/2011/40806

102/2010/38728

102/2010/39963

102/2011/40414

102/2011/02594

102/2011/01651

عربى

11001

11002

11003

11004

11005

11006

11116

11117

11118

11119

11120

11121

11122

11123

11124

11125

11126

11127

11128

11129

11130

11131

11132

11133

11134

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 42صفحة 

بسام حمدي محمود فراج

ة (محولبسام رمضان اسماعیل حمز )

بسام سید شحاتھ محمد

بسام عبد الفتاح ثابت عبد الفتاح

بسام عصام محمد سالم الشوربجى

بسام على مسعد سالم

بسمة احمد كمال عبد العظیم

بسمة احمد محمد صالح

بسمة حسن على حسن السید

بسمة حسني عبد الفتاح محمد

بسمة خالد عبد الحلیم خلیل

بسمة خلف نقیب شلقامي

بسمة رمضان عبد العزیز باشا

بسمة سعید حسین ابوزید

بسمة سمیر صادق سلیمان

بسمة طارق حسن احمد حسن

بسمة عبد المنعم الوزیري محمد

بسمة عمر ابراھیم عمر حنفى

بسمة عیسى بشیر خلیل مصطفى

بسمة فوزى محمد ابراھیم

بسمة محمد حسن اسماعیل

بسمة محمد عبد الرحمن محمد

بسمة محمد عبد الرحمن محمد شرموخ

(بسمھ محمد محمود (باق

بسمة محمود محمد الصاوى بدران

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02063

102/2011/40417

102/2011/00106

102/2011/00834

102/2011/01306

102/2011/03154

102/2011/00760

102/2011/01237

102/2011/00428

102/2011/02686

102/2011/01427

102/2011/01882

102/2011/00339

102/2011/01670

102/2011/00247

102/2011/00957

102/2011/02057

102/2011/01355

102/2011/02437

102/2011/01287

102/2011/03059

102/2011/00791

102/2011/03003

102/2009/39400

102/2011/02903

عربى

11135

11136

11137

11138

11139

11140

11141

11142

11143

11144

11145

11146

11147

11148

11149

11150

11151

11152

11153

11154

11155

11156

11157

11158

11159

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 43صفحة 

بسمة میخائیل فؤاد صالح

بسمة ھانىء معوض مصیلحى

بسمة وجدي عبد الكریم یوسف

بسنت ابراھیم عبدالفتاح منصور

بسنت ایمن السید منصور

بسنت حسام الدین صالح محمود

بسنت حسام عبد السمیع رمضان

بسنت حسن احمد محمد المنشاوي

بسنت خالد سید طلب

بسنت طارق عبد هللا محمد

بسنت عبد الناصر محروس عبد النبى

بسنت مجدى محمد الغزولى

بسنت محسن محمد حسین

(بسنت  محمود حسن محمود (باق

بالل علي خلیل علي خلیل

بالل مجدى عبد الصمد انصارى

(بالل  محمد محمد مرسى (باق

(بھاء رفاعى سلطان احمد (محول

بھاء محمد عبد الحارث على

بوسى احمد محمد عبد الرحمن

بوسى شریف حسین سید الحفنى

بوسى على احمد محمد

بوال شریف یسى مرزوق

بوال مجدى حلمى لوقا

(بیتر ایھاب بباوى روكسى (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/03082

102/2011/01359

102/2011/00958

102/2011/01801

102/2011/02853

102/2011/01876

102/2011/02125

102/2011/01247

102/2011/00715

102/2011/00179

102/2011/00623

102/2011/00638

102/2011/02832

102/2009/36159

102/2011/02912

102/2011/02749

102/2010/38390

102/2011/40096

102/2011/00329

102/2011/00751

102/2011/02086

102/2011/00415

102/2011/02442

102/2011/00160

102/2011/40094

عربى

11160

11161

11162

11163

11164

11165

11166

11167

11168

11169

11170

11171

11172

11173

11174

11175

11176

11177

11178

11179

11180

11181

11182

11183

11184

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 44صفحة 

(بیتر جمال عدلى میخائیل (محول

بیتر فرج جورج الیاس

بیتر میالد فایز بخیت

بیتر میالد كامل مسیحة

بیشوى ثروت فیلیب

بیشوى عماد حلمى غالى

بیشوى كمال جاب هللا جاد

بیشوى مجدى حنا عطیھ

تادرس ناجى حلیم حبیب

(تركى عبد العزیز احمد محمد (باق

(تركى محمد راشد الرشیدى (باق

(تركى نایف عموشى (باق

تسنیم محمد راشد صبیح العدلى

تغرید جاد الكریم عبد الرحمن احمد

تغرید محمد فتحى على الخولى

تقي جمال محمد شوقي

تقى حمدى محمد محمد

تقى عادل أبو العال ابراھیم

تقى عبد الحمید مصطفى حسین

تقى عبد الغنى مرسى عبد الغنى

تقى فیصل حمدى سالم

تقى مجدى احمد محمد

تقى مجدى امام عبد الحلیم

تقى مصطفى محمود السباعى

(توفیق علوان توفیق جنیدى (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40418

102/2011/01643

102/2011/02578

102/2011/00582

102/2011/40810

102/2011/02599

102/2011/01874

102/2011/00583

102/2011/00016

102/2010/39938

102/2010/39568

102/2010/39823

102/2011/00607

102/2011/00808

102/2011/01899

102/2011/02214

102/2011/00416

102/2011/02997

102/2011/03100

102/2011/02668

102/2011/02671

102/2011/02493

102/2011/02005

102/2011/02099

102/2011/40420

عربى

11185

11186

11187

11188

11189

11190

11191

11192

11193

11194

11195

11196

11197

11198

11199

11200

11201

11202

11203

11204

11205

11206

11207

11208

11209

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-ـرة نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھـ

183من 45صفحة 

توفیق محمد توفیق الخطیب

(ثریا سعد عبد العال محمد (محول

ثریا محمد مصطفى محمد

ثناء عالء عبد الحكیم السید

جابر كحالوي جابر علي

جاد ماھر جاد السید

(جار هللا سعید ناصر سعید (باق

(جار هللا ناصر جار هللا ناصر (باق

جاسر اشرف صالح الدین سید خلیل

جاسر عبد الرحمن عبد الحمید شاھین

(جاسر ولید جاسر خالد الجاسر (باق

(جاسم عبد هللا جاسم محمد على (باق

(جاسم عبد هللا محمد عبد هللا امین (باق

(جبر محمد جاسم محمد المناعى (باق

جبر یحیى السید جبر االشوح

(جراح مشعل عوض حمدان (باق

(جالل الدین شریف جالل (محول

جالل مجدي جالل سنوسي

جمال حامد عبد الشھید عبد اللطیف

جمال صالح حافظ عبد السالم

جمال نصر أحمد سلطان

جماالت سید ابراھیم لیثى

(جنات سعید منصور (محول

جنات شلبى محمد عبد السالم

جھاد ایمن عبود حمزه

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02015

102/2011/40190

102/2011/00391

102/2011/00481

102/2011/01887

102/2011/00200

102/2010/39585

102/2010/39796

102/2011/02516

102/2011/00435

102/2010/39972

102/2010/39711

102/2010/39964

102/2010/39712

102/2011/00557

102/2010/39825

102/2011/40421

102/2011/00981

102/2011/01401

102/2011/00383

102/2011/02509

102/2011/01939

102/2011/40422

102/2011/01883

102/2011/00271

عربى

11210

11211

11212

11213

11214

11215

11216

11217

11218

11219

11220

11221

11222

11223

11224

11225

11226

11227

11228

11229

11230

11231

11232

11233

11234

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 46صفحة 

جھاد رأفت حسین ابراھیم

جھاد سعید محمود محمد

جھاد سید عبد القادر سید

جھاد طارق عبد الحمید احمد السراجى

جھاد طارق فؤاد عبد الراضى حسن

جھاد عادل عبد النبى ھاشم

جھاد عباس على مصطفى

جھاد عبد الحافظ حسن قاسم

جھاد عبد الرحمن محمود سید

جھاد عبد العاطى صالح احمد

جھاد عبد العاطي یونس عبد المولي

جھاد عصام الدین مصطفى احمد

جھاد على احمد على

(جھاد فرحات حسن محمد (محول

جھاد محمد شعبان محمد

جھاد محمد عبد الوھاب عبده

جھاد محمد عربي محمد

جھاد محمود محمود أحمد إبراھیم

جھاد نصر طھ جمعھ

جورج فوزى تدرى روفائیل

(جوزیف  شوقى عیاد شحاتھ (باق

جوزیف مراد حلمى مراد

جون امیر فؤاد كامل برسوم

بدون اسم

جون عریان عزمى حنا

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00965

102/2011/03233

102/2011/00241

102/2011/02363

102/2011/00992

102/2011/40424

102/2011/01186

102/2011/02058

102/2011/03404

102/2011/02118

102/2011/00311

102/2011/02042

102/2011/01011

102/2011/40119

102/2011/00482

102/2011/01298

102/2011/00392

102/2011/02877

102/2011/01463

102/2011/02556

102/2010/38831

102/2011/02149

102/2011/00184

102/2011/40425

102/2011/03292

عربى

11235

11236

11237

11238

11239

11240

11241

11242

11243

11244

11245

11246

11247

11248

11249

11250

11251

11252

11253

11254

11255

11256

11257

11258

11259

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 47صفحة 

جیرمین عزیز میشیل واصف

جیھان صابر عامر عبد العزیز عامر

جیھان عبد الفتاح حمدي تمام

جیھان محمد صاوى احمد

(حاتم ابراھیم عیاضھ (باق

(حاتم بن عقیل بن صابل السمرى (باق

(حازم جمعھ رجب عبد الباقى (محول

حازم رمضان حبشى حسن

حازم صالح توفیق عبد الحمید

حازم عز الدین فاروق على

حازم محمد محمد عبد الباقي ابو العال

حازم محي مندوه حسین

حازم مصطفى ابراھیم الدسوقى

حازم ممدوح محمد حافظ

حازم ھاني وھبة عبد الوھاب

حامد احمد حامد احمد

حبیبة احمد عبد العزیز ھندى

(حبیبھ طھ حسین عبد الحمید (باق

حسام احمد صالح عبد الرحمن

حسام احمد عویس ابراھیم

حسام الدین بیومى محمد محمد عبد هللا

(حسام الدین عالم عبد الرازق ابراھیم (باق

(حسام الدین مصطفى احمد حسین (محول

حسام الدین مصطفى احمد معوض

حسام الدین نیازى البكرى عبد العاطى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40427

102/2011/01577

102/2011/00149

102/2011/01133

102/2010/39637

102/2010/39933

102/2011/40428

102/2011/40429

102/2011/01644

102/2011/01147

102/2011/02913

102/2011/01499

102/2011/02879

102/2011/00198

102/2011/01136

102/2011/03423

102/2011/01609

102/2010/39064

102/2011/02917

102/2011/40895

102/2011/02618

102/2008/26281

102/2011/40157

102/2011/00079

102/2011/00675

عربى

11260

11261

11262

11263

11264

11265

11266

11267

11268

11269

11270

11271

11272

11273

11274

11275

11276

11277

11278

11279

11280

11281

11282

11283

11284

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 48صفحة 

حسام الدین یحیى احمد بكرى

حسام حجاج یوسف حسین

حسام حسن مصطفى سید

حسام حسین محمد اسماعیل

حسام حلمى صابر عبد الحفیظ

(حسام خالد سعد على (محول

حسام رفعت سلیمان مراد

حسام سمیر محمد جبر

حسام علي عویس عبداللطیف

حسام لى مارفن السید محمد

حسام محمد احمد عبد اللطیف

حسام محمد سید على

حسام محمد عاشور سید أحمد

حسام محمد مجدى السید

(حسام محمد محروس محمد (محول

حسام محمد محمود عبد العظیم

حسام محمد محمود محمد

حسام مصطفى محمد مصطفى

(حسام یحیى محمود جاد المولى البوشى (باق

حسن احمد حسین محمد

حسن اسماعیل عبد القادر اسماعیل الطویل

حسن السید محمد عبده

(حسن جابر محمد ھادى (باق

حسن جمیل عبد الوھاب احمد

(حسن حسن عامر الجفالى (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02759

102/2011/02280

102/2011/02258

102/2011/02358

102/2011/01110

102/2011/40162

102/2011/02539

102/2011/01525

102/2011/02854

102/2011/01645

102/2011/00657

102/2011/02510

102/2011/02811

102/2011/02184

102/2011/40430

102/2011/01658

102/2011/00892

102/2011/00467

102/2010/39066

102/2011/02248

102/2011/02540

102/2011/01907

102/2010/39480

102/2011/02511

102/2010/39863

عربى

11285

11286

11287

11288

11289

11290

11291

11292

11293

11294

11295

11296

11297

11298

11299

11300

11301

11302

11303

11304

11305

11306

11307

11308

11309

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 49صفحة 

(حسن خالد عیسى حسین (باق

حسن سعید حسن علي حسن

(حسن عبد الحمید اكبر علوم العشار (باق

حسن عبد الستار ابراھیم حسن

حسن عبد الفتاح حسین عبد الفتاح

(حسن عبد هللا حسن الحسن المھندى (باق

حسن عز الدین حسن جاد

حسن عزت حسن حسین

حسن على محمد ابوالوفا

حسن متولى حامد متولى العادلى

حسن محمد احمد خلیل ابراھیم

حسن محمد سید رزة

(حسن محمد صالح الدین اسماعیل (باق

حسن محمد عبد العزیز محمود

حسن نادي شحاتھ عبد اللطیف

(حسن نصر حسن نصر (باق

(حسن وحید حسن شعراوى (محول

حسناء اشرف امام امام عبد المطلب

حسین حجاج امین احمد

حسین حسني جابر علي

حسین سامي حسین عبد العال

حسین صالح عامر جنیدى

حسین عبد القادر حسین مبروك قندیل

حسین على عبد الستار حسین

حسین على حسین عبد البارى

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39402

102/2011/01559

102/2009/38086

102/2011/40431

102/2011/02392

102/2008/29060

102/2011/00201

102/2011/02009

102/2011/03053

102/2011/02269

102/2011/00202

102/2011/02579

102/2010/39517

102/2011/03143

102/2011/01881

102/2010/39572

102/2011/40083

102/2011/01315

102/2011/02259

102/2011/00436

102/2011/01500

102/2011/03147

102/2011/02043

102/2011/40433

102/2011/02646

عربى

11310

11311

11312

11313

11314

11315

11316

11317

11318

11319

11320

11321

11322

11323

11324

11325

11326

11327

11328

11329

11330

11331

11332

11333

11334

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 50صفحة 

حسین عونى حسین محمد

حسین فكرى حسین عید

حسین محمد حسین قرنى

حسین محمد حسین یسرى

(حسین محمد عطیفى احمد (باق

حسین محمود حسین حمیده

حسین مصطفى احمد عبد الرحمن

حسین یاسر كمال السید عاید

حسین یوسف حسین شعیب

حكمت محمد محمود محمد

حمادة خالد قرني عبد العزیز

حمادة سید حامد احمد

(حمادة فرج احمد حسین (باق

(حمد سالم عید حمد المشوط (باق

(حمد سالم  محمد العزبھ المرى (باق

(حمد سعید حمد على (باق

(حمد سلیمان محمد السھیل (باق

(حمد عبد الرحمن عمیر الجبر النعیمى (باق

(حمد عبد هللا سعد الجھام (باق

(حمد محمد على الغضیصى المرى (باق

(حمد ناصر محمد تركى السبیعى (باق

حمدى احمد حمدى بیومى

حمزه احمد الدردیرى محمد

حمزه عماد الدین احمد علي

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01864

102/2011/02412

102/2011/40811

102/2011/00230

102/2010/39126

102/2011/02975

102/2011/00269

102/2011/40434

102/2011/02674

102/2011/01328

102/2011/00792

102/2011/01402

102/2011/00563

102/2010/39128

102/2010/39935

102/2010/39573

102/2010/39944

102/2010/39960

102/2010/39806

102/2010/39802

102/2010/39965

102/2010/39814

102/2011/02281

102/2011/01761

102/2011/00584

عربى

11335

11336

11337

11338

11339

11340

11341

11342

11343

11344

11345

11346

11347

11348

11349

11350

11351

11352

11353

11354

11355

11356

11357

11358

11359

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 51صفحة 

حمزة نصر هللا حمزة طاھر النیل

(حمیده عبد االمیر حسن عباس (باق

حمیدة عبد هللا احمد عبد العاطي

حنان السید عبد الھادى السید غانم

حنان حسین كامل حسین

حنان صالح محمد جنیدى دویدار

حنان فؤاد ابراھیم علي

حنان محمد خلیفھ حسنین خلیفھ

حنان ممدوح احمد ابراھیم

حنین فھمى محمود عبد هللا

خالد ابوالقاسم احمد الطاھر

خالد احمد جمعة عوض هللا

خالد احمد عبد المنعم احمد

(خالد احمد على طنطاوى (محول

(خالد احمد محمد عبد الفتاح (محول

(خالد جمال حسن على (محول

خالد جمیل محمد صابر

خالد حمدى ابوالمكارم سید

خالد حمدى عبد المحسن عبد العزیز قسیم

(خالد سالم سعد الركیب الھاجرى (باق

(خالد سعدون محمد جابر العذبة (باق

خالد سعید محمد عبد الفتاح

خالد عاصم محمد عفیفى السید

خالد عبد العاطى محمد زكى

(خالد عبد العزیز صالح الدین (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02115

102/2010/39612

102/2011/01535

102/2011/02108

102/2011/02864

102/2011/01571

102/2011/00429

102/2011/01187

102/2011/02782

102/2011/40812

102/2011/00676

102/2011/02447

102/2011/00276

102/2011/40437

102/2011/40438

102/2011/40207

102/2011/02104

102/2011/00858

102/2011/01684

102/2010/39808

102/2010/39722

102/2011/00438

102/2011/00151

102/2011/40813

102/2011/40102

عربى

11360

11361

11362

11363

11364

11365

11366

11367

11368

11369

11370

11371

11372

11373

11374

11375

11376

11377

11378

11379

11380

11381

11382

11383

11384

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 52صفحة 

خالد عبد الفتاح عبد الوھاب محمد البربري

خالد عصام محمد السید حسن رضوان المسلمى

خالد عالء الدین عبد الرحیم احمد محمدین

عیدخالد عید محمد 

(خالد فھد فراج عبد هللا (باق

خالد فوزي حسن محمود

خالد مجدى محمد حلمي عبد الغفار

(خالد محمد ابراھیم محمد بركات (محول

خالد محمد جابر دیاب

(خالد محمد جبار محمد الشھرانى (باق

خالد محمد حسانین عباس

(خالد محمد محمود محمد (محول

(خالد محمود السید ابو الحاج على (باق

خالد محمود شناوى یوسف یوسف

خالد ممدوح عبد المنعم على

(خالد ولید عباس غلوم (باق

خضر احمد شبیب فولى

خلف سید خلف محمود

(خلفان عجالن خلفان على الكوارى (باق

خلود أشرف فتحى أحمد

خلود خالد احمد عثمان

خلود خالد فوزي عباس

خلود خالد كرم الجمال

خلود سامى عبد المحسن محمدمعوض

خلود سعید محمود محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01324

102/2011/01111

102/2011/00893

102/2011/02282

102/2010/39982

102/2011/02857

102/2011/01908

102/2011/40439

102/2011/01479

102/2010/39945

102/2011/01852

102/2011/40442

102/2008/26288

102/2011/03141

102/2011/00270

102/2010/39566

102/2011/03170

102/2011/00658

102/2010/39801

102/2011/02821

102/2011/03264

102/2011/00393

102/2011/00722

102/2011/01271

102/2011/00805

عربى

11385

11386

11387

11388

11389

11390

11391

11392

11393

11394

11395

11396

11397

11398

11399

11400

11401

11402

11403

11404

11405

11406

11407

11408

11409

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 53صفحة 

خلود عبد الدایم محمد شفیق

خلود عبد العال عبد الرحمن علي

خلود على محمد محجوب

خلود محمد محمد عبد المنعم

خلود محمود عثمان عامر

خلود یسري عبد الرشید محمد

خلیفة على ناصر الحصر

خلیل رفعت احمد ابراھیم

(خولة صالح ابراھیم ماجد (باق

دالیا احمد حسام الدین یس

(دالیا  احمد عبدالعال السید (باق

دالیا حمدي علي علیش

دالیا خالد عبد السالم متولى

دالیا سعید نصر الدین سید

دالیا عنتر ابراھیم خلیفة

دالیا مجدى سعید السید

دالیا محمد سعد احمد

دالیا مصطفي محمد احمد قاسم

داود طارق داود میخائیل

دعاء أحمد عبد السالم الصغیر اسماعیل

دعاء الكحالوى محمد بدوى

دعاء جمال احمد عبد العزیزعلى

دعاء جمال جابر عبد العال

(دعاء  جمال عبدالمنعم عثمان (باق

دعاء حسن سید محمود

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00914

102/2011/00394

102/2011/02586

102/2011/01524

102/2011/03402

102/2011/00312

102/2011/40814

102/2011/01369

102/2010/39587

102/2011/00793

102/2010/38671

102/2011/01094

102/2011/00972

102/2011/00752

102/2011/02526

102/2011/01046

102/2011/01625

102/2011/02801

102/2011/03202

102/2011/02886

102/2011/02665

102/2011/01202

102/2011/01780

102/2010/38773

102/2011/02031

عربى

11410

11411

11412

11413

11414

11415

11416

11417

11418

11419

11420

11421

11422

11423

11424

11425

11426

11427

11428

11429

11430

11431

11432

11433

11434

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 54صفحة 

دعاء حسن عبد العزیز محمد

دعاء حسن فھمي مرسي فاید

(دعاء حسن محمد حسن عزام (محول

دعاء حسن مصطفى حسن

دعاء حمدى حسان محمد

دعاء رضا عبد الستار محمد

دعاء صابر امین عبد الھادى

دعاء صابر محمود مكاوى

دعاء صالح عبد المجید محمد

(دعاء عادل اسماعیل (باق

دعاء عادل امین احمد

دعاء عاطف محمد محمود

دعاء عفیفى احمد محمد

دعاء فایز فؤاد عبد الفتاح

دعاء كمال حسنى شعبان

دعاء محمد ابراھیم احمد

دعاء محمد ثابت احمد

دعاء محمد رمضان عبد اللطیف

دعاء محمد زكى سید

دعاء مصطفى أحمد محمد خلیل

(دعاء مصطفى محمد عید رضا (محول

دعاء ناصر عثمان رمضان

دعاء نبیل محمد على

دعاء نصر عبدالعظیم علي

دعاء ھشام رمضان محمود

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02408

102/2011/01227

102/2011/40114

102/2011/02606

102/2011/02805

102/2011/02840

102/2011/01203

102/2011/03157

102/2011/02120

102/2006/21909

102/2011/00511

102/2011/02587

102/2011/01204

102/2011/02199

102/2011/01356

102/2011/01671

102/2011/00259

102/2011/01581

102/2011/01965

102/2011/03036

102/2011/40446

102/2011/02778

102/2011/02851

102/2011/03121

102/2011/01464

عربى

11435

11436

11437

11438

11439

11440

11441

11442

11443

11444

11445

11446

11447

11448

11449

11450

11451

11452

11453

11454

11455

11456

11457

11458

11459

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 55صفحة 

دمیانة بدیع امین عازر

دمیانة ودیع نجیب برسوم

دنیا حمدى محمد محمد

دنیا سید محمد امام

دنیا مصطفى محمود عبد الفتاح

دیاب رمضان رشاد سلیمان

دیانا سامح ارمانیوس میخائیل

دینا ابراھیم سعید احمد

دینا ابراھیم كمال ابراھیم

دینا احمد محمود محمد

(دینا  السید احمد محمود (باق

دینا جالل بدر عبد المقصود

دینا جمال عبد العزیز المرسى

دینا حسن حماد محمد

(دینا خالد عبد العزیز محمد (محول

دینا رمضان فضل ركابي

دینا زغلول فرج حسن

دینا صبرى على اسماعیل

دینا طارق ممدوح عبد الفتاح

دینا عاصم فاروق حسن

دینا عبد الباسط حمدان صبرة

دینا عبد الحافظ خمیس عبد الحافظ

(دینا عبد الناصر فتحى (محول

دینا عزت عبد الفضیل امام

دینا كمال عویس محمود محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02783

102/2011/02822

102/2011/02346

102/2011/02302

102/2011/00608

102/2011/03148

102/2011/01205

102/2011/00430

102/2011/00231

102/2011/00260

102/2010/38899

102/2011/00168

102/2011/01263

102/2011/02364

102/2011/40120

102/2011/00306

102/2011/01090

102/2011/01517

102/2011/01225

102/2011/00716

102/2011/02898

102/2011/00395

102/2011/40140

102/2011/00943

102/2011/02459

عربى

11460

11461

11462

11463

11464

11465

11466

11467

11468

11469

11470

11471

11472

11473

11474

11475

11476

11477

11478

11479

11480

11481

11482

11483

11484

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 56صفحة 

دینا محمد اسماعیل محمد

دینا محمد حنفى أمین

دینا محمد خیرى احمد

دینا محمد عبد الحمید محمد

دینا محمد عبد الخالق محمد

(دینا محمد عثمان على (محول

دینا محمد محمود محمد

دینا محمد مصطفى محمد

دینا محمود محمد اسماعیل

دینا وجدى عبد العظیم محمد

رائف جمال شاؤول روفائیل

راشد شعبان راشد طوخى

راشد محمد عبد الرحمن محمود

راغب احمد عید علي

رامز رفیق ولیم ایوب

رامي احمد محمود ابراھیم

رامى عبد الناصر عبد الحى حافظ

رامى عالء سعد زغلول

رامى محمد مغاورى محمد

(رانا احمد خلیل محمد حسن (محول

رانا احمد رمضان محمد

رانا حمدي احمد احمد

رانا رمضان محمد على

رانا طارق السید بدر سلیم

رانا طارق عبد هللا عبد الرحمن

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02378

102/2011/02200

102/2011/02825

102/2011/01206

102/2011/02466

102/2011/40194

102/2011/02119

102/2011/00794

102/2011/00795

102/2011/00796

102/2011/00894

102/2011/02016

102/2011/00211

102/2011/01560

102/2011/01790

102/2011/01480

102/2011/03306

102/2011/01026

102/2011/02244

102/2011/40447

102/2011/01134

102/2011/02072

102/2011/02629

102/2011/01238

102/2011/00959

عربى

11485

11486

11487

11488

11489

11490

11491

11492

11493

11494

11495

11496

11497

11498

11499

11500

11501

11502

11503

11504

11505

11506

11507

11508

11509

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 57صفحة 

رانا مصطفى شعبان محمود

رانا ھشام محمد عبد الستار

راندا حسین محمد حسین

راندا رمزى محمد ابراھیم

رانده عصام حامد بھجات

(رانو منیر سعد خلیل (محول

رانیا أحمد محمد السعید

رانیا جمال سعد عبد الحمید

رانیا رمضان السید السید

رانیا عادل فتحى رجب

رانیا عشماوى عوض حجازى

رانیا عصام عامر سید حجاج

(رانیا فرحات احمد على (محول

(رانیا محسن عبد الفتاح (محول

رانیا ناصر احمد درویش

رباب ابراھیم أحمد یوسف المصري

رباب سامح سعید رویعي

رباب سمیر احمد ابوالفتوح

رباب سید محمود محمد

رباب محمد دسوقي السید

رجب احمد على سید

رجب محفوظ رجب محمد

رجب محمد ابراھیم جنیدى

(رحاب حسن محمد عبد القادر (باق

رحاب سمیح فضل سید

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00609

102/2011/00973

102/2011/00164

102/2011/00639

102/2011/00483

102/2011/40448

102/2011/02221

102/2011/01207

102/2011/01228

102/2011/01966

102/2011/00610

102/2011/03410

102/2011/40449

102/2011/40030

102/2011/01610

102/2011/02215

102/2011/01495

102/2011/00484

102/2011/02171

102/2011/03122

102/2011/02076

102/2011/02956

102/2011/02517

102/2010/39071

102/2011/00640

عربى

11510

11511

11512

11513

11514

11515

11516

11517

11518

11519

11520

11521

11522

11523

11524

11525

11526

11527

11528

11529

11530

11531

11532

11533

11534

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 58صفحة 

(رحاب عادل احمد مكسر (محول

رحاب عاطف زكریا ابراھیم

(رحاب عبد الرازق فتحى عمر (محول

رحاب عبد هللا عبد الغفار عبد هللا

رحاب محمد بیومى محمد امام

رحاب محمد محمود سباعى

رحاب محمد محمود عبد الرحیم

رحاب مدبولى محمود عالم

(رحاب ممدوح معقیل محمد (محول

رحاب منصور ابراھیم منصور

رحمة ابراھیم ابو سریع حسین

رحمة اكرم محمد تیسیر محمد شفیق

رحمھ جمال عبد الكریم سید

رحمة حماده یس على احمد

(رحمة خالد السادات ابراھیم عیسى (محول

(رحمھ شافعى محمد على (محول

(رحمھ شعبان على محمد (محول

رحمھ طلعت رمضان حسن

رحمھ عزالدین یحى محمد

رحمة محمد اسامة حسین صالح

رحمھ محمد سیف هللا مصطفى ابراھیم

رشا برسوم فرید فرنسیس

رشا سید حامد السید

رشا عبد المحسن مصطفى احمد

رشا مجدى حامد السید

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40150

102/2011/00812

102/2011/40450

102/2011/02318

102/2011/00723

102/2011/02784

102/2011/00418

102/2011/00627

102/2011/40082

102/2011/00396

102/2011/03014

102/2011/01361

102/2011/01288

102/2011/02865

102/2011/40161

102/2011/40032

102/2011/40210

102/2011/00397

102/2011/00423

102/2011/02216

102/2011/00133

102/2011/00398

102/2011/01802

102/2011/40451

102/2011/00242

عربى

11535

11536

11537

11538

11539

11540

11541

11542

11543

11544

11545

11546

11547

11548

11549

11550

11551

11552

11553

11554

11555

11556

11557

11558

11559

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-ت جـامعـــة القاھــرة نظــام مـعلــــومـا

183من 59صفحة 

رضا احمد سید سید محمد عبد الفتاح

رضا سید عبد السالم عویس

رضا سید عبد هللا محمود

رضا فوزى صلیب حنا

رضوة جاد مصطفى یوسف

رضوه عبد الرحمن محمود قدري عبد الرحمن

رضوى احمد حسین احمد

رضوى احمد عبد الحى احمد اسماعیل

رضوى اسامھ رشدي ماھر

رضوى ثروت عوض سید

رضوى رمضان عوض على

رضوى عادل عبد الفضیل صبیح دویدار

رضوى عامر حسین محمد

رضوى عبد الحق سید عبد الحق

رضوي عالء الدین سید محمد

رضوى عوض عباس مرسى

رغده صالح على محمد

رغدة طارق ھندى مرسى

رفاعي جمال حسن محمد

رفیدة محمد امین عزب

رفیق جمعھ ابراھیم عزب

رمزى ایھاب امین محمد ابراھیم

رمزى جابر موسى یوسف

رنا جمال توفیق احمد رجب

رنا حمدى عبد القادر زھران

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01853

102/2011/01967

102/2011/40815

102/2011/01468

102/2011/00797

102/2011/02232

102/2011/01188

102/2011/00724

102/2011/00307

102/2011/03090

102/2011/01781

102/2011/00848

102/2011/02966

102/2011/02128

102/2011/00512

102/2011/02423

102/2011/00154

102/2011/00813

102/2011/01636

102/2011/01248

102/2011/01020

102/2011/00076

102/2011/00471

102/2011/01923

102/2011/40816

عربى

11560

11561

11562

11563

11564

11565

11566

11567

11568

11569

11570

11571

11572

11573

11574

11575

11576

11577

11578

11579

11580

11581

11582

11583

11584

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 60صفحة 

رنا رأفت فرج حسن

رنا ربیع محمد السید

رنا عبد هللا زكى ابو زید

رنا محمد عبد هللا عزت احمد

رنیا علي ابراھیم علي

رنیا مصطفى عبدالحمید عبدالحكیم

(روضھ السید فتوح (محول

(روضھ محمد عبد العظیم حسین (محول

(روفیده مجاھد ملیجى ابو تیتى (محول

(رویدا محمد ناصر محمد مدبولى (محول

رویدا محمود محمد ابراھیم

ریاض بدوى ریاض بدوى

ریتا عاطف جریس حنس

ریم ابوزید الھم احمد

ریم أشرف رشاد عبدالغني

ریم السید عبد الحمید ابراھیم

ریم سید راغب بیومي

ریم طلعت صالح محمد

ریم عادل جمیل حموده الشعراوى

ریم عادل محمود ابراھیم

ریم مراد غفران عبد المقصود

(ریم مصطفى محمود محمد حسین (محول

(ریم ھادى ظاھر (باق

ریموندا مكرم رمسیس مكرم

ریموندا نصر نعیم زخارى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01208

102/2011/02059

102/2011/00944

102/2011/01299

102/2011/01844

102/2011/02640

102/2011/40454

102/2011/40456

102/2011/40458

102/2011/40203

102/2011/02313

102/2011/02077

102/2011/02874

102/2011/01997

102/2011/02652

102/2011/00966

102/2011/00399

102/2011/40460

102/2011/02673

102/2011/02055

102/2011/01289

102/2011/40462

102/2010/39983

102/2011/00993

102/2011/00611

عربى

11585

11586

11587

11588

11589

11590

11591

11592

11593

11594

11595

11596

11597

11598

11599

11600

11601

11602

11603

11604

11605

11606

11607

11608

11609

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 61صفحة 

رینا سالم على مصطفى

ریھام ابراھیم صالح ابراھیم محمد

(ریھام احمد السید غالى (محول

ریھام حسین حسن حسین

ریھام حمدى سعد منظور الدالى

ریھام خالد إبراھیم عبد الحق

ریھام خالد محمد محمود

ریھام سعید موسى عیسى

(ریھام سمیر عبد البدیع (محول

(ریھام سمیر محمد السید (محول

ریھام صالح احمد محمد حسن

ریھام عبد الحمید سید عبد الحمید

ریھام عبد الناصر احمد حسن

ریھام عبده عبد الحكیم فرج

ریھام عشري موسى علي

ریھام علي عطیة خلیفة

ریھام فوزى امام عبد السمیع

ریھام محمد رجب عبد الرحمن الحمالوي

ریھام محمود رمضان محمد

ریھام محمود عبد الفتاح عبد الحافظ

ریھام محمود مرسى بخیت

ریھام مصطفى عبد الحمید محمود

ریھام ولید عمرو معبد

(زامل منادر دھمیس (باق

زاید احمد حمودة زاید

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01998

102/2011/01209

102/2011/40168

102/2011/01290

102/2011/40464

102/2011/03022

102/2011/01897

102/2011/03413

102/2011/40466

102/2011/40020

102/2011/01047

102/2011/01914

102/2011/40817

102/2011/40818

102/2011/03037

102/2011/00400

102/2011/00974

102/2011/02604

102/2011/02662

102/2011/02121

102/2011/03038

102/2011/02978

102/2011/01436

102/2010/39947

102/2011/01692

عربى

11610

11611

11612

11613

11614

11615

11616

11617

11618

11619

11620

11621

11622

11623

11624

11625

11626

11627

11628

11629

11630

11631

11632

11633

11634

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 62صفحة 

زكریا محمد عوض نعیم

زھراء مدحت عبد الدایم كامل

زھرة یونس احمد محمد

زھیره ممدوح عبد الفتاح عبد السالم

(زیاد عالء محمد منیر (محول

زیاد نصر منصور سلیمان

(زین الدین ھاشم زین الدین (محول

زین العابدین عبدالمنعم السید محمد

(زینب ابراھیم انور ابراھیم (محول

زینب ابراھیم محمد عبد العزیز

زینب احمد السید عبد الرحیم

زینب احمد قناوي عقبھ

زینب الشحات حمیده إبراھیم

زینب بیومى سلیم حسین سلیم

زینب حسن حسن عبد الحمید

زینب حسن محمد عبد الكریم

زینب رمضان رشدى عبد هللا

زینب سعد محمد احمد ھالل

زینب شریف صالح مھران

(زینب صالح یوسف محمد (محول

زینب عبد المنعم حسین عبد المنعم

زینب عبد الموجود على الشعراوى

زینب عمر حنفى احمد محمد

(زینب كامل شعبان طرقایھ (محول

زینب محمد حسب النبى عبد العزیز

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40468

102/2011/01078

102/2011/02202

102/2011/00485

102/2011/40470

102/2011/01628

102/2011/40228

102/2011/03208

102/2011/40471

102/2011/02663

102/2011/00439

102/2011/02688

102/2011/01810

102/2011/03018

102/2011/02813

102/2011/00513

102/2011/00261

102/2011/01414

102/2011/00798

102/2011/40035

102/2011/02113

102/2011/03236

102/2011/03346

102/2011/40472

102/2011/02497

عربى

11635

11636

11637

11638

11639

11640

11641

11642

11643

11644

11645

11646

11647

11648

11649

11650

11651

11652

11653

11654

11655

11656

11657

11658

11659

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 63صفحة 

زینب محمد خطاب ابراھیم

زینب مرسى جمال الدین ابراھیم

(زینھ محمد عبد الحلیم (محول

سارة ابراھیم جاد الرب محمد

سارة ابراھیم كامل ابراھیم شعبان

سارة ابراھیم محمد احمد

سارة احمد ابراھیم احمد

سارة احمد ابوالمجد رضوان

(سارة احمد حسنین محمد (محول

د احمد حسینسارة احمد محم

سارة السید الزارع احمد لطفى الزارع

ساره امام ابو السعود محمود

سارة جمال بسیوني محمد

سارة جمال سید محمود

سارة جمال عباس احمد البستاوى

سارة حاتم بیومى ابراھیم

سارة حسن ابراھیم احمد

(سارة حسن بشیر عبد المولى (محول

سارة حسن عبد الجواد حسن

سارة حسنى ابراھیم عبد الحلیم

سارة حسون احمد حسن

سارة حسین حنفى على احمد

سارة حسین رمضان ابراھیم

سارة حمدى محمد حسن

سارة حنفى مصطفى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02013

102/2011/02489

102/2011/40474

102/2011/00440

102/2011/00975

102/2011/00814

102/2011/01428

102/2011/01429

102/2011/40121

102/2011/00134

102/2011/00354

102/2011/02191

102/2011/00401

102/2011/00345

102/2011/01189

102/2011/01615

102/2011/02888

102/2011/40217

102/2011/03071

102/2011/02746

102/2011/00172

102/2011/03000

102/2011/01249

102/2011/01353

102/2011/40477

عربى

11660

11661

11662

11663

11664

11665

11666

11667

11668

11669

11670

11671

11672

11673

11674

11675

11676

11677

11678

11679

11680

11681

11682

11683

11684

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 64صفحة 

سارة رفعت حزقیال اشعیاء

سارة زكریا احمد عبد المجید

سارة زكریا عبد المتعال ابراھیم

سارة سعد الدین ابراھیم عبده

سارة سعد فھیم السعدانى

سارة سعد مراد عامر

(ساره صالح عبد هللا صالح البوغشیى (باق

سارة صالح یوسف أبو طالب

(سارة طھ موسى عبد هللا (محول

سارة عادل احمد حسن

سارة عادل بكر محمد احمد

سارة عاطف على جمعة

سارة عبد الرحمن مصطفى محمد

سارة عبد الرسول عبد الرحمن زاید

سارة عبد السالم سید على

سارة عبد القادر عمر سلیمان

(سارة عبد هللا حسن الفولى (باق

سارة عبد هللا محمد احمد

ساره عبد ربھ محمود ابراھیم

سارة عدلى صبحى جرجس

سارة عزازى محمد محمد مجاھد

(سارة على محمد (محول

(سارة على محمود بیومى (محول

سارة عمرو احمد محمود عبد هللا

ساره عید عیسوى عیسى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00135

102/2011/03333

102/2011/02409

102/2011/00441

102/2011/01190

102/2011/02495

102/2010/39966

102/2011/02425

102/2011/40479

102/2011/01098

102/2011/02217

102/2011/03021

102/2011/01300

102/2011/01230

102/2011/03175

102/2011/00285

102/2010/39728

102/2011/03004

102/2011/40482

102/2011/00442

102/2011/00216

102/2011/40483

102/2011/40180

102/2011/00960

102/2011/02977

عربى

11685

11686

11687

11688

11689

11690

11691

11692

11693

11694

11695

11696

11697

11698

11699

11700

11701

11702

11703

11704

11705

11706

11707

11708

11709

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 65صفحة 

سارة فوزى السید محمود

ساره فیصل على محمد

سارة قندیل محمود احمد

سارة كرم عبد المجید عبد الرسول

ساره لبیب لبیب محمود

سارة مجدى محمد عبد المجید

سارة مجدى نیسان فھیم

سارة محسن محمد ابراھیم

سارة محمد احمد مرداش

سارة محمد السعید ابراھیم

سارة محمد السعید السید

سارة محمد حسین أحمد عبده

سارة محمد حسین الجیوشى

سارة محمد سعید محمد العاصي

سارة محمد عبد الصادق عبد الغنى

سارة محمد محمود على الطویل

سارة محمود احمد محمد

سارة محمود عبد الحمید على

سارة مختار فولى ابوالعال

سارة مدحت عبد الحمید الحوفى

سارة مرعي عبد الفتاح محمد

سارة مسعد محمد جمال

سارة مصطفي كمال السید

سارة مصطفى محمد احمد

1983/ 6/ 23سارة مصطفى محمد احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01240

102/2011/02648

102/2011/02870

102/2011/01647

102/2011/40485

102/2011/00647

102/2011/02448

102/2011/00806

102/2011/01763

102/2011/02193

102/2011/02114

102/2011/02712

102/2011/02972

102/2011/01292

102/2011/02367

102/2011/02436

102/2011/00250

102/2011/03083

102/2011/00124

102/2011/00486

102/2011/03347

102/2011/00424

102/2011/00961

102/2011/00487

102/2011/00262

عربى

11710

11711

11712

11713

11714

11715

11716

11717

11718

11719

11720

11721

11722

11723

11724

11725

11726

11727

11728

11729

11730

11731

11732

11733

11734

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 66صفحة 

سارة ممدوح زینھم خلیل

م الدینسارة ناجى محمد على عل

سارة نبیل أبو الفتح عبده

سارة نصر جبر زارع الشریف

سارة ھانى سید ربیع

سارة یاسر محمد جالل

(سالم حمد محمد الغفرانى المرى (باق

سالم سعد مقبل

(سالم صالح محمد العطان المرى (باق

(سالم على فرج الغفرانى المرى (باق

سالم مبروك عبد المجید خلیل

سالمھ علي سید محمد

سالمھ محمد عبد العزیز على

سالي سعید محمود محمد

سالى عماد الدین عبد الخالق حجاج

(سالى كمال ریاض (محول

سامح سعد امین محمود ابوسعده

سامح مبارك عید على

سامح محمد ماھر صالح

سامح مسلم ابراھیم عثمان

سامي شحتھ محمد محمد

ساندرا ارنست جورج بطرس

ساندى اشرف كامل یسى

سحر احمد سلیمان احمد

سحر حسن محمد حسن

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02645

102/2011/01048

102/2011/02303

102/2011/01301

102/2011/00799

102/2011/02592

102/2010/39729

102/2011/40487

102/2010/39731

102/2010/39734

102/2011/01526

102/2011/02336

102/2011/02129

102/2011/00022

102/2011/02471

102/2011/40489

102/2011/01586

102/2011/03371

102/2011/00835

102/2011/01894

102/2011/02102

102/2011/02709

102/2011/02087

102/2011/01012

102/2011/01884

عربى

11735

11736

11737

11738

11739

11740

11741

11742

11743

11744

11745

11746

11747

11748

11749

11750

11751

11752

11753

11754

11755

11756

11757

11758

11759

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 67صفحة 

سحر رمضان عامر محمد

(سحر صالح محمد صالح (باق

سحر صالح رمضان علي

سحر طلعت محمد على شرف

سحر محمد داود احمد

سعاد مصطفي عبد الواحد بشیر

(سعد احمد سعد سیف (باق

(سعد الدین یوسف جالل (باق

(سعد عبد هللا حسین (باق

سعد محمد سعد محمدابوشنب

سعد محمد فیصل محمد عدنان العظم

(سعود زید عبد هللا شاھر (باق

سعود محمد سعود الحسن

(سعود ناصر عبد الرحمن احمد (باق

سعید ابراھیم سید محمد

(سعید ابراھیم عبد هللا (باق

بدون اسم

(سعید اشرف سعید (محول

سعید السید سعید الدسوقى

(سعید جار هللا حمد العذبة المرى (باق

(سعید جار هللا سعید جمبع (باق

(سعید جار هللا صالح الغفرانى (باق

(سعید حمد محمد الغفرانى المرى (باق

(سعید راشد عبد هللا سعید (باق

سعید رجب على احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01293

102/2010/39139

102/2011/01492

102/2011/01210

102/2011/40612

102/2011/03056

102/2010/39736

102/2010/39513

102/2010/39793

102/2011/01565

102/2011/00059

102/2010/39511

102/2011/40896

102/2010/39862

102/2011/02233

102/2010/39948

102/2010/39737

102/2011/40614

102/2011/00330

102/2010/39738

102/2010/39818

102/2010/39739

102/2010/39740

102/2010/39861

102/2011/01721

عربى

11760

11761

11762

11763

11764

11765

11766

11767

11768

11769

11770

11771

11772

11773

11774

11775

11776

11777

11778

11779

11780

11781

11782

11783

11784

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 68صفحة 

سعید شیمي سعید عبد الحمید

سعید عرفھ سعید فھمى

سعید عزت عطیھ عبد الرازق

سعید عویس عبد الحمید عید

سعید محسن السید علي

سعید محمد سعید حسن

سلطان برغش عامر ھضیب العجى

(سلطان حسن جاسم ناى ال ثانى (باق

سلطان ضاحي صابر احمد غریب

سلفیا كمال نسیم بطرس

(سلمان یوسف محمد فھد المضحكى (باق

سلمى احمد عبد الفتاح عبد الجواد

سلمى احمد عمر محمد

سلمى احمد كمال رجب على

سلمى احمد محمد محمد

سلمى اشرف حسن عبد النبي

(سلمى امام سید ابراھیم (محول

(سلمى بھجت عید ایراھیم (محول

سلمى جیوش عبدالفتاح عبدالمقصود

سلمى حجاج رمضان حسین

سلمى خالد ربیع احمد جبھ

سلمي خالد محمد علي

(سلمى سعید حسین احمد (محول

سلمى سمیر ابراھیم محمد

سلمى سمیر محمد على

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01646

102/2011/00982

102/2011/01993

102/2011/01587

102/2011/00564

102/2011/00895

102/2011/40819

102/2010/39968

102/2011/02010

102/2011/00251

102/2010/39937

102/2011/00909

102/2011/02372

102/2011/01211

102/2011/01648

102/2011/02310

102/2011/40146

102/2011/40021

102/2011/02588

102/2011/00056

102/2011/01968

102/2011/00313

102/2011/40105

102/2011/01915

102/2011/01243

عربى

11785

11786

11787

11788

11789

11790

11791

11792

11793

11794

11795

11796

11797

11798

11799

11800

11801

11802

11803

11804

11805

11806

11807

11808

11809

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 69صفحة 

(سلمى طارق سید عبد الباقى سیف النصر (محول

سلمى عزت عبد الحلیم ابراھیم

سلمى عالء الدین سید أمین

سلمى محمد حمادة احمد شحاتھ

د متولى زیدانسلمى محم

سلمى یسرى فؤاد محمد

سلوى اشرف امین عبد العال

سلوي حمدى ثابت حسن

سلوى سالمھ داود سلیمان

(سلوى مبارك ناصر الربیعھ (باق

سلوى محمود محمد حامد

سلیم طارق كمال محمد

(سلیمان ابراھیم سلیمان البلوش (باق

سلیمان طارق محمد طلبة

سلیمان محمد سالمھ حسن سلیمان

سلیمان محمود سلیمان سید

سماء عبد العزیز عبد المجید حسن

سماء محمد احمد ابراھیم

سماح احمد سلیمان على

سماح احمد على عبد السالم

سماح بیومي رمضان ابراھیم

سماح طلعت محمد عبد المقصود

سماح على رزق حسانین

سماح محمد جابر منصور

سمر ابراھیم عبد الظاھر محمود احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40616

102/2011/01294

102/2011/02222

102/2011/01707

102/2011/02107

102/2011/40820

102/2011/01022

102/2011/00910

102/2011/01302

102/2010/39580

102/2011/00488

102/2011/02914

102/2010/39815

102/2011/02682

102/2011/01443

102/2011/01932

102/2011/00217

102/2011/00945

102/2011/01275

102/2011/00489

102/2011/02204

102/2011/03072

102/2011/01779

102/2011/02383

102/2011/03011

عربى

11810

11811

11812

11813

11814

11815

11816

11817

11818

11819

11820

11821

11822

11823

11824

11825

11826

11827

11828

11829

11830

11831

11832

11833

11834

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 70صفحة 

سمر احمد جمعھ محمد

سمر احمد محمد احمد

سمر احمد محمد عبد الحكیم

سمر جمال محمد احمد

(سمر جمال محمود زھران (محول

سمر حسن عبد الغفار محمود

سمر سامى اسعد منصور

سمر سعید عید محمد

سمر صابر عبد النبى ابراھیم

(سمر صفوت عبد الحمید مصطفى (باق

سمر عادل صابر على

سمر عبد الحى عبد الاله على

سمر عبد الرؤف خلیل فرید

سمر عزت محمود اسماعیل

سمر عالء الدین احمد عبد الغنى

سمر مجدي امام ابوالخیر

سمر محمد عبد الحلیم محمد

سمر محمد قطب اسماعیل

سمر مصطفي فھمي سیف

(سمر ناجى ابراھیم عید الحافظ (محول

سمر یوسف مجاھد یوسف

سمسمھ عبد الرحمن امین محمد محفوظ

سمیحھ عبد العال محمد السید

سمیر محمد سمیر رجب عفیفى

(سمیر محمود یوسف اللیثى (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01049

102/2011/00308

102/2011/01212

102/2011/03206

102/2011/40118

102/2011/01449

102/2011/02373

102/2011/02891

102/2011/02380

102/2010/39146

102/2011/01430

102/2011/01518

102/2011/02871

102/2011/01213

102/2011/00967

102/2011/01493

102/2011/00299

102/2011/03334

102/2011/03356

102/2011/40024

102/2011/03006

102/2011/03001

102/2011/01050

102/2011/01554

102/2011/40617

عربى

11835

11836

11837

11838

11839

11840

11841

11842

11843

11844

11845

11846

11847

11848

11849

11850

11851

11852

11853

11854

11855

11856

11857

11858

11859

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 71صفحة 

سمیر مصطفى عبد الحمید مصطفى شكر

(سمیرنا سیال كوكب داود جرجس (محول

سمیرة رضا عبد العزیز محمد

سمیة ابراھیم یوسف ابراھیم

سمیة احمد ابوالنور سكران

سمیة احمد عبد الوھاب السید

سمیة دیاب حسن ھمام

سناء جمال حسنى محمد عید

سھا عاشور محمد السید

سھام سید انور حسین

سھیر محمد محمود ھمام

سھیلھ احمد مصطفى محمد

سھیلھ رمزي عبد الفتاح ابراھیم

سھیلة عادل رمضان اسماعیل

سھیلة عبد الكریم ابراھیم عبد المولي

سھیلة مدحت محمد أحمد على

سھیلة یوسف عبد المجید یوسف

سوزان خالد خلیل احمد

سوسن محى ابوالخیر ابراھیم

(سید ابراھیم سید ابراھیم (محول

(سید اسماعیل سید جالل (باق

سید صالح سید علي سلیمان

سید عبد الستار سید محمود اللولى

(سید فایز سید عبد المعطى (محول

سید محمد السید محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01659

102/2011/40155

102/2011/03104

102/2011/00490

102/2011/01604

102/2011/02468

102/2011/01672

102/2011/01214

102/2011/02785

102/2011/01159

102/2011/00969

102/2011/03241

102/2011/03270

102/2011/00443

102/2011/00089

102/2011/02223

102/2011/01677

102/2011/01805

102/2011/02850

102/2011/40618

102/2010/39147

102/2011/01566

102/2011/00677

102/2011/40619

102/2011/01481

عربى

11860

11861

11862

11863

11864

11865

11866

11867

11868

11869

11870

11871

11872

11873

11874

11875

11876

11877

11878

11879

11880

11881

11882

11883

11884

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 72صفحة 

سید مصطفى سید محمد نور

سیده عرفھ سید خلیل

(سیف االسالم یاسر محمد سالم (محول

سیف الدین عبد الستار عبدالعظیم محمد

سیف مراد صبحى حلیم

سیفان السید انور مصطفى

سیلفیا اشرف انطون صالح

شادى محمد حسین عبد الكریم

شادي محمد عبد الرحیم محمد حسین

شادي محمد نبیل عبد التواب

شادى مصطفى محمد مصطفى على

شادى نادر عبد المنعم حسن

شادیة اسامھ موسى عبد الھادي

(شاھیناز سعید خلیفھ (باق

شاھیناز سید غنیم عبد الحمید

شروق احمد ابوسریع ابوسریع

شروق احمد عبد الوھاب احمد

شروق احمد محمد كمال الدین بكرى

شروق اسامھ محمد مرسى

شروق اسماعیل احمد اسماعیل الدھان

شروق اشرف سعید علي

شروق اشرف عبد القادر ابوبكر

شروق حسن إبراھیم حسن

شروق حسن كامل حسن

شروق خالد محمد عبد العزیز

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00320

102/2011/03002

102/2011/40022

102/2011/00585

102/2011/01040

102/2011/00859

102/2011/01099

102/2011/40821

102/2011/00143

102/2011/03228

102/2011/02387

102/2011/02704

102/2011/00402

102/2009/37911

102/2011/01969

102/2011/01160

102/2011/01215

102/2011/00169

102/2011/00346

102/2011/03027

102/2011/00491

102/2011/01241

102/2011/03084

102/2011/01924

102/2011/00777

عربى

11885

11886

11887

11888

11889

11890

11891

11892

11893

11894

11895

11896

11897

11898

11899

11900

11901

11902

11903

11904

11905

11906

11907

11908

11909

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 73صفحة 

شروق خالد منیر محمد

شروق رأفت احمد توفیق

شروق سعد عبد الرحمن عبد العال

شروق سمیر محمد عبدة احمد

شروق شوقى محمد حمید

شروق عاطف عبد الحلیم ابراھیم

(شروق عبد الحمید سعد عبد الحمید (محول

(شروق عبد العزیز عبد الحلیم (محول

شروق عبد الفتاح عبدهللا بشیر كرم هللا

تولى العدلشروق عبد المجید فتحى م

شروق عبس محمد محمود

شروق عماد مصطفي مختار

شروق فرج رجب اسماعیل

شروق محمد سالمة رزق

شروق محمد سلطان عبد العلیم

شروق محمد وحید عبد الھادى

شروق محمود عزت عبد السالم

شروق محمود محروس خلیل

شروق یاسر احمد حامد

شریف سامى عبدالعزیز یوسف

شریف صبرى احمد عبدالمجید

شریف عبد الناصر ابوالوفا ھارون ابوسحلى

شریف عالء الدین اسماعیل فھمى

شریف محمد توفیق جنیدى

شریف محمد صفوت عبد المنعم جوادى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02457

102/2011/02006

102/2011/00778

102/2011/01716

102/2011/00946

102/2011/00136

102/2011/40622

102/2011/40623

102/2011/01842

102/2011/01303

102/2011/00717

102/2011/00125

102/2011/01578

102/2011/40822

102/2011/00403

102/2011/01244

102/2011/01161

102/2011/02817

102/2011/00163

102/2011/01823

102/2011/01838

102/2011/01312

102/2011/02751

102/2011/03149

102/2011/01115

عربى

11910

11911

11912

11913

11914

11915

11916

11917

11918

11919

11920

11921

11922

11923

11924

11925

11926

11927

11928

11929

11930

11931

11932

11933

11934

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 74صفحة 

شریف محمد كمال عبدالفتاح على

شریف محمد محمود عبد السالم عوف

شریف محمود عبدالسمیع احمد االمام

(شریف مكاوى محمد احمد (محول

شریف ناجى جورج نسیم

شرین خالد حسن الشاذلي

شرین عاطف محمد عزب

شریھان اشرف زكى السید احمد

شریھان صالح الدین على توفیق

شعبان محمد محمد عبد الجید

(شعبان محمد محمد عبد النبى (باق

شھاب الدین عماد حسن مبروك

شھاب الدین محمد ابوراس سلیمان

شھندة عادل محمد غنام محمد

شوقي سمیر شوقي منصور

(شوقى محمد شوقى عبده (محول

شیرى عبدالعال عبد الھادى احمد

شیرین ابراھیم عبد الرحمن محمد

(شیرین احمد رمضان على (محول

شیرین احمد عبد الحلیم احمد

شیرین رضا حلمي محمد

شیرین عید عبد الخالق برعى

شیرین محمد سعد السید

شیرین ممدوح حسن محمود

(شیماء احمد فاروق (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02260

102/2011/00565

102/2011/02769

102/2011/40626

102/2011/00191

102/2011/00404

102/2011/02109

102/2011/00419

102/2011/02343

102/2011/01548

102/2002/00691

102/2011/01027

102/2011/01824

102/2011/02991

102/2011/00017

102/2011/40631

102/2011/02088

102/2011/00718

102/2011/40107

102/2011/01304

102/2011/01572

102/2011/02089

102/2011/00800

102/2011/01904

102/2010/39075

عربى

11935

11936

11937

11938

11939

11940

11941

11942

11943

11944

11945

11946

11947

11948

11949

11950

11951

11952

11953

11954

11955

11956

11957

11958

11959

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
اھرةجامعة الق

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 75صفحة 

شیماء احمد محمود عبد المقصود

شیماء اسامة سید سالم

شیماء اشرف محمد مصطفى

(شیماء الزیادى ابو العنین االزمازى (محول

شیماء الشبراوى على محمد على

شیماء امام عبد التواب عبد اللطیف

شیماء جمال عزمى حسین

شیماء حسام السید عبدالحمید

(شیماء حسام حسین محمد (محول

شیماء حسین رشاد احمد

شیماء حمدى محمد محمد

شیماء دسوقى محمد على ھالل

شیماء رأفت سید صالح

(شیماء زناتى احمد محمد زناتى (باق

شیماء سامى ابراھیم قطب

شیماء سعید حافظ السید

شیماء سعید على على

(شیماء سلطان عبد المعطى (محول

شیماء سید احمد ابراھیم

شیماء صبرى ابراھیم مصطفى

شیماء طلعت عبد المنعم على

شیماء عادل صابر فھمى

شیماء عبد الرازق محمد عبدالھادى

شیماء عبد الرحمن ابراھیم مدبولى

شیماء عبد الفتاح عزت عبد النبى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01013

102/2011/02340

102/2011/03411

102/2011/40633

102/2011/03400

102/2011/00235

102/2011/01649

102/2011/02625

102/2011/40202

102/2011/00994

102/2011/02779

102/2011/02866

102/2011/01900

102/2010/39338

102/2011/01523

102/2011/01708

102/2011/02444

102/2011/40062

102/2011/00218

102/2011/01611

102/2011/01077

102/2011/01191

102/2011/02608

102/2011/03183

102/2011/00444

عربى

11960

11961

11962

11963

11964

11965

11966

11967

11968

11969

11970

11971

11972

11973

11974

11975

11976

11977

11978

11979

11980

11981

11982

11983

11984

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 76صفحة 

شیماء عبد هللا عطیت هللا اسماعیل

شیماء عبد هللا محمد الصغیر محمد عبد المالك

شیماء عبده فتح الباب عبد الحمید

شیماء عزمي عویس محمد

شیماء عصام حسن محمد

(شیماء عصام حسنى ابو زید (محول

شیماء على محمد عبد الرحمن

شیماء كریم عطا یوسف

شیماء مجدي محمود طلبة

شیماء محمد حسنین محمد

شیماء محمد ركابى نور محمد

شیماء محمد طاھر عبدالھادى قندیل

شیماء محمد عبد الرحمن محمدین

شیماء محمد عثمان غریب

شیماء محمد عید عبد الغنى

شیماء محمد كامل محمدین

شیماء محمد محمد على سید

شیماء محمد محمود عبد المنعم

شیماء محمود محمد فھمى

شیماء مصطفى محمد عبدة

شیماء مھدى عبد العزیز سلیمان شاھین

شیماء نصر عبد الظاھر عبد الوھاب

شیماء وحید عدوى حسن

شیماء یوسف فرج عبد التواب

(صابرین عبد الحكیم محمد حنفى (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/03352

102/2011/00753

102/2011/01845

102/2011/01062

102/2011/00492

102/2011/40128

102/2011/02337

102/2011/02622

102/2011/01494

102/2011/03172

102/2011/02532

102/2011/02624

102/2011/00405

102/2011/01014

102/2011/01916

102/2011/03266

102/2011/03159

102/2011/40636

102/2011/00252

102/2011/00253

102/2011/01938

102/2011/01917

102/2011/03378

102/2011/02007

102/2009/36557

عربى

11985

11986

11987

11988

11989

11990

11991

11992

11993

11994

11995

11996

11997

11998

11999

12000

12001

12002

12003

12004

12005

12006

12007

12008

12009

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 77صفحة 

صابرین محمد عبد المجید حسن

(صالح جابر حمد سھلى (باق

(صالح سالم صالح شریدة المرى (باق

صالح محمد صالح محمد

صباح عصام محمد حسن حافظ

(صباح نصار عزران (محول

(صبرى  خمیس حسن درویش (باق

(صبرى محمود محمد احمد (محول

صفا محمود سید ابراھیم

صفاء حمدى صادق محمد تركى

صفاء رجب عبد القادر عبد الحى

صفاء سید احمد على

(صفاء عبد الرحمن عبد الرازق ابراھیم (محول

صفاء على زاید ناصر

صفاء محمد ابراھیم أحمد

صفاء محمد زكى احمد على

(صفاء محمود ابراھیم (محول

صفوت رجب سالمة محمد

صفیة أحمد محمد عزوز

(صفیة محسن محمد التركى (محول

(صقر حسن ناصر (باق

(صالح اشرف صالح الدین محمد (محول

(صالح  الدین الشریف حسن محمد سید احمد (باق

صالح الدین مصطفي خلیفة حسین

صالح بدر صالح الدین سید

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01678

102/2010/39953

102/2010/39743

102/2011/00359

102/2011/02786

102/2011/40641

102/2009/31726

102/2011/40100

102/2011/00947

102/2011/01970

102/2011/02008

102/2011/01650

102/2011/40222

102/2011/00493

102/2011/01846

102/2011/01777

102/2011/40085

102/2011/02270

102/2011/02410

102/2011/40123

102/2010/39821

102/2011/40091

102/2010/38682

102/2011/02760

102/2011/02812

عربى

12010

12011

12012

12013

12014

12015

12016

12017

12018

12019

12020

12021

12022

12023

12024

12025

12026

12027

12028

12029

12030

12031

12032

12033

12034

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 78صفحة 

صالح عادل سویلم سلیم

صالح عبدالخالق محروس حسن ریحان

صالح ناصر صالح الدین على

صموئیل صبري خیري بنیامین

(ضارى بارح شاھر (باق

ضحي حسن جابر حسن

(ضحى سامى السید ادم (محول

ضحى محمد السید البدرى على عرفة

(ضحى محمود قاسم عبد اللطیف (محول

ضیاء الدین محمد عبد الاله على

ضیاء یوسف عبد الواحد یوسف احمد

طارق احمد عادل محمود الشریف

طارق اشرف عزت عبد الحمید الصفطاوي

طارق السید عشماوي فراج

طارق جالل الدین حماد احمد

طارق جمیل طھ ابراھیم

(طارق سید عبد الصادق محمد (محول

طارق عادل علي عمر

(طارق عبد اللطیف عبد هللا محمد (محول

طارق عطوة سعد عطوة النجار

طارق محمد عبد العاطي طھ محمد

(طالب حمد سالم عبد هللا (باق

(طالب خشمان غازى العنى (باق

طاھر على محمد على

طاھر محمد حمدى اللمعى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/03116

102/2011/02518

102/2011/00828

102/2011/00586

102/2010/39985

102/2011/02206

102/2011/40225

102/2011/02852

102/2011/40131

102/2011/03251

102/2011/02050

102/2011/01137

102/2011/00018

102/2011/01403

102/2011/00054

102/2011/00331

102/2011/40642

102/2011/01888

102/2011/40643

102/2011/00896

102/2011/01596

102/2010/39957

102/2010/39969

102/2011/00897

102/2011/01722

عربى

12035

12036

12037

12038

12039

12040

12041

12042

12043

12044

12045

12046

12047

12048

12049

12050

12051

12052

12053

12054

12055

12056

12057

12058

12059

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة

183من 79صفحة 

طلعت صالح عبد الحمید عبد العلیم

(طھ احمد عبد التواب حمد (محول

حبیب سعد ابكر

سالم مشرى عبد هللا صالح

(دالل على ملك (باق

(جمعھ عبد الغنى حسن حسن (باق

جاسم بدر حمود ثنیان الردعان

حمد دغیان غانم عوض

سلطان مدلول رسمى محمد

جاسم حسن محمد على

دالیا محمد عبد الحكم محمود

جابر على سالم الجربوعى

راشد محمد مبارك القمر المرى

خلود احمد عبد هللا

حمد القى على ماطر

سلمى خالد عزیز

بدر عمار على عباس

حمود یعقوب حمود عواد

حمد على جابر فرج

جاكوب استیفن سورویا

سعید صالح راشد ال سنید المرى

طالل نواف غازى المطیرى

خلیفة على خلف یوجلوف

حسن احمد حسن مال هللا

حمد محمد ناصر البربر المرى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00019

102/2011/40644

102/2011/41020

102/2011/41022

102/2009/38139

102/2006/03570

102/2011/41030

102/2011/41032

102/2011/41034

102/2011/41037

102/2011/00417

102/2011/40958

102/2011/41042

102/2011/41045

102/2011/41046

102/2011/41049

102/2011/41050

102/2011/41052

102/2011/41053

102/2011/41054

102/2011/41056

102/2011/41015

102/2011/41060

102/2011/41061

102/2011/41062

عربى

12060

12061

12062

12063

12064

12065

12066

12067

12068

12069

12070

12071

12072

12073

12074

12075

12076

12077

12078

12079

12080

12081

12082

12083

12084

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-ـرة نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھـ

183من 80صفحة 

خالد مسعود محمد الحمد

راشد ثقیل سایر الدرویش

سالم محمد سالم محمد النابت

خلف سعد عطا هللا

جاسم محمد صقر سعید

سعید حمد راشد البربرى

دعاء صابر امین عبد الھادى

سعد احمد عبد هللا المربجى

(حمد عبد هللا حمد الرحمة (باق

راشد عبد هللا ھادى محمد البعیر

جابر حفیض على حمد ال صفور المرى

سعید محمد مسفر ال عوض

سلمى فرید سید على

خلیفة حبیب عوض خلیفة

جابر سالم محمد الربیط

حمد على حمد محمد عفیفى

حسن محمد مرسل

ساره محمد على محمد حسن

حسین محمد حمد الفقرانى المرى

سعید محمد حمد الجربوعى

طالب على حمد المریزیق المرى

(تركى محمد سعد الشمرى (باق

سلطان تركى سلطان مبروك

حسن عز الدین حسن جاد

تویم تركى تویم سالم الختیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41064

102/2011/41065

102/2011/41066

102/2011/41067

102/2011/41068

102/2011/41069

102/2011/41070

102/2011/41071

102/2009/38330

102/2011/41073

102/2011/41074

102/2011/41075

102/2011/41076

102/2011/41077

102/2011/41078

102/2011/41079

102/2011/41080

102/2011/41081

102/2011/41082

102/2011/41083

102/2011/41330

102/2011/41339

102/2011/41084

102/2011/41085

102/2011/41086

عربى

12085

12086

12087

12088

12089

12090

12091

12092

12093

12094

12095

12096

12097

12098

12099

12100

12101

12102

12103

12104

12105

12106

12107

12108

12109

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 81صفحة 

حمد تركى تویم

ضحى سامى السید ادم

حمد على جابر فرج العدیھ

حواء یونا ایور لقون

سعد عبد الھادى فیصل عبد هللا

بدور شاكر خلف عزیز

بھیر احمدرفاعى احمد

جابر على محمد االخن المریزیق

جبر ناصر جبر على العطیھ

جواھر احمد عبد الرحمن ابراھیم

حسین على حسین المالكى

حمد خالد خلیفة الكییسى

خلیل محمد خلیل عثمان

راشد محمد عبد هللا ال شاھین

روضة بخیت امان الخلوى

زاید محمد عمید الحسناء المرى

سعد عبد هللا ثابت سوید

سعد ناصر سلطان جمعان

سعود عبد العزیز عبد الرحمن درویش

سعید محمد بیان محمد العسیرى

سعود بنیان علوان فلیح

سعید عبد العزیز عید العید

سلطان محمد سلطان  الحمد المناعى

سلطان نایف شیحان الزقروطى

سلوى على حسین على المالكى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41087

102/2011/41088

102/2011/41089

102/2011/41090

102/2011/41091

102/2011/41092

102/2011/41093

102/2011/41094

102/2011/41095

102/2011/41096

102/2011/41097

102/2011/41098

102/2011/41099

102/2011/41100

102/2011/41101

102/2011/41102

102/2011/41103

102/2011/41104

102/2011/41105

102/2011/41106

102/2011/41107

102/2011/41108

102/2011/41109

102/2011/41110

102/2011/41111

عربى

12110

12111

12112

12113

12114

12115

12116

12117

12118

12119

12120

12121

12122

12123

12124

12125

12126

12127

12128

12129

12130

12131

12132

12133

12134

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 82صفحة 

شیخة جاسم جبرا محمد المناعى

ظافر محمد عمیر الحسناء

حكیموف محمد زمان

ماجد رشاد عبد الرحیم احمد

تركیة عبید مطلق الدوسرى

راشد محمد راشد الصاعق المرى

باسل خالد عید

جابر حمد جابر البربر المرى

جابر صالح محمد كخاق الثابت

حسین سعیدان حسن ظافر

حمد عبد هللا جاسم المریزق

حمد على صالح االطرق المرى

حمود ماطر ھالل الجنیدى

راشد حصین ناصر جابر المرى

رقیھ حسن عبد هللا الزوادى

سالم حمد سالم جار هللا

سعود عبد العزیز محمود على

سیف عبد الھادى طالب الشھرانى

شیخة حسن عبد هللا الزواوى

سنید على سالم سنید الدعیھ

تركى سالم مشرى الزیدى

بدر عبد الرحمن محمود حسین

خلیفة عبد هللا خلیفة جاسم

خالد عوض محى مسفر القحطانى

سالم حمد مسلم محمد المكسور

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41112

102/2011/41113

102/2011/41114

102/2011/41115

102/2011/41116

102/2011/41117

102/2011/41118

102/2011/41119

102/2011/41120

102/2011/41121

102/2011/41122

102/2011/41123

102/2011/41124

102/2011/41125

102/2011/41126

102/2011/41127

102/2011/41128

102/2011/41129

102/2011/41130

102/2011/41131

102/2011/41180

102/2011/41181

102/2011/41182

102/2011/41183

102/2011/41184

عربى

12135

12136

12137

12138

12139

12140

12141

12142

12143

12144

12145

12146

12147

12148

12149

12150

12151

12152

12153

12154

12155

12156

12157

12158

12159

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 83صفحة 

سعد كاید سعد الكشاش المھندى

جاسم طالب كردى

جاسم عبد هللا عبد الرحمن

حمد عبد هللا صالح الوارد

حمد محمد عبد هللا محمد اسماعیل المطوع

خالد على محمد فھد

جاسم حسن جاسم محمد الخاطر

خالد محمد مریط جمعھ الشریم

زمزم صالح محسن صالح العجمى

صالح محمد سعد ابراھیم الیلة

خالد ھجاج حلیس ھجاج

ریم عبد الرب على المھندى

حمد مشوط عبد هللا حمد المشوط

روضة راشد ناصر

سالم مسعود سالم المكسور

سعود عوید مطر التومى

سھا سند راشد حسن المھندس

سھام على صالح مثنى جعفان

سیف محمد شاھین الحیى

صالح جابر خالد راشد القانونى

حمود الفى كامل الظفیرى

حزام عبد هللا محمد راشد

جار هللا محمد جار هللا ال برید

جبران دیسان ابراھیم المھدافى

بسام عوض بھلول الحربى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41185

102/2011/41186

102/2011/41187

102/2011/41188

102/2011/41189

102/2011/41190

102/2011/41191

102/2011/41192

102/2011/41193

102/2011/41194

102/2011/41195

102/2011/41196

102/2011/41217

102/2011/41218

102/2011/41250

102/2011/41251

102/2011/41255

102/2011/41256

102/2011/41257

102/2011/41258

102/2011/41259

102/2011/41260

102/2011/41261

102/2011/41262

102/2011/41263

عربى

12160

12161

12162

12163

12164

12165

12166

12167

12168

12169

12170

12171

12172

12173

12174

12175

12176

12177

12178

12179

12180

12181

12182

12183

12184

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 84صفحة 

ثامر حسن على جاسم الجالبى

جاسم یوسف عبد الرحمن یوسف

خالد فھد جاسم مبارك

راشد جابر سالم مشعاب

راشد سالم جابر سالم مشعاب

راشد محمد راشد ال سنید المرى

سالم عبد هللا مسلم الفھید

جواھر احمد ابراھیم على شعیب

راشد محمد سیف الجنالى

بدر ھزاع خالد

راشد عبد الھادى راشد مجیفیر المرى

زید سعد على محمد العقیلى

سارا محمد سعد الرقیب

سعد سعید مراوى مانع

سھام صالح محسن صالح

طالل زید خمیس عویطة

سلطان صقر سحاب الطفیرى

طالل خالد سحاب ثانى

شافى شرید محمد

بدر مساعد فایز

خالد عبید محمد عویض

تركى مبارك ناصر سعد

سالم جابر سالم ابو شھاب

تركى فیصل سعد العتیبى

بخیت صالح محمد مدحوس

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41264

102/2011/41265

102/2011/41266

102/2011/41267

102/2011/41268

102/2011/41269

102/2011/41270

102/2011/41271

102/2011/41272

102/2011/41273

102/2011/41274

102/2011/41275

102/2011/41276

102/2011/41277

102/2011/41278

102/2011/41279

102/2011/41280

102/2011/41281

102/2011/41282

102/2011/41283

102/2011/41284

102/2011/41285

102/2011/41287

102/2011/41288

102/2011/41289

عربى

12185

12186

12187

12188

12189

12190

12191

12192

12193

12194

12195

12196

12197

12198

12199

12200

12201

12202

12203

12204

12205

12206

12207

12208

12209

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 85صفحة 

جابر سعید جابر ستان جابر

جابر صالح محمد مدحوس المرى

جابر محمد جار هللا البربر المرى

جار هللا جابر عبد الھادى الزبدانى

شد االسود مسعودحمد سعید را

حمد عبد هللا محمد ال مسعود

حمد على حمد االدھم المرى

صقر عبد هللا مھلى صقر

خالد مرزوق مھدى مستور

خلیفة جبر سلمان الكشاش

دالل خلیفة راشد ضمن المھندى

راشد جابر خالد راشد القانوطى

راضى زاید جھیم الجنیدى

سعید محمد جابر الغفرانى

سعید محمد سعید محمد االسود

صالح محمد صالح النابت المرى

صالح طالب محمد الغقیصى المرى

خالد فھد صال على طوبرش

تركى صالح سلطان الخالدى

طالل سعد صفھان شرار المطیرى

شیخة سلیمان یعقوب المحلى

حمده كمال فرج مبروك

سعد ماجد محمد محمد الكعبى

تركى مصیح یدیم االسلمى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41290

102/2011/41291

102/2011/41292

102/2011/41293

102/2011/41294

102/2011/41295

102/2011/41297

102/2011/41298

102/2011/41300

102/2011/41301

102/2011/41302

102/2011/41303

102/2011/41308

102/2011/41309

102/2011/41310

102/2011/41316

102/2011/41315

102/2011/41318

102/2011/41319

102/2011/41321

102/2011/41322

102/2011/41323

102/2011/41419

102/2011/41420

102/2011/41421

عربى

12210

12211

12212

12213

12214

12215

12216

12217

12218

12219

12220

12221

12222

12223

12224

12225

12226

12227

12228

12229

12230

12231

12232

12233

12234

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 86صفحة 

حسن سالم مانع مقصور

ربیعة سعد راشد زامل

خالد ابراھیم حسین السید

دیمة یوسف فھمى عرب

خالد محمد راشد جعینن الدورى

سیف محمد فارس مبارك الفحطاى

جاسم عبد هللا نجم عبد هللا

طالل على طالل المرید

طارق مھیل فیصل حلیفى الصلیحى

بدر راشد محمد فھد العتیبى

راشد حمد محمد مردف العشوطى

حمد راشد عبد هللا مجلیس

بیان عبده احمد العباس

حمد یوسف الفى غانم المعبدى

بشائر حسین طالب

خالد حلیوى رجایتم البغیلى

رواء ولید خالد الضاحى

حمد مبارك محمد الزوید

سعود محمد الحمیدى مناور

خلف جاسم خلف محمد

خالد سیف ماطر

سلطان جاسم خلف

زینب محمد برھام صالح

خالد مناحى نواحى محمد العتیمى

جمال قاسم احمد صالح االحبار

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41422

102/2011/41423

102/2011/41424

102/2011/41425

102/2011/41426

102/2011/41427

102/2011/41428

102/2011/41430

102/2011/41431

102/2011/41433

102/2011/41435

102/2011/41437

102/2011/41439

102/2011/41441

102/2011/41442

102/2011/41445

102/2011/41448

102/2011/41561

102/2011/41562

102/2011/41563

102/2011/41564

102/2011/41565

102/2011/41566

102/2011/41567

102/2011/41570

عربى

12235

12236

12237

12238

12239

12240

12241

12242

12243

12244

12245

12246

12247

12248

12249

12250

12251

12252

12253

12254

12255

12256

12257

12258

12259

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 87صفحة 

حسین محمد على الحسناء المرى

حصة محمد سعید عبد هللا

بدون اسم

عائشة طارق كمال محمد محمد

عائشھ عبد القادر احمد محمد حسین

عائشة محمد صابر مكاوى

عائشھ منیر عبدالرحمن منیر

عادل احمد الصادق سعد

(عادل امام احمد (باق

عادل رؤوف جرجس ابراھیم

عادل شریف فؤاد محمد

عادل طارق عبد المنعم محمد

عادل على عادل على

عادل منتصر عبد القادر عبد هللا

عاصم احمد على سید

عاصم عبد الناصر شرقاوي محمد عالوة

عاصم عصام سید سعداوي

عاصم مجدي محفوظ علي محفوظ

عاصم محمد انور عرفھ

عالیة عز الدین كمال عباس الطحاوى

(عالیھ عالء الدین ابراھیم عبد الرحمن (باق

(عامر على فضل حسن (محول

عامر محمود ابراھیم محمود سالمة

عامر محمود احمد عامر

عبد التواب احمد عبد التواب بدوى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41573

102/2011/41577

102/2011/40918

102/2011/03126

102/2011/00073

102/2011/02967

102/2011/02494

102/2011/40260

102/2010/39352

102/2011/02565

102/2011/03307

102/2011/02915

102/2011/02141

102/2011/02722

102/2011/40261

102/2011/01984

102/2011/02333

102/2011/01567

102/2011/01501

102/2011/01496

102/2010/39597

102/2011/40209

102/2011/02519

102/2011/01936

102/2011/00678

عربى

12260

12261

12321

12322

12323

12324

12325

12326

12327

12328

12329

12330

12331

12332

12333

12334

12335

12336

12337

12338

12339

12340

12341

12342

12343

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 88صفحة 

عبد الحلیم محمد على اسماعیل

(عبد  الحمید عادل عبد الحمید محمد (باق

عبد الحمید محمد عبد الحمید حسنین

عبد الخالق طھ عبد الخالق محمد رضوان

عبد الرازق عابد ابراھیم

عبد الرحمن ابراھیم انور محمد

عبد الرحمن إبراھیم محمد صالح

(عبد الرحمن احمد حافظ حسین مصطفى (باق

(عبد الرحمن احمد حسانین (محول

عبد الرحمن احمد حسن محمد بدوي

عبد الرحمن احمد سعید عبده صیام

عبد الرحمن اسماعیل محمد اسماعیل

عبد الرحمن امام حسین امام

عبد الرحمن باسم محمد فوز الدین

عبد الرحمن بدر السید عبد الرحمن

عبد الرحمن جمال السید بیومى

عبد الرحمن جمال محمد محمود

عبد الرحمن خالد احمد محمد

عبد الرحمن رشاد منصور دكرورى

عبد الرحمن زكریا سعید سید

عبد الرحمن سعد عبد الرحمن شحاتھ

عبد الرحمن سعید حسین محمود

عبد الرحمن سمیر عبد القدوس ایوب

عبد الرحمن سید خلف طلبھ

عبد الرحمن سید عبد الحلیم على

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/03387

102/2010/38713

102/2011/02796

102/2011/00734

102/2011/40262

102/2011/00375

102/2011/02924

102/2009/37659

102/2011/40018

102/2011/00679

102/2011/02918

102/2011/03362

102/2011/01486

102/2011/01116

102/2011/00107

102/2011/03390

102/2011/00829

102/2011/01854

102/2011/00680

102/2011/01119

102/2011/02916

102/2011/00020

102/2011/01530

102/2011/40263

102/2011/02051

عربى

12344

12345

12346

12347

12348

12349

12350

12351

12352

12353

12354

12355

12356

12357

12358

12359

12360

12361

12362

12363

12364

12365

12366

12367

12368

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 89صفحة 

عبد الرحمن سید كمال اسماعیل

عبد الرحمن صابر حنفى سالمھ

عبد الرحمن عادل صالح بابا االمین كیتا

عبد الرحمن عبد الكریم محمد بریك

(عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن راشد البوعینن (باق

عبد الرحمن عبد المحسن محمد مصطفى الزیات

عبد الرحمن عبد المنعم سید محمود

(عبد الرحمن عبده مانع یحیى الزبیانى (باق

عبد الرحمن عثمان شحاتھ

عبد الرحمن عثمان محمود جودة

عبد الرحمن فایز سید على

عبد الرحمن فتحي محمود جالل

عبد الرحمن فوزى امین سالم

عبد الرحمن كرم طھ محمد

عبد الرحمن كمال الحسینى قطب

عبد الرحمن كمال عبد الرحمن عبد المطلب

عبد الرحمن محمد ابراھیم احمد

عبد الرحمن محمد احمد محمد

عبد الرحمن محمد سید احمد

عبد الرحمن محمد عباس سعدان

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن مصطفى

عبد الرحمن محمد عبد العزیز الخیاط

عبد الرحمن محمد عبد الفتاح عبد هللا

عبد الرحمن محمد علي سید احمد

(عبد الرحمن محمد على عبد الرحیم عبد هللا (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00539

102/2011/00898

102/2011/00001

102/2011/03110

102/2010/39946

102/2011/02561

102/2011/02919

102/2010/39595

102/2011/40264

102/2011/03311

102/2011/40265

102/2011/00983

102/2011/01694

102/2011/02798

102/2011/00468

102/2011/00376

102/2011/01348

102/2011/01028

102/2011/03308

102/2011/40611

102/2011/02636

102/2011/40266

102/2011/00587

102/2011/01895

102/2010/39750

عربى

12369

12370

12371

12372

12373

12374

12375

12376

12377

12378

12379

12380

12381

12382

12383

12384

12385

12386

12387

12388

12389

12390

12391

12392

12393

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 90صفحة 

عبد الرحمن محمد على عبده سلیمان

محمد فاروقعبد الرحمن 

عبد الرحمن محمد محمود لبیب

عبد الرحمن محمود رمضان محمد السید

عبد الرحمن محمود سعد حسن

عبد الرحمن مصطفى محمد موسي علي سلیم

(عبد الرحمن نایف سلطان العبد هللا (باق

عبد الرحمن نصر السید محمد

عبد الرحمن ھشام محمد على كاشف

عبد الرحمن یحیى رفعت حسن

عبد الرحمن یوسف محمد محمد ابراھیم

عبد الرحیم ھدیة نصر عبد الرحیم

(عبد الستار محمد عبد الستار امام (محول

عبد الصبور محمود عبد الصبور محمد

عبد العزیز ربیع عبد العزیز سیف

عبد العزیز سعد عبد العزیز الصادق

عبد العزیز عادل عبد الرحیم برھام

عبد العزیز عبد الحفیظ محمد یوسف

(عبد العزیز عبد الرحمن ال الشیخ الكوارى (باق

(عبد العزیز عبد الرحمن سعد فتھ (باق

(عبد العزیز عبد الرحمن موسى احمد االسحاق (باق

(عبد العزیز عبد هللا عبد الرحمن ال شیخ (باق

(عبد العزیز عبد هللا محمد عبد هللا الدوسرى (باق

عبد العزیز ھشام عبد العزیز السقا

(عبد العزیز ولید عبد هللا المفرج (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00659

102/2011/40268

102/2011/40269

102/2011/02725

102/2011/03309

102/2011/02323

102/2010/39550

102/2011/03097

102/2011/02328

102/2011/01994

102/2011/01660

102/2011/03234

102/2011/40216

102/2011/01865

102/2011/02416

102/2011/02637

102/2011/00377

102/2011/40270

102/2010/39899

102/2010/39857

102/2010/39911

102/2011/40859

102/2010/39834

102/2011/01349

102/2010/39502

عربى

12394

12395

12396

12397

12398

12399

12400

12401

12402

12403

12404

12405

12406

12407

12408

12409

12410

12411

12412

12413

12414

12415

12416

12417

12418

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 91صفحة 

عبد العظیم محمود عبد العظیم امین

عبد العلیم امین عبد العلیم عبد الغفار الغرباوي

عبد الغفار حسام عبد الغفار حجازي

عبد الغنى عبد الكریم عبد الغنى اسماعیل

عبد الفتاح رضا عبد الفتاح محمد

عبد الفتاح نبیل عبد الفتاح عبد الغنى

(عبد الكریم كاتب فھد الشمرى (باق

عبد اللطیف محمد علي فرج فرج

عبد هللا ابراھیم رضوان على عبد هللا

عبد هللا ابراھیم محمد ابراھیم

عبد هللا ابو الفضل حمدان محمد

(عبد هللا احمد محمد الرشیدى (باق

(عبد هللا جاسم حسن ابراھیم العبد هللا (باق

(عبد هللا حسن ابراھیم عبد هللا العبدهللا (باق

(عبد هللا حمد عبد هللا صالح العنزى (باق

عبد هللا خالد محمد كامل

عبد هللا خلیل سلیمان ابراھیم

عبد هللا راشد حمد راشد الوارد

(عبد هللا راشد عبد هللا المدلل السلیطى (باق

عبد هللا راشد محمد خلیفة المنصورى

عبد هللا رفاعى یسین رفاعى

(عبد هللا سالم سعید محمد االسود (باق

(عبد هللا سعد ابراھیم المسند المھندس (باق

(عبد هللا سعد طاحوس غازى العتیبى (باق

(عبد هللا سعود بالل عبد هللا (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02066

102/2011/01438

102/2011/02882

102/2011/01150

102/2011/00883

102/2011/01860

102/2010/39666

102/2011/00090

102/2011/03312

102/2011/40271

102/2011/02770

102/2010/39353

102/2010/39912

102/2010/39698

102/2010/39549

102/2011/40273

102/2011/01695

102/2011/40888

102/2010/39702

102/2011/40889

102/2011/00836

102/2010/39703

102/2010/39909

102/2010/39905

102/2010/39556

عربى

12419

12420

12421

12422

12423

12424

12425

12426

12427

12428

12429

12430

12431

12432

12433

12434

12435

12436

12437

12438

12439

12440

12441

12442

12443

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 92صفحة 

(عبد هللا سعید مبارك فیروز الرمزانى (باق

(عبد هللا سند سمیر سند سریع (باق

عبد هللا شاكر احمد عبد العظیم

(عبد هللا شاھین محمد شاھین الرمیمى (باق

عبد هللا عادل حسن على فخرو

(عبد هللا عبد الفتاح صادق عبد هللا (باق

عبد هللا عویس امین محمد

عبد هللا محمد رفاعى محمد

عبد هللا محمد عبد هللا محمد

عبد هللا محمد عبد هللا محمد

عبد هللا محمد على ابراھیم

عبد هللا محمد ھاشم الشمسان السادة

عبد هللا محمد یوسف محمد

(عبد هللا محمد یوسف محمد الماسى (باق

عبد هللا محمود عبد الرحمن زید

عبد هللا یحیى محمد زیادة

عبد المجید حسن عبد المجید

عبد المحسن مجدى محمد حجازى

عبد المحسن نصر الدین عبد المحسن احمد

عبد المقصود سعد عبد المقصود احمد

عبد المنعم الصاوى عبد الحمید الصاوى

عبد الناصر احمد البدوى عبد السالم

عبده عبد الاله عارف

عبیر احمد محمد مصطفى

عبیر حسام الدین محمد عفیفى

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39952

102/2010/39355

102/2011/40274

102/2010/39704

102/2011/40890

102/2010/39356

102/2011/01151

102/2011/01395

102/2011/02433

102/2011/00765

102/2011/40275

102/2011/40891

102/2011/03392

102/2010/39705

102/2011/00588

102/2011/02563

102/2011/40276

102/2011/01661

102/2011/01152

102/2011/02388

102/2011/01652

102/2011/40277

102/2011/40278

102/2011/01415

102/2011/00612

عربى

12444

12445

12446

12447

12448

12449

12450

12451

12452

12453

12454

12455

12456

12457

12458

12460

12461

12462

12463

12464

12465

12466

12467

12468

12469

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 93صفحة 

عبیر حسانین محمود حجاب

عبیر حسن عبد الحمید حسن

عبیر خلف على محمد عیسى

عبیر رمضان عبد الفتاح محمود

عبیر رمضان یوسف حافظ خلیل

یر رؤوف سید عرنوسعب

عبیر طارق حسین محمد

عبیر عصام فراج

(عتیق سالم عوض سالم سعید (باق

(عثمان عمر محمد احمد (باق

عثمان محمد احمد عثمان

عدنان عادل عبد المولى امین

عدنان عبده محمود بیومي عوض هللا

(عذارى عبد هللا عبد الوھاب ابراھیم (باق

عربى عمرو سید حسین

(عز الدین ممدوح حنفى محمود (محول

عزت أحمد مبروك أبو النور

عزت سید على بشیر

عزه سعد امام عبد الحفیظ

عزه عادل محمد حافظ

(عصام  الدین قاسم فرغلى عبد السمیع (باق

(عصام  جمال الدیب عثمان محمد (باق

عصام جمال عبد العظیم موسى

عصام حامد احمد محمد سعید

عصام حسام الدین صالح عبد الحكیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02790

102/2011/02203

102/2011/01469

102/2011/00494

102/2011/03158

102/2011/01085

102/2011/03010

102/2011/40279

102/2010/39839

102/2010/39183

102/2011/00203

102/2011/01153

102/2011/01445

102/2010/39907

102/2011/03252

102/2011/40040

102/2011/01785

102/2011/01783

102/2011/01148

102/2011/01336

102/2010/38373

102/2010/38764

102/2011/00161

102/2011/00681

102/2011/00540

عربى

12470

12471

12472

12473

12474

12475

12476

12477

12478

12479

12480

12481

12482

12483

12484

12485

12486

12487

12488

12489

12490

12491

12492

12493

12494

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 94صفحة 

عصام سعد محمد عبد الفتاح

عصام صبحي حبیب حنا

عفاف محمى عبد المسیح برسموس

عفاف یاسر عبد الرحمن دردیر

عال ابراھیم عبد اللطیف ابراھیم

عال احمد شعراوي خلیفة

عال سعد عبد النبى محمد خلیفھ

عال عادل احمد اسماعیل

عال عربي عبادي إبراھیم

عال عصام محمد حسن

عال فتحى محمد رافع

(عال محمود خیرى محمد عبد هللا (باق

عالء الدین حسونة توفیق حسونة

عالء الدین عادل مرتضى بشیر محمد نور

عالء الدین مدحت حسن على محمود

عالء خالد خلف عبد العلیم

عالء خالد سعید سید

عالء رجب محمد محمد عبد القادر

عالء سید عبدالغفار سید

عالء عامر عطیھ صالح طلبة

عالء عبد المقصود محمد شقویر

عالء عزام رجب زكي عوض

(عالء على محمد حسن غریب (باق

(عالء عماد عالء الدین ابراھیم (محول

عالء محمد محمد راشد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01987

102/2011/03044

102/2011/00137

102/2011/01337

102/2011/01015

102/2011/03165

102/2011/01216

102/2011/00613

102/2011/03073

102/2011/02090

102/2011/01091

102/2006/02164

102/2011/02752

102/2011/00682

102/2011/02697

102/2011/03131

102/2011/00372

102/2011/02557

102/2011/03094

102/2011/01600

102/2011/01685

102/2011/01959

102/2007/23013

102/2011/40160

102/2011/01735

عربى

12495

12496

12497

12498

12499

12500

12501

12502

12503

12504

12505

12506

12507

12508

12509

12510

12511

12512

12513

12514

12515

12516

12517

12518

12519

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 95صفحة 

عالء محمد محمود عالء الدین

عالء محمد مصطفى كمال

على احمد صادق محمد

على احمد فؤاد محمد عبد هللا

على احمد فوزى قبیصى

(على احمد محمود حسن على مذكورى (باق

علي اسامھ یوسف علي

على اسماعیل علي فراج

على اشرف على بیومى

على حسن مجاھد عیساوى

على حسنین على على

على حمید محمد على

على درویش حسین درویش

على دسوقى مصطفى محمد

على رأفت محمد احمد السید

(على شعبان على محمد (محول

على صالح فنجرى جالل

على طارق على شلبى

(على  طارق على متولى نصر (باق

على عادل على حسین

على عبد الرحمن على عبد الرحمن

(على عبد السالم على عبوده (باق

(على عبد اللطیف على محمد العتبى (باق

على عبد هللا على احمد

(على عبد هللا على حسن خلیل (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40280

102/2011/01818

102/2011/02273

102/2011/01374

102/2011/00884

102/2010/39474

102/2011/01561

102/2011/02859

102/2011/40860

102/2011/00102

102/2011/00332

102/2011/03177

102/2011/00589

102/2011/03384

102/2011/00684

102/2011/40065

102/2011/03313

102/2011/03420

102/2009/30872

102/2011/01988

102/2011/40281

102/2010/39187

102/2010/39761

102/2011/40861

102/2007/24252

عربى

12520

12521

12522

12523

12524

12525

12526

12527

12528

12529

12530

12531

12532

12533

12534

12535

12536

12537

12538

12539

12540

12541

12542

12543

12544

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 96صفحة 

على عبد هللا على على

على عالء على محمد

(على عیاض محمد السھلى (باق

على فتحى على حسن

(على فضلون عبد الجواد الشافعى (باق

على محمد توفیق محمد

علي محمد جمعھ حسن

(على محمد خلفان على الكوارى (باق

(على محمد زین ابكر (باق

علي محمد عبد العلیم محمد

(على محمد عبد هللا سند الدوسرى (باق

على محمد على احمد

على محمد على حسانین عاشور

(على محمد على مبارك درویش (باق

علي محمد علي محمد

على محمد كامل احمد

على محمد محمد محمد سعد

على محمود على حسان

على محمود علي حسن السیسي

(على منصور على حوبان الحوبان (باق

على مھدى عبد العزیز محمد

(على ھادى صالح العویرى (باق

علیاء حمدان محمد فرج

علیاء عادل على احمد رزق

(علیاء عالء الدین مصطفى المغازى (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00769

102/2011/01793

102/2010/39692

102/2011/00685

102/2010/39984

102/2011/00743

102/2011/01588

102/2010/39915

102/2010/39980

102/2011/01029

102/2010/39841

102/2011/03253

102/2011/00321

102/2010/39688

102/2011/01775

102/2011/02283

102/2011/02250

102/2011/00108

102/2011/03065

102/2010/39706

102/2011/02032

102/2010/39929

102/2011/00495

102/2011/00641

102/2011/40154

عربى

12545

12546

12547

12548

12549

12550

12551

12552

12553

12554

12555

12556

12557

12558

12559

12560

12561

12562

12563

12564

12565

12566

12567

12568

12569

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 97صفحة 

(علیاء عمر محمد خلیل (باق

علیاء ناصر محمد سالم

عماد احمد جمعھ جوده

(عماد السید محمد حسین (باق

عماد جمیل حشمت فھمى

عماد سلیمان حسانین سلیمان

عماد عادل محمد على زیدان

عماد عبدالھادي رشدي شاكر

عماد عصام عبد القادر احمد

(عماد فضل سید محمد جاد (باق

عماد محمد محمود عوض

عماد نادى عوض معوض

عمار ابراھیم یحیى محمد

(عمار فرج فرج محمود (محول

(عمار محمد خلیل محمد (محول

عمر ابراھیم جاد احمد

عمر احمد بربرى احمد

عمر احمد ھاشم سلیمان

عمر السید عوض احمد

(عمر الفاروق احمد مسعود (محول

عمر جمال محمد ابراھیم

عمر حسن محمد ابراھیم

عمر حمدى عمر عبد الغنى عبد الجواد

عمر خالد وجیھ العربى

عمر سید احمد على احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39276

102/2011/02461

102/2011/01701

102/2010/39429

102/2011/01637

102/2011/40282

102/2011/03276

102/2011/03062

102/2011/02288

102/2008/26359

102/2011/00464

102/2011/03139

102/2011/03039

102/2011/40048

102/2011/40044

102/2011/02413

102/2011/01866

102/2011/02744

102/2011/03393

102/2011/40056

102/2011/00109

102/2011/00686

102/2011/02349

102/2011/40283

102/2011/00074

عربى

12570

12571

12572

12573

12574

12575

12576

12577

12578

12579

12580

12581

12582

12583

12584

12585

12586

12587

12588

12589

12590

12591

12592

12593

12594

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 98صفحة 

عمر صدیق محمد صدیق ضیف

عمر صالح مصطفى عبد العظیم

عمر طارق ابو المكارم عبد المجید

عمر طارق اسماعیل عبد المالك

عمر عبد العزیز عبد القوى عبد القوى

عمر عبد المنعم محمد دردیر

عمر عثمان سید بدر

عمر كمال محمد صالح

عمر مجدى ابو زید نظیر

عمر مجدى محمود أحمد

عمر محسن سالم مصطفى

عمر محمد سعد محمد صبح

عمر محمد عبد الفتاح محمد

عمر محمد على احمد

عمر محمد محمود محمد

عمر محمد نجیب مصلح حسین

عمر محمود على مھدى

عمر مصطفى عبد الرحیم محمود طلبھ

(عمر مصطفى محمد حلمى حسن (محول

عمر ناصر رزق محمدابوزید

عمر وجیة عبد المنعم السید رمضان

عمرو ابو العباس عبدالھادى محمد

عمرو احمد انور محمد

(عمرو احمد بدوى عباس (محول

(عمرو احمد سعد عبد العزیز (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02174

102/2011/03111

102/2011/40284

102/2011/02797

102/2011/40285

102/2011/00029

102/2011/02632

102/2011/03217

102/2011/01855

102/2011/02464

102/2011/40286

102/2011/00590

102/2011/40862

102/2011/00660

102/2011/03162

102/2011/01789

102/2011/02069

102/2011/00591

102/2011/40158

102/2011/01686

102/2011/02755

102/2011/03304

102/2011/01638

102/2011/40069

102/2011/40064

عربى

12595

12596

12597

12598

12599

12600

12601

12602

12603

12604

12605

12606

12607

12608

12609

12610

12611

12612

12613

12614

12615

12616

12617

12618

12619

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 99صفحة 

عمرو احمد عبد السالم بیومى

عمرو احمد عبدالحمید احمد

عمرو اشرف ابراھیم محمد

عمرو الحسینى سید احمد

عمرو ایمن عرفات عبد الفتاح

عمرو جمال شمردل حسن

عمرو حسام الدین عبد الھادى سلیمان

عمرو حسن أحمد عبد الغفار عون

عمرو حسین علي محمد

عمرو رشدى عبد الرحمن ابوالفتوح عفیفى

عمرو سعد ابو حمد محمد

عمرو سعد خلف عبد هللا

عمرو سعید عبد الرحمن عبد اللطیف

عمرو سید محمد احمد

عمرو سید محمد سید

عمرو شعبان على محمد

عمرو شكوكو فرج عبد العاطى

عمرو صفوت احمد خلیل

عمرو صالح علي احمد

عمرو طارق عبد الحمید على

عمرو طارق فتوح احمد ابو العال

عمرو عادل جابر عبد السالم

(عمرو عبد الجواد احمد خلیفھ (باق

عمرو عبد الجید عبد هللا عبد الجید

عمرو عبد الحمید زكى محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40287

102/2011/02262

102/2011/00360

102/2011/00687

102/2011/40288

102/2011/00830

102/2011/00103

102/2011/02703

102/2011/01589

102/2011/00592

102/2011/01766

102/2011/02613

102/2011/00831

102/2011/00885

102/2011/00104

102/2011/00469

102/2011/01688

102/2011/40863

102/2011/02708

102/2011/02580

102/2011/02329

102/2011/03045

102/2010/39190

102/2011/00110

102/2011/01736

عربى

12620

12621

12622

12623

12624

12625

12626

12627

12628

12629

12630

12631

12632

12633

12634

12635

12636

12637

12638

12639

12640

12641

12642

12643

12644

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 100صفحة 

عمرو عبد هللا عبد هللا الجزار

(عمرو عبد هللا عبد المنعم حافظ (باق

عمرو عبد هللا عطا هللا محمد الرطیل

عمرو عبد الناصر عبد الفتاح احمد

عمرو عبده علي محمد

عمرو عصام سید حامد سلیمان

عمرو عصام طھ محمد

عمرو عالء الدین عبد الفتاح السید

عمرو على حسب هللا احمد

عمرو على صدیق محمد

عمرو علي عبد الحمید علي العبد

عمرو على محمد عبد الواحد

عمرو فوزي عبدالحمید عبدالرحمن

عمرو محمد احمد علي

عمرو محمد حافظ السید

عمرو محمد سعید زینھم محمود حامد

عمرو محمد عبد العلیم احمد

عمرو محمد عبد الفضیل اسماعیل

عمرو محمد عز الدین شعبان

عمرو محمد عطیھ رشاد

عمرو محمد علي احمد

عمرو محمد كمال محمد حسن

عمرو محمد محمد على سلیمان

عمرو محمود عبد العلیم محمد

(عمرو مصطفى سید محمد (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02938

102/2010/39364

102/2011/02987

102/2011/00832

102/2011/00541

102/2011/00886

102/2011/01031

102/2011/00776

102/2011/01737

102/2011/00766

102/2011/01041

102/2011/02030

102/2011/03211

102/2011/01065

102/2011/00049

102/2011/00661

102/2011/40290

102/2011/03277

102/2011/00593

102/2011/01379

102/2011/03066

102/2011/02736

102/2011/02154

102/2011/00770

102/2011/40220

عربى

12645

12646

12647

12648

12649

12650

12651

12652

12653

12654

12655

12656

12657

12658

12659

12660

12661

12662

12663

12664

12665

12666

12667

12668

12669

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 101صفحة 

عمرو ناصر محمد حسن

عمرو ھشام احمد محمد احمد

عنان عادل سید امین

عھود خالد سلیمان محمود محمد

(عوض سعد عوض ال جابر القحطانى (باق

عوض عمر عوض سلیمان

(عید ھیف عید محمد المنیف (باق

(عیسى  محمد جاد على (باق

غادة عاطف محمد كمال

غادة عبد هللا عبد الجواد محمد

غادة عزت عبد الوھاب محمود

غادة قرنى على عبد العزیز

غادة محمد السید قاسم

غادة یحى سید احمد احمد

غانم على محمد علوى

غدیر أسامة محمود مرغنى جاویش

غدیر عبد العزیز عبد العزیز على

غدیر منار االسالم محیي الدین حافظ زھران

(غفران على عبد الفتاح (باق

(غنیمة عبد هللا محمد ابراھیم بھیود (باق

فاتن السید محمد قطب

فاتن سامي عبد الكریم سالمھ

فاتن عبد الفتاح امین محمد

فادى خالد عبد الحمید شافعى

فادى رمز اسكندر مینا

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02999

102/2011/40864

102/2011/40292

102/2011/00635

102/2010/39707

102/2011/01032

102/2010/39367

102/2010/38938

102/2011/01217

102/2011/01416

102/2011/00340

102/2011/02892

102/2011/01925

102/2011/00157

102/2011/40892

102/2011/02533

102/2011/00628

102/2011/01833

102/2010/39280

102/2010/39956

102/2011/01536

102/2011/02320

102/2011/01519

102/2011/00111

102/2011/03040

عربى

12670

12671

12672

12673

12674

12675

12676

12677

12678

12679

12680

12681

12682

12683

12684

12685

12686

12687

12688

12689

12690

12691

12692

12693

12694

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 102صفحة 

فادى لطفى ریاض توفیق

فادى ماجد عزیز زكي

فادى مجدي نعیم عازر حنا

فادى مصطفى محمد حسین عالء الدین

(فادى ھانى جاد هللا خلف (محول

فادى یسرى فخرى عزیز

فادیھ حسن احمد سلیمان جاد

فاروق ایمن محمد فاروق

فاروق خالد فاروق محمد

فاروق محمد زكي ریاض

فاطمة ابراھیم احمد ابراھیم

فاطمة ابراھیم حسن شحاتھ

(فاطمة احمد محمود حسن على مذكورى (باق

(فاطمة اسماعیل احمد (محول

فاطمة الزھراء االمام على السید عبد الكریم

فاطمة الزھراء السید عبد الرؤوف عبد المنعم

فاطمة الزھراء طلبھ عبد الفتاح طلبھ

فاطمة الزھراء محسن احمد احمد

فاطمة السید السطوحي السطوحي خیرهللا

فاطمة العربى عبد الغنى عبد الغنى العدل

فاطمة امام احمد كمال

فاطمة حسین سید محمد ابراھیم

فاطمة حمدى أحمد عبدالفتاح

(فاطمة حمدى زكى محمد (محول

فاطمة خالد محمد عواد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00333

102/2011/02883

102/2011/03046

102/2011/00141

102/2011/40081

102/2011/01154

102/2011/01715

102/2011/00361

102/2011/02017

102/2011/01375

102/2011/02421

102/2011/00962

102/2010/39475

102/2011/40122

102/2011/02381

102/2011/01400

102/2011/00626

102/2011/02218

102/2011/01538

102/2011/03023

102/2011/02833

102/2011/02236

102/2011/02745

102/2011/40199

102/2011/01100

عربى

12695

12696

12697

12698

12699

12700

12701

12702

12703

12704

12705

12706

12707

12708

12709

12710

12711

12712

12713

12714

12715

12716

12717

12718

12719

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 103صفحة 

(فاطمة خلیفة عبد الحمید عبد العال (محول

فاطمة رمضان السید عبد القادر

فاطمة زكریا جالل عفیفى

فاطمة زكى محمد كامل زكى

فاطمة سعید رمضان السید

فاطمھ طھ بیومى محمد

فاطمة عاطف احمد السباعى

(فاطمة عبد الفتاح حلمى (محول

(فاطمة عبد اللطیف محمد حجى المحمید (باق

(فاطمة فتحى عبد راغب (محول

فاطمة فرج رشاد محمد فتح الباب

فاطمة محمد برعى محمد

فاطمة محمد حسنى محمد

فاطمة محمد رمضان السید

فاطمة محمد طھ احمد محمود

فاطمة محمد عبد العزیز عبد الرحیم

فاطمة محمد عبد هللا محمد

فاطمة محمد یوسف محمد

فاطمة موسى جالل موسى

فاطمة ناصر ھندى على

فاطمة ھشام محمود عطاهللا شمیلھ

فاطمة یوسف حمدي مصطفى

فاوى محمد السنوسى فاوىمصطفى

فتحى سید محمد محمد

فتحیة عصام ابراھیم محمد الشین

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40219

102/2011/40293

102/2011/01218

102/2011/01926

102/2011/03007

102/2011/02041

102/2011/01362

102/2011/40106

102/2010/39748

102/2011/40095

102/2011/01727

102/2011/40294

102/2011/40295

102/2011/00219

102/2011/01250

102/2011/00406

102/2011/00496

102/2011/01768

102/2011/01470

102/2011/01016

102/2011/01971

102/2011/00407

102/2011/00688

102/2011/00378

102/2011/40887

عربى

12720

12721

12722

12723

12724

12725

12726

12727

12728

12729

12730

12731

12732

12733

12734

12735

12736

12737

12738

12739

12740

12741

12742

12743

12744

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 104صفحة 

فدوى عبد الفتاح امین على

فرج سید فرج عبد المطلب

فلایر عبد الفتاح احمد عبد هللا

فریدة سمیر عبد هللا

(فریدة فتحى محمد البطران (محول

فضل محمد فضل ابراھیم

فكرى طارق فكرى فھیم

فھد حمد مبارك العبد الرحمن

(فھد راشد محمد المسعود المرى (باق

(فھد سعد عبید العدوانى (باق

(فھد صالح عبد الرحمن عبد هللا الدسم (باق

(فھد طالب على المحنا المرى (باق

(فھد عید سارى مرزوق فرحان العازمى (باق

(فھد محمد خالد المطر الشویطى (باق

(فھد محمد مشلح الشكره الدوسرى (باق

فھد مناور حنجف مناور عیدان

فھیمة حسین مصطفى مصطفى

فؤاد سید فؤاد امین

فؤاد محمد فؤاد قاسم

فوزیھ عبد المنعم ھیبھ ھیبھ تركى

فیفیان فایق عطیة عبد المالك

فیكتوریا منیر سالم عزیز

قمر كمال عبدالجلیل الششتاوى

قوت القلوب سامح ولید المحمدى

كاترین ابراھیم كامل شحاتھ

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01092

102/2011/01180

102/2011/01021

102/2011/40297

102/2011/40103

102/2011/00824

102/2011/01813

102/2011/40893

102/2010/39920

102/2010/39507

102/2010/39850

102/2010/39541

102/2010/39694

102/2010/39954

102/2010/39836

102/2011/40894

102/2011/01709

102/2011/02132

102/2011/02284

102/2011/01972

102/2011/00815

102/2011/03261

102/2011/02110

102/2011/02450

102/2011/01162

عربى

12745

12746

12747

12748

12749

12750

12751

12752

12753

12754

12755

12756

12757

12758

12759

12760

12761

12762

12763

12764

12765

12766

12767

12768

12769

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 105صفحة 

كارولین مجدى شوقى

كرستین ایھاب لبیب جونى

كرستینا جمیل عجبان سعید

كرلس نزھى بھلول جرجس

كریستین كرم عطیة جرجس عطیة

كریستین نبیل ثابت رفلھ

كریستین نصیف واصف غبلایر

كریستینا وجیھ عجیب بارتلھ

كریم احمد عبد المنعم تكرونى

(كریم  احمد عزت محمود (باق

كریم احمد محمود عبد السالم

كریم اسماعیل محمد محمود

(كریم السید محمد عبد الغفار (محول

كریم بدوى فھمى سالم

كریم تیتو سید محمود

كریم حسام سید محمد عبد الرحمن

كریم خالد عبد الستار عبد السمیع

كریم خالد لبیب جوى

كریم سید سید محمد على

كریم ضیاء توفیق شمس الدین

كریم عبد الحمید محمود محمد جوده

كریم عالء محمد رفعت خلف

كریم عالءالدین سید احمد

كریم محمد احمد جالل

كریم محمد عبد الرازق محمود

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40299

102/2011/02504

102/2011/01051

102/2011/02925

102/2011/02374

102/2011/03414

102/2011/00614

102/2011/02787

102/2011/02351

102/2010/38683

102/2011/02172

102/2011/00031

102/2011/40148

102/2011/00129

102/2011/02660

102/2011/00899

102/2011/02324

102/2011/03063

102/2011/03182

102/2011/01064

102/2011/00112

102/2011/00566

102/2011/00689

102/2011/02558

102/2011/00767

عربى

12770

12771

12772

12773

12774

12775

12776

12777

12778

12779

12780

12781

12782

12783

12784

12785

12786

12787

12788

12789

12790

12791

12792

12793

12794

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 106صفحة 

كریم محمد محمود الجوھرى

كریم محمد محمود مرسى

كریم ممدوح على ابوالوفا

كریم منصور عدلي عبدالجواد

كریم نبیل اسعد جمعھ

كریم نجاتى عبد المطلب كامل

كریم نصر محمود محمد

كریمان سید محمد احمد

كریمان عبد الفتاح محمد شفیع محمد حسین

كریمة ابراھیم عبد المجید عبد القوى

كریمھ احمد طھ محمد

كریمة سعید عبد النبي محمد

كریمة عبد الناصر السید فھمى

كریمة محمد عثمان محمد

كریمة محمد مصطفى سید مصطفى

كمال رجب عبد الموجود حسن

كمال فتحى كمال مشرف

كمال مصطفى كامل طھ

كوثر جمال محمود محمود

كیرلس ثروت ابراھیم جرجس شحاتة

كیرلس عماد منصور ریاض

لبنى عبد العزیز محمد عبد العزیز

لبنى عبد الفتاح عبد العلیم محمود

لملوم عدلى لملوم حامد

لمیاء احمد صابر محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01502

102/2011/00032

102/2011/00130

102/2011/02480

102/2011/03095

102/2011/02939

102/2011/00542

102/2011/01773

102/2011/03106

102/2011/01918

102/2011/03417

102/2011/03009

102/2011/00445

102/2011/02469

102/2011/00232

102/2011/00768

102/2011/02544

102/2011/01989

102/2011/40302

102/2011/00690

102/2011/00691

102/2011/00408

102/2011/01149

102/2011/40303

102/2011/00356

عربى

12795

12796

12797

12798

12799

12800

12801

12802

12803

12804

12805

12806

12807

12808

12809

12810

12811

12812

12813

12814

12815

12816

12817

12818

12819

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 107صفحة 

لمیاء حسام الدین نصر عبد السالم

لمیاء شوقى عبد المعطى

لمیاء عبد الرحمن عبد السالم كرو

لمیاء عبد هللا عبد المعطي عبد الوارث

لمیس رمضان عرابى سالم

لولوة عصام الدین على سعد محمد

(لؤى یاسر احمد كامل الصرفى (باق

لیدیا معوض محروس معوض

(لیلى محمد فدیع مروى العدوانى (باق

ماجد مدحت محمد قطب حواش

ماجدة عاصم بركات اسماعیل

ماجدة علي طھ علي

ماجدة مدحت سید حسن

مادونا كمال رشدى بولس

مارتینا عاید فھمي مقار

مارجریت سامى فوزى باسلیوس

ماركو توما حبشي رسلة

ماركو مكرم سدره القمص

مارلین طارق شفیق موسى

(مارنى ابو النجا محمود المحرزى (باق

مارى عادل عبده خلیل

مارى ماھر ادیب خلیل

ماریا نادى حبیب خوس

ماریان ادوار اسكندر موسى

ماریان ایمن معزوز عطوان

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/03335

102/2011/40304

102/2011/01465

102/2011/02738

102/2011/01192

102/2011/02426

102/2006/19311

102/2011/01242

102/2010/39831

102/2011/00543

102/2011/01582

102/2011/01340

102/2011/01749

102/2011/02385

102/2011/03407

102/2011/01977

102/2011/01639

102/2011/01155

102/2011/02122

102/2009/37903

102/2011/01728

102/2011/40305

102/2011/40866

102/2011/00816

102/2011/01744

عربى

12820

12821

12822

12823

12824

12825

12826

12827

12828

12829

12830

12831

12832

12833

12834

12835

12836

12837

12838

12839

12840

12841

12842

12843

12844

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 108صفحة 

ماریان جاد عید جاد

ماریان جمیل بخیت بھان

ماریان صفوت زاخر حبیب

ماریان نادى ایوب ویصا

(مارینا بحر نجیب رمزى (باق

مارینا حمدى ادیب شاكر

(مارینا حنا عزیز میالد (محول

مارینا رأفت كرومل بشاى

مارینا عادل عبد النور جادمنصور

مارینا عاطف فھمى بشرى

مارینا عزت بطرس عطیھ عبد المسیح

مارینا فیكتور فوزى یوسف

مارینا ماھر شحاتھ منصور

مارینا مجدى حبیب عبد السید

مارینا مجدى منیر جرجس

(مارینا مكرم جرجس ابراھیم (محول

مارینا منیر بسطورس یسى

مارینا نبیل زكى وھبھ

ماریھام یوسف ابراھیم یوسف

مازن محمد عبد السالم محمد

مازن مصطفى الزكیر البیلى سالم

مازن نبیل احمد القاضى

(مافى سمیر سلیمان (محول

(ماما دو مالیعا جالو (باق

مأمون سعید مأمون امین عفیفي

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01056

102/2011/03357

102/2011/03415

102/2011/00446

102/2010/39287

102/2011/00497

102/2011/40038

102/2011/02365

102/2011/01710

102/2011/00995

102/2011/00996

102/2011/00619

102/2011/01059

102/2011/00254

102/2011/02534

102/2011/40306

102/2011/01163

102/2011/02623

102/2011/01264

102/2011/01870

102/2011/02033

102/2011/40308

102/2011/40182

102/2010/39959

102/2011/02018

عربى

12845

12846

12847

12848

12849

12850

12851

12852

12853

12854

12855

12856

12857

12858

12859

12860

12861

12862

12863

12864

12865

12866

12867

12868

12869

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 109صفحة 

ماھر صبحى عجیب لوقا

ماھیتاب اسامھ احمد محمد

ماھیتاب أیھاب سید محمود سرور

ماھیتاب عالء الدین الكیالنى عسكر

مایكل سامر فائق ابراھیم

مایكل وجیة ادوار صبحى

(مبارك جاسم خلیفة جاسم الكوارى (باق

مبارك شداد حنفي شافعي ادریس

(مجدى سید محمد بیومى (باق

مجدي صبحي سامي صالح

مجدى محمد عبد الحافظ محمد

(محاسن ربیع سعد (باق

محاسن یوسف حلمي علي

(محسن عبد الغفار سلیمان الجوھرى (باق

(محسن مدحت عبد الوھاب عبد ربھ (محول

محمد ابراھیم احمد حسنین

محمد ابراھیم ربیع احمد

محمد ابراھیم عبد اللطیف سلیمان

محمد ابراھیم على ابراھیم

محمد ابراھیم عوضین ابراھیم

محمد ابراھیم فتح الباب حسن

محمد ابراھیم قناوى محمود

محمد ابراھیم محمد عبد اللطیف

(محمد  ابراھیم محمود عبدالرحیم (باق

محمد ابراھیم محمود على

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00131

102/2011/00347

102/2011/02224

102/2011/01341

102/2011/00915

102/2011/00050

102/2010/39679

102/2011/01960

102/2010/39200

102/2011/02678

102/2011/01156

102/2008/28792

102/2011/01219

102/2005/03146

102/2011/40311

102/2011/00666

102/2011/00362

102/2011/03052

102/2011/02545

102/2011/00935

102/2011/02134

102/2011/01937

102/2011/01376

102/2010/38847

102/2011/02559

عربى

12870

12871

12872

12873

12874

12875

12876

12877

12878

12879

12880

12881

12882

12883

12884

12885

12886

12887

12888

12889

12890

12891

12892

12893

12894

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 110صفحة 

محمد ابو الفتوح محمود دندراوى

محمد ابو بكر محمد ابوالعز

محمد ابو بكر محمد محمود

محمد ابو زید سید ابو زید

محمد ابو زید فؤاد احمد جمعھ

محمد ابوالفضل محمد النوبي محمود

محمد احمد السید احمد على فھمى

محمد احمد بدوى عطیة

(محمد احمد جابر عجیل الشمرى (باق

محمد احمد جاد احمد

محمد احمد حسن على خریبة

محمد احمد حمزه على

محمد احمد خضرى عبد الرضى

محمد احمد زاید سید

محمد احمد سعد احمد

محمد احمد سید ابراھیم

محمد احمد شحاتھ مرسى احمد

محمد احمد صبري امام ابو سریع

محمد احمد صدیق محمود رسالن

محمد احمد صالح احمد السید

محمد احمد عبد الحمید عبد الخالق

محمد احمد عبد الرحمن عثمان

محمد احمد عبد العزیز حسنین

(محمد احمد عبد الفتاح احمد (باق

محمد احمد عبدالفتاح احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02581

102/2011/01471

102/2011/00594

102/2011/03232

102/2011/01767

102/2011/00567

102/2011/00082

102/2011/02263

102/2010/39828

102/2011/00772

102/2011/00667

102/2011/01380

102/2011/00748

102/2011/01555

102/2011/01509

102/2011/00132

102/2011/02560

102/2011/01945

102/2011/02771

102/2011/03190

102/2011/00916

102/2011/00472

102/2011/03278

102/2008/28137

102/2011/02185

عربى

12895

12896

12897

12898

12899

12900

12901

12902

12903

12904

12905

12906

12907

12908

12909

12910

12911

12912

12913

12914

12915

12916

12917

12918

12919

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 111صفحة 

محمد احمد عطیھ عید

محمد احمد على عبد الحمید

محمد احمد كمال عبد العزیز

محمد احمد محمد حرز هللا

محمد احمد محمد رجب

محمد احمد محمد موسى سبیت

محمد احمد محمود الشاذلي

محمد احمد محمود عبد المحسن

محمد احمد مسعود سلیمان

(محمد احمد نور احمد (محول

محمد اسامھ طلعت عبد الجواد

(محمد اسامھ عبد العزیز (محول

محمد اسامھ على مصطفى السباعى

محمد اسامھ مسعد ابراھیم

محمد اسماعیل عبد الحلیم مرسى

محمد اسماعیل عبد الھادى محمد

محمد اسماعیل عبده محمد

(محمد اسماعیل یس سید (باق

محمد اشرف احمد على

محمد اشرف احمد محمود

محمد اشرف السید النادرى

محمد اشرف سید احمد على

(محمد  اشرف سید راضي احمد (باق

(محمد اشرف عبد السالم محمد (باق

محمد اشرف عبد العاطي عبد المحسن

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00363

102/2011/02930

102/2011/00735

102/2011/40867

102/2011/01472

102/2011/03200

102/2011/02715

102/2011/03144

102/2011/03229

102/2011/40315

102/2011/00034

102/2011/40316

102/2011/00568

102/2011/02330

102/2011/40317

102/2011/02547

102/2011/00545

102/2010/39205

102/2011/02793

102/2011/01510

102/2011/00838

102/2011/02931

102/2009/29672

102/2007/24724

102/2011/00523

عربى

12920

12921

12922

12923

12924

12925

12926

12927

12928

12929

12930

12931

12932

12933

12934

12935

12936

12937

12938

12939

12940

12941

12942

12943

12944

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 112صفحة 

محمد اشرف فاروق محمد

محمد اشرف محمد ابوالعال محمود

محمد أشرف محمد توكل

محمد اشرف مصطفي درویش

محمد البدرى محمد البدرى

محمد الحسن نجم الدین محمد

محمد الخضر السید الخضر احمد

محمد السید احمد محمود السید

محمد السید عبد الحمید عیسي

محمد السید ھاشم محمد

محمد الشحات ابراھیم محمد

محمد الطیب مصطفى

(محمد امین احمد جاد الرب (باق

(محمد انور محمد بیومى (محول

محمد اھاب محسن محمود حسین

محمد ایھاب عبد البدیع

(محمد ایھاب محمد انور (باق

محمد ایھاب محمد حسن

(محمد بانى نایف سعد الھاجرى (باق

(محمد بخیت عبد الحمید فرغل (محول

محمد برھامى سعد محمود

(محمد بشیت سایر الجنیدى الشمرى (باق

(محمد جابر عایض حمد الخزاب (باق

(محمد جاسم محمد یوسف بالل (باق

محمد جالل محمد سلیمان محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02251

102/2011/00692

102/2011/02241

102/2011/00035

102/2011/00455

102/2011/02322

102/2011/03254

102/2011/02617

102/2011/00595

102/2011/01407

102/2011/02103

102/2011/40318

102/2010/39207

102/2011/40319

102/2011/03394

102/2011/40320

102/2007/24553

102/2011/02707

102/2010/39506

102/2011/40323

102/2011/01034

102/2010/39543

102/2010/39934

102/2010/39923

102/2011/03132

عربى

12945

12946

12947

12948

12949

12950

12951

12952

12953

12954

12955

12956

12957

12958

12959

12960

12961

12962

12963

12964

12965

12966

12967

12968

12969

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 113صفحة 

محمد جمال ابوالمجد سعید

محمد جمال سعد عبدالغفار

محمد جمال عبد الحلیم محمد السمالوى

محمد جمال فتح هللا سالمان

محمد جمال فتحى عبد السمیع

محمد جمال قرنى سید

محمد جمال محمد إبراھیم

محمد جمال محمد احمد

محمد جمال محمد السعید محمد

محمد جمال محمد عبد العاطي

محمد جمال محمد مصطفى

محمد جمال محمود موسى

محمد جمال نصر التواتي

محمد جمعھ فرج محمد ھیبھ

محمد جنیدي سید جنیدي

محمد حاتم عبد الفتاح سلیمان ابوشنب

محمد حافظ عبد الحكم حافظ

محمد حامد سید امین

محمد حامد معوض عبد المحسن

محمد حجاج ابو ھریرة عبد الحلیم

محمد حجاج كمال حسین

محمد حسام الدین عنتر بدیع

محمد حسام الدین محمود حجاج

(محمد  حسام محمد سعید (باق

محمد حسن أبو سریع محمود

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01157

102/2011/02081

102/2011/00524

102/2011/02528

102/2011/01702

102/2011/40868

102/2011/02762

102/2011/01120

102/2011/03367

102/2011/03047

102/2011/01522

102/2011/00364

102/2011/01461

102/2011/01961

102/2011/03424

102/2011/01782

102/2011/01439

102/2011/03323

102/2011/03380

102/2011/01158

102/2011/02846

102/2011/02880

102/2011/02928

102/2010/38763

102/2011/02541

عربى

12970

12971

12972

12973

12974

12975

12976

12977

12978

12979

12980

12981

12982

12983

12984

12985

12986

12987

12988

12989

12990

12991

12992

12993

12994

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 114صفحة 

(محمد حسن حسنین ابراھیم (باق

لغني عبد القادرمحمد حسن عبد ا

(محمد حسن عبد القادر عبد السالم (باق

محمد حسن على حسن

محمد حسن محمود السید

محمد حسن مصطفى صدیق

محمد حسین سید حسین

محمد حسین محمد حسن

(محمد حمد محمد الغفرانى المرى (باق

محمد حمدى جودة امین

محمد حمدى حسن سلطان

محمد حمدي عبد الرحمن احمد

(محمد حمدى على على (محول

محمد حمدي علي قطب

محمد حمدى فتحى احمد

محمد حمدى محمد ابراھیم

محمد حمدى محمد نصار

محمد حمزة عبد الحمید یوسف باشا

(محمد حمود سحیل محمد العنزى (باق

محمد حنفي عبد المنعم رضوان

محمد خالد صالح الدین متولى

محمد خالد قرنى عبد الحمید

محمد خالد محمد السید

محمد خالد محمد یاسین

محمد خالد نبیل دسوقي

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/26386

102/2011/00839

102/2008/26477

102/2011/02252

102/2011/02011

102/2011/00277

102/2011/00917

102/2011/02253

102/2010/39846

102/2011/01181

102/2011/02542

102/2011/00597

102/2011/40117

102/2011/03092

102/2011/00036

102/2011/02292

102/2011/02186

102/2011/02929

102/2010/39383

102/2011/01597

102/2011/02275

102/2011/00822

102/2011/01458

102/2011/03287

102/2011/01066

عربى

12995

12996

12997

12998

12999

13000

13001

13002

13003

13004

13005

13006

13007

13008

13009

13010

13011

13012

13013

13014

13015

13016

13017

13018

13019

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 115صفحة 

محمد خالد نورالدین اسماعیل

محمد خلیل شحاتة خلیل

محمد خلیل عطیھ محمد

(محمد خیرى عبد الحافظ بدیر (باق

محمد دسوقى سلیمان على

محمد دسوقى قیاتى دسوقى

محمد رائد محمد عبد الحمید حسن

(محمد راشد مجذب محمد الھمیمى (باق

محمد رافت عبد الحمید  عبد الرحمن

(محمد رأفت عبده سید (محول

(محمد رافت محمود محمد (باق

محمد ربیع حسب هللا عقل

محمد ربیع محفوظ محمد

محمد رجب حسن مرسى

محمد رجب محمد فرحات

محمد رسمى محمد شكرى

محمد رضا احمد السید سلطان

محمد رضا فرغلى ابوسریع

محمد رضا فؤاد عوض

محمد رضا محمود درویش

محمد رفعت احمد امام

محمد رفعت سید مصطفى

محمد رفعت عبد الحلیم بدر

محمد رمضان ابوالفتوح مھران

محمد رمضان ریاض محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00900

102/2011/00901

102/2011/00365

102/2010/39288

102/2011/00693

102/2011/03366

102/2011/00694

102/2010/39681

102/2011/40326

102/2011/40042

102/2008/26389

102/2011/03350

102/2011/03135

102/2011/40329

102/2011/01138

102/2011/02187

102/2011/02856

102/2011/00668

102/2011/00278

102/2011/01689

102/2011/00027

102/2011/00384

102/2011/00598

102/2011/03212

102/2011/03098

عربى

13020

13021

13022

13023

13024

13025

13026

13027

13028

13029

13030

13031

13032

13033

13034

13035

13036

13037

13038

13039

13040

13041

13042

13043

13044

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 116صفحة 

(محمد  رمضان عبد العزیز محمد عیسى (باق

محمد رمضان عبد هللا ابو طالب

محمد رمضان لطفى عبد الباقى

محمد رمضان محمد احمد

(محمد رمضان معوض ندا (باق

(محمد زاید بدیر على (محول

محمد زینھم حسن علي

(محمد سالم دویش شیرم العرادة (باق

محمد سالم عثمان ابراھیم

محمد سامى احمد منیر

محمد سامى حنفى محمد

(محمد سامى محمد ابو بكر (باق

محمد سامي محمد عبد هللا الكومي

محمد سراج الدین محمد علي عبد العال

محمد سطوحى محمود محمود حسن

(محمد سعد محمد احمد (محول

(محمد سعد محمد عبد هللا الرباع (باق

(محمد سعید رمضان رزق (محول

محمد سعید عبد الحمید احمد عبده

محمد سعید عبد الصادق عبد المنعم

محمد سعید عبد الغنى عبد الرحمن

محمد سعید عبد  الوالي حسان

(محمد سعید فھیم عبد النبى (محول

محمد سالمھ جمعھ احمد

محمد سالمة محمد محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/38698

102/2011/00569

102/2011/03421

102/2011/00558

102/2008/26392

102/2011/40133

102/2011/01067

102/2010/39689

102/2011/40331

102/2011/02285

102/2011/02548

102/2010/39387

102/2011/00465

102/2011/01139

102/2011/02019

102/2011/40145

102/2010/39683

102/2011/40093

102/2011/02653

102/2011/00366

102/2011/02359

102/2011/02376

102/2011/40055

102/2011/00570

102/2011/40873

عربى

13045

13046

13047

13048

13049

13050

13051

13052

13053

13054

13055

13056

13057

13058

13059

13060

13061

13062

13063

13064

13065

13066

13067

13068

13069

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 117صفحة 

(محمد سلیم سید عجمى (باق

محمد سمیر عبد المتعال حسن

محمد سمیر محمد احمد

محمد سمیر یوسف محمد

(محمد سید حسین محمد (محول

محمد سید رشاد عبد المحسن

محمد سید زكریا حنفى

محمد سید سعد على

محمد سید سعد مرداش

محمد سید صالح الدین محمد

محمد سید فخرى مصطفى

محمد سید محمد سالم

محمد سید ھمام عبد الموجود

محمد شاذلى محمد منصور

محمد شریف محمد مرسي

محمد شعبان رمضان محمد

محمد شعبان صالح عید

محمد شعبان محمد محمد على

محمد شوقي اسماعیل محمد

(محمد صابر محمود محمد حسین (باق

محمد صالح احمد على

(محمد صالح ناصر عمیر الرمزانى (باق

محمد صبحى عبد الظاھر عبد الغفار عیسى

محمد صبرى حسن سعید

محمد صبري صالح محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39294

102/2011/00840

102/2011/40872

102/2011/00323

102/2011/40336

102/2011/01723

102/2011/40338

102/2011/01424

102/2011/00466

102/2011/03201

102/2011/02763

102/2011/01856

102/2011/03242

102/2011/00936

102/2011/02143

102/2011/00349

102/2011/02570

102/2011/00662

102/2011/00599

102/2007/03344

102/2011/02774

102/2010/39858

102/2011/02020

102/2011/02941

102/2011/01640

عربى

13070

13071

13072

13073

13074

13075

13076

13077

13078

13079

13080

13081

13082

13083

13084

13085

13086

13087

13088

13089

13090

13091

13092

13093

13094

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 118صفحة 

محمد صبرى محمد صالح

محمد صدقة عبد العزیز صدقة

محمد صالح ابوالغني عاشور حمزه

محمد صالح احمد عبد الحمید

محمد صالح الدین ابراھیم الدسوقى

محمد صالح الدین احمد مبارز

محمد صالح الدین فھمى عبد الرحیم

محمد صالح الدین محمود سلیمان

محمد صالح السید دیاب

محمد صالح بخیت علي حسانین

(محمد صالح دسوقى على (محول

محمد صالح عبده عبد الحمید

محمد صالح محمد عبد الرحیم

محمد صالح محمد محمد

محمد صالح محمود امام عالم

(محمد ضاحى عارف ابو زید (محول

(محمد طارق السید (محول

محمد طارق جمعھ حسین

(محمد طارق عطیھ كرم هللا (محول

محمد طارق محمد ابوالعال

محمد طارق محمود علي

محمد طلعت عبد المنعم على

(محمد طلعت عطیة محمود (محول

محمد طھ سلیمان على

(محمد عادل ابراھیم عواد (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02932

102/2011/00291

102/2011/01591

102/2011/01404

102/2011/00159

102/2011/03227

102/2011/03041

102/2011/02501

102/2011/01687

102/2011/02717

102/2011/40344

102/2011/01878

102/2011/00902

102/2011/00037

102/2011/02021

102/2011/40193

102/2011/40170

102/2011/00051

102/2011/40187

102/2011/00379

102/2011/01592

102/2011/01035

102/2011/40125

102/2011/02775

102/2011/40348

عربى

13095

13096

13097

13098

13099

13100

13101

13102

13103

13104

13105

13106

13107

13108

13109

13110

13111

13112

13113

13114

13115

13116

13117

13118

13119

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 119صفحة 

محمد عادل امام ابراھیم

(محمد عادل حسین ثابت (محول

محمد عادل شھاوي صبرة

محمد عادل عباس محمد

(محمد عادل عبد الحفیظ على (باق

محمد عادل عبد الحمید محروس

محمد عادل عبد المنعم عبد اللطیف على

محمد عادل عدلي احمد

محمد عادل فاروق حنفي

محمد عادل فھمي احمد

(باق92/ 1/20محمد  عادل محمد حسن  )

(محمد عادل محمد عبد الغنى (باق

محمد عاطف عبد الحكیم محمد

محمد عاطف عبده عبدهللا

محمد عاطف محمد خورشید

محمد عبد الحمید حامد محمد عمر

محمد عبد الخالق البسطویسى یوسف

محمد عبد الخالق محمد عبد الخالق

محمد عبد الرازق حسن

محمد عبد الرازق محمد محمد

محمد عبد الرحیم عبد العزیز سكر

محمد عبد الرحیم محمد سالمھ

(محمد عبد السالم طھ عبد الھادى (باق

محمد عبد العال سید محمد

محمد عبد العال على عبد العال

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02439

102/2011/40036

102/2011/02133

102/2011/02799

102/2010/39391

102/2011/01175

102/2011/00145

102/2011/02858

102/2011/00546

102/2011/02957

102/2009/32547

102/2010/39392

102/2011/01068

102/2011/02582

102/2011/02415

102/2011/01879

102/2011/40354

102/2011/03279

102/2011/40357

102/2011/40361

102/2011/01405

102/2011/40363

102/2010/39189

102/2011/01867

102/2011/02583

عربى

13120

13121

13122

13123

13124

13125

13126

13127

13128

13129

13130

13131

13132

13133

13134

13135

13136

13137

13138

13139

13140

13141

13142

13143

13144

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 120صفحة 

محمد عبد العزیز احمد عبد العزیز

محمد عبد العزیز سالمھ قرني

(محمد عبد العزیز عبد الغفار جامع (باق

محمد عبد العزیز عبد المجید عبد العزیز

محمد عبد العزیز محفوظ على

(محمد عبد العزیز محمد الزمر (محول

(محمد عبد العزیز محمود الجھنى (باق

محمد عبد العزیز نجم عبد العزیز نجم

(محمد عبد العظیم محمد محمد (محول

محمد عبد الغنى اسعد عبد المطلب

محمد عبد هللا جامع السید

(محمد عبد هللا على الحسن المھندى (باق

(محمد عبد المجید محمد حسن (محول

(محمد عبد المعبود عبد القادر (محول

محمد عبد المنعم احمد احمد

محمد عبد المنعم عبد الحمید السید

محمد عبد المنعم منصور محمد منصور

محمد عبد الناصر ابراھیم احمد

محمد عبد الناصر عرفة محمد

محمد عبد الناصر غریب عبد القادر

محمد عبد النبي عبد الوھاب محمد

محمد عبد النبى محمد احمد

محمد عبد الھادى محمد حسن

محمد عبد الوھاب محجوب عزوز

محمد عبد الوھاب یوسف سید

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40874

102/2011/03419

102/2010/39191

102/2011/02075

102/2011/40365

102/2011/40077

102/2010/39903

102/2011/01396

102/2011/40200

102/2011/40875

102/2011/01482

102/2008/28980

102/2011/40192

102/2011/40057

102/2011/02876

102/2011/02571

102/2011/01367

102/2011/01072

102/2011/03048

102/2011/00736

102/2011/00547

102/2011/03216

102/2011/01357

102/2011/00525

102/2011/02584

عربى

13145

13146

13147

13148

13149

13150

13151

13152

13153

13154

13155

13156

13157

13158

13159

13160

13161

13162

13163

13164

13165

13166

13167

13168

13169

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 121صفحة 

محمد عبده حسین محمود

محمد عثمان عبد الفتاح امام

محمد عثمان محمد عثمان

محمد عثمان محمود إبراھیم

محمد عثمان مطاوع افكار

محمد عدلى عبد الكریم سید

محمد عز الدین حسن محمود

محمد عز الدین سید احمد

محمد عزت رجائى الیاس

محمد عزت سعد محمد

محمد عزت محمد عبد الغنى

محمد عصام سلیمان احمد صالح

محمد عصام صالح الدین موسي

محمد عصام علي ابراھیم مناع

محمد عصام فیصل محمد

محمد عصام محمد احمد محمد

محمد عصام محمد عزب محمد

محمد عطانا احمد عبد الموجود

محمد عطیھ حسن على

محمد عطیھ سید احمد

محمد عطیھ عطیھ محمود

(محمد عفیفى عبد العزیز عبد الرحیم (باق

محمد عالء الدین ابو سریع

محمد عالء محمد عبد العلیم

محمد علي حسن الجمل

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40543

102/2011/00385

102/2011/01809

102/2011/02884

102/2011/40547

102/2011/02022

102/2011/01176

102/2011/02549

102/2011/01511

102/2011/00021

102/2011/40876

102/2011/01549

102/2011/02037

102/2011/00747

102/2011/00548

102/2011/00663

102/2011/03108

102/2011/01593

102/2011/00075

102/2011/00457

102/2011/01550

102/2010/39197

102/2011/40550

102/2011/00038

102/2011/01911

عربى

13170

13171

13172

13173

13174

13175

13176

13177

13178

13179

13180

13181

13182

13183

13184

13185

13186

13187

13188

13189

13190

13191

13192

13193

13194

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى كشف .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 122صفحة 

محمد علي حسین احمد

محمد على سالم على

محمد على عبد العال على

محمد علي عبد العلیم محمد

محمد علي محروس علي طیعة

محمد على محمد على

(محمد على محمود مرسى السید (محول

محمد على ھاللى على

محمد عماد الدین محمد حموده

محمد عماد محمد فتحى

محمد عمادالدین محمد قطب

محمد عمر اسماعیل عمر

محمد عمر محمود عبدالمنعم

محمد عنتر ابراھیم حافظ

محمد عوده محمد سلیمان

محمد عوض عبد الفتاح احمد

محمد عید حسن عبد التواب

محمد عید مصطفي خلیل عمر

(محمد عیسى محمد عیسى نصف البوعینین (باق

محمد غریب سید محمد

محمد فارس السید عبد الرسول

(محمد فارس على مبارك القاشوطى (باق

محمد فاروق الصادق على

محمد فاروق محمد عبدالحفیظ

محمد فایز طھ احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01325

102/2011/01425

102/2011/00725

102/2011/01527

102/2011/01556

102/2011/00039

102/2011/40558

102/2011/40877

102/2011/03243

102/2011/02537

102/2011/00458

102/2011/40559

102/2011/02254

102/2011/00664

102/2011/03288

102/2011/00571

102/2011/01889

102/2011/01551

102/2010/39856

102/2011/00549

102/2011/40563

102/2010/39901

102/2011/40878

102/2011/03385

102/2011/02453

عربى

13195

13196

13197

13198

13199

13200

13201

13202

13203

13204

13205

13206

13207

13208

13209

13210

13211

13212

13213

13214

13215

13216

13217

13218

13219

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 123صفحة 

محمد فتحى احمد احمد حسین

محمد فتحى عبد اللة ابراھیم

محمد فرج سعد حسن

محمد فرج عبد التواب عبد اللطیف

محمد فرج عبد الرحمن موسى

محمد فرج مبروك فرج

محمد فرج محمد امین محمد

محمد فرید محمد علي

محمد فكرى ابراھیم بیومى

محمد فكرى محمد بحر عثمان

محمد قصى سید رمضان رضوان

(محمد قطامى عید قطامى الغفیلى (باق

(محمد كامل السید عزب (باق

محمد كامل حسن محمود

(محمد كامل حمدى محمد (محول

محمد كرم حسین حسن

محمد كمال احمد عبد الرحمن محمود الحناوى

محمد كمال احمد عبدهللا

محمد كمال الدین محمد ابوبكر

(محمد كمال السید موسى (باق

محمد كمال حسین عبد الحلیم الجرموس

محمد كمال شمس الدین إبراھیم

محمد كمال عبدالحمید السید

محمد كمال عز الدین صادق

(محمد كورى قجة (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01909

102/2011/03112

102/2011/01691

102/2011/03395

102/2011/02391

102/2011/00727

102/2011/00292

102/2011/02150

102/2011/40879

102/2011/02933

102/2011/00825

102/2010/39847

102/2010/39224

102/2011/03348

102/2011/40215

102/2011/00550

102/2011/00879

102/2011/03303

102/2011/00665

102/2007/24809

102/2011/01389

102/2011/03049

102/2011/03067

102/2011/00526

102/2010/39997

عربى

13220

13221

13222

13223

13224

13225

13226

13227

13228

13229

13230

13231

13232

13233

13234

13235

13236

13237

13238

13239

13240

13241

13242

13243

13244

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 124صفحة 

محمد ماجد احمدمختار محمود الشوربجى

(محمد ماجد سعد ماجد ال سعد (باق

محمد ماھر محمد مرسى

محمد متولى سعد متولى

لبارمحمد مجدى السید عبد ا

محمد مجدى الصبرى محمد

محمد مجدى امین احمد

محمد مجدي عبد الفتاح محمد سید

(محمد  مجدى عمر عبد القوى (باق

محمد مجدى مبارز مھدى

(محمد مجدى محروس محمد (باق

محمد مجدي محمد ابراھیم شلبي

محمد مجدي محمد صبحي خلیل أحمد

احمد علىمحمد محسن

(محمد محسن مصطفى على (محول

محمد محمد اشرف محى

محمد محمد امین احمد

محمد محمد خضر حسن على

محمد محمد شفیق محمد

محمد محمد عبد الفتاح خلیفھ

محمد محمد فكرى حسین

(محمد محمد یونس (باق

محمد محمود احمد اسماعیل

محمد محمود احمد بكرى

محمد محمود احمد عبد العزیز

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02068

102/2010/39687

102/2011/02732

102/2011/01641

102/2011/40566

102/2011/40568

102/2011/40569

102/2011/03024

102/2010/38363

102/2011/02394

102/2010/39227

102/2011/01568

102/2011/02334

102/2011/01946

102/2011/40205

102/2011/40570

102/2011/00459

102/2011/02531

102/2011/03145

102/2011/40574

102/2011/03314

102/2002/01309

102/2011/00140

102/2011/01177

102/2011/00040

عربى

13245

13246

13247

13248

13249

13250

13251

13252

13253

13254

13255

13256

13257

13258

13259

13260

13261

13262

13263

13264

13265

13266

13267

13268

13269

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 125صفحة 

محمد محمود احمد عبد الكریم

محمد محمود حسانین محمد

محمد محمود خضر محمد

محمد محمود سید محمد وھبة

محمد محمود صبحى محمود

محمد محمود صمیدة محمد سید احمد

(محمد محمود طلعت اسماعیل (باق

(محمد محمود عبد الغنى (محول

محمد محمود عبد المقصود ابراھیم

محمد محمود عبدالحمید عبدالفتاح

محمد محمود عبدالمنتصر محمود

محمد محمود على محمد

(محمد محمود فاضل حسن على (باق

محمد محمود محمد ابوالسعود

محمد محمود محمد محمود عوض هللا

محمد محمود محمود رفاعى

محمد محمود مختار محمد عیسى

محمد محمود نور الدین خطاب راضى

محمد محمود ھاشم قاسم

محمد محي الدین جاب هللا السمان

محمد محى الدین عبد هللا عبد الھادى

محمد محي محمد ابراھیم

محمد محى محمد احمد

محمد مختار اسماعیل خمیس

محمد مختار محمد احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02921

102/2011/01825

102/2011/00380

102/2011/00572

102/2011/02266

102/2011/00695

102/2010/39693

102/2011/40583

102/2011/00527

102/2011/02585

102/2011/02958

102/2011/00041

102/2008/26179

102/2011/01397

102/2011/02335

102/2011/01947

102/2011/01756

102/2011/01857

102/2011/00028

102/2011/00528

102/2011/00052

102/2011/01598

102/2011/01178

102/2011/02048

102/2011/03119

عربى

13270

13271

13272

13273

13274

13275

13276

13277

13278

13279

13280

13281

13282

13283

13284

13285

13286

13287

13288

13289

13290

13291

13292

13293

13294

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 126صفحة 

محمد مخیمر عبد الرازق عبد العزیز

محمد مدحت فؤاد ابوزید

محمد مرداش حسین مرداش ابو شنب

محمد مرضى عبد المنعم محمد السعدنى

محمد مسعد عبدالعزیز محمد

محمد مصباح محمد سلیمان

محمد مصطفي اسماعیل حامد

(محمد مصطفى السید محمد (محول

محمد مصطفى سید حسین

محمد مصطفى عبد العزیز عبد الستار

محمد مصطفى عطیھ محمد

محمد مصطفى قرنى طھ

محمد مصطفى كمال مختار

محمد مصطفى محمد حماد

محمد مصطفى محمد سالم

محمد مصطفى مطاوع مصطفى

محمد مصطفى یوسف جاد الدسوقى

(محمد مضحى فاضل مرضى (باق

محمد معتز محمد یوسف

محمد معتز منیر العشرى

(محمد معوض حامد بدر (محول

محمد معوض محمد عبد هللا

(محمد ممدوح احمد رشوان (باق

(محمد مھاب حسام الدین كمال (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/03244

102/2011/01108

102/2011/01948

102/2011/01503

102/2011/02178

102/2011/02767

102/2011/01487

102/2011/40591

102/2011/00696

102/2011/01871

102/2011/00697

102/2011/02564

102/2011/00042

102/2011/02396

102/2011/02942

102/2011/01949

102/2011/00880

102/2010/39910

102/2011/40880

102/2011/00181

102/2011/02044

102/2011/40033

102/2011/00744

102/2008/11175

102/2006/02838

عربى

13295

13296

13297

13298

13299

13300

13301

13302

13303

13304

13305

13306

13307

13308

13309

13310

13311

13312

13313

13314

13315

13316

13317

13318

13319

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 127صفحة 

محمد ناجى حسین سعد

(محمد ناجى شعبان جاد (محول

محمد ناجى محمد محمد

محمد نادر محمد درویش

(محمد نادى سید محمد (باق

محمد نادى معوض احمد

محمد ناصر حارس صبحى

محمد ناصر عبد الواحد محمد

(محمد  ناصر محمد حسین (باق

محمد نبیل متولى ندا

(محمد نصر الدین عبد العظیم (محول

محمد نصر محمد على

محمد نصر محمد محمد النجار

محمد نصر محمد مرسي جمال

محمد نصر یوسف سنوسي

محمد نظام الدین محمود احمد حسن

محمد نعمان شعبان اسماعیل

(محمد نور عفیفى عبد الغنى (محول

(محمد ھارون عبد الغنى ھارون (باق

محمد ھاشم محفوظ الظھرى

(محمد ھانى احمد احمد السید (محول

(محمد ھانى حامد احمد (محول

محمد ھاني عبد المحسن احمد على

محمد ھشام حسین حامد سند

محمد ھشام ممدوح ابراھیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02276

102/2011/40134

102/2011/40596

102/2011/01642

102/2010/39232

102/2011/40598

102/2011/02943

102/2011/00204

102/2010/38757

102/2011/01794

102/2011/40600

102/2011/00162

102/2011/00324

102/2011/02885

102/2011/03230

102/2011/03113

102/2011/01002

102/2011/40076

102/2010/39399

102/2011/01036

102/2011/40153

102/2011/40072

102/2011/00551

102/2011/02600

102/2011/00745

عربى

13320

13321

13322

13323

13324

13325

13326

13327

13328

13329

13330

13331

13332

13333

13334

13335

13336

13337

13338

13339

13340

13341

13342

13343

13344

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 128صفحة 

(محمد ھالل مروح التیل الظفیرى (باق

محمد ھلیل فضل حسن

محمد یاسر محمد محمد السبع

محمد یاسین عى مراح

محمد یحیى سلیمان نصر

محمد یسرى حسن على ربیع

محمد یسرى محمد بیومى

محمد یسرى یوسف عبد الحمید

محمد یوسف ابراھیم ادم

محمد یوسف عبد الحمید مصطفى عیسوى

مبارك احمد مبارك یوسف

على مانع حسن سالم

(عبد هللا جبر مصافق الرویلى (باق

(فھد حسن عبد العزیز حسن الزیادة (باق

عبد هللا فھد عبد هللا زید الدوخى

على حمد حفیض النابت المرى

على سالم عبد الھادى البحیح المرى

محمد على عبد الھادى النابت المرى

عبید فارس عبید حبلى

فھد احمد سلطان العمارى الدرسى

عاید خلف عید المسعودى

عبد العزیز ناصر عویضھ سعد االحبابى

محسن محمد مسعد الغواص المرى

ماجد محمد عثمان محمد

محمد الحمیدى شرار المطیرى

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39505

102/2011/01990

102/2011/03191

102/2011/40881

102/2011/03093

102/2011/00293

102/2011/02267

102/2011/02135

102/2011/03163

102/2011/02395

102/2011/40955

102/2011/40956

102/2010/39939

102/2009/38273

102/2011/40962

102/2011/40963

102/2011/40964

102/2011/40965

102/2011/40966

102/2011/40967

102/2011/40968

102/2011/40969

102/2011/40970

102/2011/40971

102/2011/40972

عربى

13345

13346

13347

13348

13349

13350

13351

13352

13353

13354

13355

13356

13357

13358

13359

13360

13361

13362

13363

13364

13365

13366

13367

13368

13369

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 129صفحة 

كیر ملول داو فیوك

سیلفیود نیقلیون

عادل مبارك حصینى ضیدان الشمرى

فواز مبارك حصینى ضیدان الشمرى

عبد الرحمن محمد حمد ابو داھش

عبد الھادى سعید حمد الفھد الھاجرى

على دبسان حسن محمد القحطانى

محمد صالح محمد راشد الصفوه

محمد على حمد على صبیح

فیصل فھد راشد المبارك

عمر یاسین الحریرى

مارینا فتحى طانیوس ارمانیوس

فھد نابى شایع فھد الرشیدى

محمد یوسف خالد المطیرى

محمد سعید سالم المحروك الھاجرى

عبد المنعم بلوادم یعقوب

عبد هللا عبید مرزوق الشمیلى

(على سالم سیف العذبھ المرى (باق

عبید راشد جابر سعید السفارى

عبد الرحمن جمعان دغیمان

عبد هللا سویلم سعد سعید

فھد عبد هللا میطان الدوسرى

محمد ناصر محمد ناصر النعیمى

على جابر عبد الھادى الزیدانى

عیسى عباس عبد هللا عوض حسین

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40973

102/2011/40975

102/2011/40976

102/2011/40978

102/2011/40979

102/2011/41003

102/2011/41004

102/2011/41005

102/2011/41006

102/2011/41007

102/2011/41008

102/2011/00997

102/2011/41009

102/2011/41010

102/2011/41011

102/2011/41012

102/2011/41013

102/2008/28957

102/2011/41014

102/2011/41016

102/2011/41017

102/2011/41018

102/2011/41019

102/2011/41021

102/2011/41023

عربى

13370

13371

13372

13373

13374

13375

13376

13377

13378

13379

13380

13381

13382

13383

13384

13385

13386

13387

13388

13389

13390

13391

13392

13393

13394

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 130صفحة 

عبد الرحمن مسفر فیصل المسافره

عبد هللا نھیان عبید المریزیق المرى

محمد حمد على جلھام الغازى

فرج  مطلق جابر جاسم الظفیرى

بدون اسم

على محمد على محیسن

عبد العزیز عایض حمد جابر العذبھ

عبد العزیز غازى عبد هللا ابراھیم الحداد

عبد العزیز محمد حمد اللحق المرى

على حمد محمد بوعازب النعیمى

على عبد هللا على البریدى المرى

على عودة عبد المسعود الشمرى

عیسى على عیسى االبراھیم المھندى

عمر حمد جابر البریدى المرى

غالیة على حسین على المالكى

محمد حمد راشد محمد األخن

محمد عبد هللا عقیل علوى مقبل

محمد فرج جابر الغفرانى المرى

محمد وعالن محمد سالم الحبابى

عبد الھادى سعید ذروه البریدىعبد هللا

فھد محمد خمیس حمد الفطیط

محمد حمد سالم الجربوعى المرى

على محمد زید ندیلة المرى

عبد الرحمن على عبد هللا محمد النعیمى

عبد العزیز على عبد هللا محمد النعیمى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41024

102/2011/41025

102/2011/41026

102/2011/41027

102/2011/41028

102/2011/41029

102/2011/41031

102/2011/41033

102/2011/41035

102/2011/41038

102/2011/41039

102/2011/41040

102/2011/41041

102/2011/41043

102/2011/41047

102/2011/41048

102/2011/41051

102/2011/41055

102/2011/41057

102/2011/41058

102/2011/41059

102/2011/41063

102/2011/41136

102/2011/41137

102/2011/41138

عربى

13395

13396

13397

13398

13399

13400

13401

13402

13403

13404

13405

13406

13407

13408

13409

13410

13411

13412

13413

13414

13415

13416

13417

13418

13419

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 131صفحة 

عبد هللا بندر مجول مبارك المطیرى

عبد هللا سعید حمد الزعبى القرح

عبد الھادى حسن دیم غازى القحطانى

عبد هللا عواد مخلف الفریجى

محمد حمد سالم ابو عرقوة المرى

محمد دایل حمود دواس الدوسرى

عبد العزیز على فالح على محمد العلى

محمد جابر سالم لزیوح البحیح

فیصل نھیر محمد الدھمیش العنزى

عبد الرحمن سعود شعیفان محمد الدوسرى

ماجد عبید عبد الھادى محمد الدوسرى

هللا مطر الشمرىفھد الفى عبد 

على دغش بریك الجربوعى المرى

(محمد شعبان عویس محمد (باق

عبیر مبارك احمد محمد سمیح

على راشد ناصر النصف المنصورى

على ناصر على محمد نورى

ماجد عبد هللا اسماعیل مندنى عشار

محمد حمد جابر البریرى المرى

محمد سالم شاھین ابو مجیریعة

محمد صالح محمد سالم النابت

محمد على عبد هللا حمد االدھم

عبد الرحمن على عبد هللا الزھرانى

عائشة على حسین سلطان الدوسرى

عایض على محمد ملھى القحطانى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41139

102/2011/41140

102/2011/41141

102/2011/41142

102/2011/41143

102/2011/41144

102/2011/41145

102/2011/41146

102/2011/41147

102/2011/41148

102/2011/41149

102/2011/41150

102/2011/41151

102/2011/40341

102/2011/41152

102/2011/41153

102/2011/41154

102/2011/41155

102/2011/41156

102/2011/41157

102/2011/41158

102/2011/41159

102/2011/41160

102/2011/41161

102/2011/41162

عربى

13420

13421

13422

13423

13424

13425

13426

13427

13428

13429

13430

13431

13432

13433

13434

13435

13436

13437

13438

13439

13440

13441

13442

13443

13444

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 132صفحة 

عبد العزیز مسعود ھادى مسعود المطیرى

عبد هللا شاكر خلف عزیز العمرى الحزیى

عیسى فراج سالم شداد الحوتى

غازى راشد ناصر الرشید المسلم

غانم حسین عماشى السبیعى العنزى

فاطمة عبد هللا سیف حمد المنصورى

فرج حمد حفیض النابت المرى

فضل عدنان احمد

فھد حمد مسلم محمد المكسور

فھد مبارك خویطر فدعوس

محمد سالم طالب على الفھیدى

محمد سعید محمد مبارك النابت

محمد على محمد على النمالن

محمد فالح عواد العنزى

محمد مبارك سالم الدواى النابت

عبد هللا احمد جدیع العنزى

كویتة محمد على

(محمد فرحان فارع ظافر (باق

(محمد مانع مطیع مرعى ملھى العجمى (باق

على محمد ابراھیم محمد

(محمد سعید صالح سالم یوغنیم (باق

مبارك عبد هللا منیر مبارك

عبد هللا محمد مبارك جھویل الجھویل

ماجد صالح سلمان العطار

مبخوت حمد مبخوت الحنیتم

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41163

102/2011/41164

102/2011/41165

102/2011/41166

102/2011/41167

102/2011/41168

102/2011/41169

102/2011/41170

102/2011/41171

102/2011/41172

102/2011/41173

102/2011/41174

102/2011/41175

102/2011/41176

102/2011/41177

102/2011/41178

102/2011/41179

102/2010/39995

102/2010/39949

102/2011/02142

102/2009/38283

102/2011/41229

102/2011/41214

102/2011/41215

102/2011/41216

عربى

13445

13446

13447

13448

13449

13450

13451

13452

13453

13454

13455

13456

13457

13458

13459

13460

13461

13462

13463

13464

13465

13466

13467

13468

13469

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 133صفحة 

محمد حمد جار هللا النابت المرى

محمد على سعید سعید ابوریة

مبارك راشد محمد العذبة المرى

محمد على محمد النابت المرى

عبد الرحمن سراج محمد سراج محمد

عبد المجید االسمر محمد الفریجى الرویلى

عبد الرحمن ناصر محمد

عبد الوھاب عبد العزیز خالد

على محمد على غانم العذبة

فھاد صالح على

مبارك عبد هللا مبارك مبارك

محمد حمد محمد حسین البریدى

محمد ربیعة حمد

محمد عبد هللا محمد ال سعود المرى

فھد مضحى مطران مجبل

عید خالد عید مسلط محسن

فاطمة حمد عبد هللا محمد

عھود سعید محمد شایع

محمد راشد خالد القاشوطى

فھد عبد هللا محسن الشمرى

فھد سالمة نافع حربى

محمد ناصر عیسى المحفوظ

محمد على سعد الجفالى النعیمى

عبد هللا محمد حسن الحى السلیطى

على محمد راشد محمد االخن

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41219

102/2011/41221

102/2011/41222

102/2011/41220

102/2011/41223

102/2011/41224

102/2011/41225

102/2011/41226

102/2011/41227

102/2011/41228

102/2009/38280

102/2011/41230

102/2011/41231

102/2011/41232

102/2011/41233

102/2011/41234

102/2011/41235

102/2011/41236

102/2011/41237

102/2011/41286

102/2011/41238

102/2011/41239

102/2011/41240

102/2011/41241

102/2011/41242

عربى

13470

13471

13472

13473

13474

13475

13476

13477

13478

13479

13480

13481

13482

13483

13484

13485

13486

13487

13488

13489

13490

13491

13492

13493

13494

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 134صفحة 

على محمد سعید محمد االسود

فھد على راشد الكدادى الھاجرى

محمد فرج صالح الغفرانى المرى

عبد اللطیف بشیر الرشیدى

على سعد خلف عبید محمد العنزى

فیصل سعد ضیف هللا عویض عوض

على عبد الحمید عبد الواحد شیخان

عبد هللا سعد احمد االبراھیم المھندى

عبد الوھاب سعد احمد االبراھیم المھندى

محمد عبد هللا صقر ذیاب

عبد هللا فیصل مجمى سكران عتیج

فیصل حنیش سالم محمد القحطانى

عبد هللا سالم محمد ھزاع تصب

عبد هللا عبد الغنى عبد هللا

لزمامىعبد العزیز ولید خالد ا

فھد سعد صنھات المطیرى

على عبد المحسن على المحیس

عیسى محمد عایض الحربى

محمد مطلق جبر فھد

عبد هللا سعود عبد هللا

محمد سالم محمد الفھیده المدى

على صالح محمد حسن العبیدلى

فیصل ناجى على عباد العجى

فریح ضاحى مبارك العجاجى

على مبارك ماجد حاشد المسیفرى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41243

102/2011/41244

102/2011/41245

102/2011/41246

102/2011/41247

102/2011/41248

102/2011/41249

102/2011/41299

102/2011/41412

102/2011/41390

102/2011/41391

102/2011/41394

102/2011/41397

102/2011/41414

102/2011/41403

102/2011/41406

102/2011/41408

102/2011/41409

102/2011/41410

102/2011/41411

102/2011/41415

102/2011/41416

102/2011/41417

102/2011/41418

102/2011/41449

عربى

13495

13496

13497

13498

13499

13500

13501

13502

13503

13504

13505

13506

13507

13508

13509

13510

13511

13512

13513

13514

13515

13516

13517

13518

13519

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 135صفحة 

محمد عبد هللا شاھین العتیق الدوسرى

عبد هللا ثواب راكان

فرح سمیر الیسع ابو سمك

فھد عبد الرحمن علیان عایض

محمد احمد حسن احمد القالف

محمد احمد حسن محمد شریف

مانع راكان مانع عبد الھادى العجى

فریح صالح سیار الشمرى

غانم صیاح على الشمرى

فھد على صالح على العذبة

محمد صالح سیار الشمرى

فھد راشد مناحى

عبد هللا على عبد الرحمن ابراھیم رشدان

فرحان حمد عامر حمد فالح العجمى

فھد سعود احمد الشابع

على بخیت فاران حمد المرى

عبد الرحمن على عبد الرحمن عبد العزیز زیارة

عبد العزیز سعود مسعود

عبد هللا سعید غانم محفوظ

على سلیمان على راشد

على محمد حمد اللخن المرى

فارس على حمد مبارك الفھیدى

فرج عبد الھادى فرج على القریم

لولوة على منصور محمد البوعین

محمد حمد جار هللا البرید المرى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41450

102/2011/41451

102/2011/41452

102/2011/41453

102/2011/41454

102/2011/41455

102/2011/41456

102/2011/41457

102/2011/41458

102/2011/41459

102/2011/41460

102/2011/41560

102/2011/41462

102/2011/41464

102/2011/41465

102/2011/41467

102/2011/41469

102/2011/41470

102/2011/41472

102/2011/41474

102/2011/41476

102/2011/41479

102/2011/41480

102/2011/41481

102/2011/41482

عربى

13520

13521

13522

13523

13524

13525

13526

13527

13528

13529

13530

13531

13532

13533

13534

13535

13536

13537

13538

13539

13540

13541

13542

13543

13544

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 136صفحة 

محمد سعید راشد فلوة المریزیق

عبد الرحمن عتیق مبارك البنعد

عبد الرحمن محمد فرج سعید الخوار

عبد هللا یحیى احمد الثبیت

عبد العزیز حسن احمد حسن السلیطى

محمد طالب محمد المحنا المرى

محمد عبد العزیز خالد شاھین

محمد على محمد الفارس الكعبى

محمد على محمد دغش جمیلة

محمد فیصل عمیر الجبر

سھیلھ عادل رمضان

ماریا نادى حبیب طوس

محمود ابراھیم احمد محمد

محمود ابراھیم العزب السید

محمود ابراھیم حنفى ابراھیم

محمود ابراھیم محمد ابراھیم

محمود ابراھیم محمود ابوعمرة

محمود ابوسریع عبد الجواد موسى

محمود احمد جادالرب زید خالف

محمود احمد جمال الدین امین

محمود أحمد حسن محمد

(محمود احمد حمد موسى (محول

محمود احمد حمدان محمد

(محمود احمد حمدى محمود (محول

(محمود احمد شعبان حمص (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41483

102/2011/41484

102/2011/41485

102/2011/41486

102/2011/41487

102/2011/41488

102/2011/41489

102/2011/41491

102/2011/41492

102/2011/41494

102/2011/40913

102/2011/01843

102/2011/01423

102/2011/03315

102/2011/02155

102/2011/03280

102/2011/00367

102/2011/01326

102/2011/02860

102/2011/00726

102/2011/03258

102/2011/40092

102/2011/00460

102/2011/40099

102/2010/39235

عربى

13545

13546

13547

13548

13549

13550

13551

13552

13553

13554

13637

13638

13639

13640

13641

13642

13643

13644

13645

13646

13647

13648

13649

13650

13651

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 137صفحة 

محمود احمد فتحي محمود

محمود احمد محمد احمد

محمود احمد محمود محمد محمود جمعھ

محمود احمد محمود موسى

(محمود احمد مختار ابو الفتوح (باق

محمود احمد مزید احمد

محمود احمد موسي ابراھیم

محمود اسامھ محمود حافظ الشریف

محمود اسحاق كمال مصطفي

محمود اسماعیل توفیق محمود

محمود السید ابوزید على

محمود السید شمس الدین على

فتاح احمدمحمود السید عبد ال

محمود السید على بیومى

محمود السید محمود متولى

محمود المحسن علي سرحان

محمود جابر جاد نصار

محمود جمال عبد المنعم حسن

(محمود جمال محمد محمد (باق

محمود جمال محمود سالمھ

محمود جمعھ ابراھیم احمد عمر

محمود جمعھ عبد الحلیم ابو خزیم

محمود حسام احمد محمد

محمود حسن محمود حامد

(محمود حسین عاشور شریعى (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00205

102/2011/00206

102/2011/01440

102/2011/02944

102/2010/39237

102/2011/02960

102/2011/01462

102/2011/00698

102/2011/02705

102/2011/00381

102/2011/00368

102/2011/03396

102/2011/00325

102/2011/03117

102/2011/02550

102/2011/00573

102/2011/00350

102/2011/00851

102/2010/39077

102/2011/01459

102/2011/00207

102/2011/01003

102/2011/00881

102/2011/00294

102/2010/39238

عربى

13652

13653

13654

13655

13656

13657

13658

13659

13660

13661

13662

13663

13664

13665

13666

13667

13668

13669

13670

13671

13672

13673

13674

13675

13676

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 138صفحة 

محمود حسین محمود حسین

محمدمحمود خالد ابو سریع 

محمود خلف السید جابر

(محمود  رضا احمد ابراھیم (باق

محمود رضوان شعبان بسیونى

محمود رفعت محمد خلیل

محمود رمضان عاشور بریك

محمود زروق عبد الكریم زروق

محمود سعد احمد فاید

محمود سعید بدران عبد الحفیظ على

محمود سعید شعبان سید

محمود سعید محمد غریب

محمود سعید مصطفى محمود محمد احمد

محمود سالم عبد الحمید محمد

محمود سمیر امین ابراھیم

محمود سمیر غریب حسن ندا

محمود سید محمود عبدالعزیز

محمود شحاتة منصور شحاتة

محمود صابر محمود عباس احمد

محمود صالح على صالح على

محمود صبري امام شلبي

(محمود صالح احمد ابراھیم (باق

محمود صالح محمود فیصل

محمود طارق سید صابر

محمود طارق على السماحى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/03245

102/2011/01601

102/2011/01073

102/2010/38679

102/2011/01784

102/2011/00182

102/2011/03064

102/2011/03171

102/2011/40773

102/2011/02175

102/2011/01074

102/2011/01861

102/2011/02325

102/2011/03138

102/2011/00852

102/2011/03050

102/2011/02286

102/2011/02500

102/2011/01386

102/2011/02156

102/2011/01539

102/2010/39240

102/2011/03369

102/2011/02454

102/2011/01795

عربى

13677

13678

13679

13680

13681

13682

13683

13684

13685

13686

13687

13688

13689

13690

13691

13692

13693

13694

13695

13696

13697

13698

13699

13700

13701

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 139صفحة 

محمود طلعت خلف عبد المجید

(محمود عادل ابراھیم (محول

محمود عادل شحاتة محمد

محمود عادل عارف محمود

محمود عادل كامل عبدالقادر

محمود عاشور عبد المعطى عبد العزیز

(محمود عاطف عبد الفتاح حسن (محول

محمود عاطف عبدالمحسن ابراھیم

محمود عاطف محمد عبد الغفار

محمود عاطف محمود جاد فرغلى

محمود عبد الباسط احمد خاطر

محمود عبد الحكم فرید موسى

محمود عبد الحمید محمود عبد الحمید

محمود عبد الحمید محمود عبد العزیز

محمود عبد الرازق محمود نصیر

محمود عبد الرحمن ابراھیم الدسوقى محمد

(محمود عبد الغفار امین ابراھیم (باق

محمود عبد الفتاح احمد محمد علي

(محمود عبد الفتاح الحسینى على (باق

محمود عبد هللا خالد محمد

محمود عبد هللا محمد عبد هللا

محمود عبد الناصر احمد حامدى

محمود عبد النبى عبد المنعم یوسف

محمود عثمان عباس حسین

محمود عشرى معوض احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02543

102/2011/40186

102/2011/03351

102/2011/00208

102/2011/02176

102/2011/00903

102/2011/40159

102/2011/02277

102/2011/00853

102/2011/02772

102/2011/02551

102/2011/02082

102/2011/01121

102/2011/00315

102/2011/01693

102/2011/00699

102/2008/26423

102/2011/03167

102/2010/39361

102/2011/00700

102/2011/40718

102/2011/02039

102/2011/02136

102/2011/00552

102/2011/00559

عربى

13702

13703

13704

13705

13706

13707

13708

13709

13710

13711

13712

13713

13714

13715

13716

13717

13718

13719

13720

13721

13722

13723

13724

13725

13726

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 140صفحة 

محمود عصام الدین حسین واصف محمد

محمود عصام الدین حلمى سید

محمود عالء الدین محمود محمد

محمود على ابراھیم على

محمود علي ابو ھواش علي

محمود على رمضان عطیھ

(محمود على صدیق سید (محول

(محمود  عماد حمدى محمد (باق

محمود فاروق محمد رزق

محمود فتحى محمد احمد جمعھ

محمود فكرى محمود ابراھیم

محمود فوزى یوسف محمد احمد

محمود كارم محمود محمد

محمود كمال محمود عطیھ

(محمود مجدى محمود عثمان (محول

محمود مجدى محمود محمود الجمل

محمود محروس حامد عمر

محمود محسن احمد عثمان المھندس

محمود محفوظ على عبد الفتاح

محمود محمد ابراھیم احمد شعراوي

محمود محمد ابو العز عفیفى

(محمود محمد السید عبد المقصود (محول

محمود محمد حربى محمد عبد الرحیم

محمود محمد حسن حسن

محمود محمد حسن عبد الفتاح

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02843

102/2011/01505

102/2011/00096

102/2011/01512

102/2011/01387

102/2011/02157

102/2011/40774

102/2010/38673

102/2011/40721

102/2011/00553

102/2011/01542

102/2011/40720

102/2011/01653

102/2011/01179

102/2011/40775

102/2011/02614

102/2011/03218

102/2011/02753

102/2011/01739

102/2011/00904

102/2011/03246

102/2011/40079

102/2011/03164

102/2011/03051

102/2011/01820

عربى

13727

13728

13729

13730

13731

13732

13733

13734

13735

13736

13737

13738

13739

13740

13741

13742

13743

13744

13745

13746

13747

13748

13749

13750

13751

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 141صفحة 

محمود محمد سعید محمد حسن

محمود محمد على ابوزید

محمود محمد فتحى محروس

محمود محمد محمد ابراھیم

محمود محمد محمود عبد العال

محمود محمد محمود عبد الفتاح

محمود محمد محمود محمد مھدى

(محمود محمد وحید صادق (محول

محمود مسعد سید عبد الجلیل

محمود مصطفى احمد حسین

محمود مصطفى حسین مصطفى

محمود مصطفي محمد سید

محمود مصطفى نیازى قنفود شمیلھ

محمود مظلوم محمود بسیوني

محمود معوض حلبى بخیت

محمود ولید سعد عبدالشافى

محمود یسرى محمود النشرتى

(مختار  محمد عبد العظیم محمد (باق

مختار نصر عبد النبى على

مدحت سامى محمد البشالوى

مراد حسن سالمھ عبد الحلیم حسین

مرام محمود سید محمد محمود

مرغلیة اسماعیل محمد اسماعیل

مرفت سمیر عزمي راغب

مرفت محمد حسین محمود

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00554

102/2011/02073

102/2011/02945

102/2011/01839

102/2011/00461

102/2011/00574

102/2011/01817

102/2011/40776

102/2011/01473

102/2011/40728

102/2011/01075

102/2011/03224

102/2011/01951

102/2011/02152

102/2011/01740

102/2011/02278

102/2011/00370

102/2010/38406

102/2011/02160

102/2011/02881

102/2011/01776

102/2011/01350

102/2011/00148

102/2011/01457

102/2011/02344

عربى

13752

13753

13754

13755

13756

13757

13758

13759

13760

13761

13762

13763

13764

13765

13766

13767

13768

13769

13770

13771

13772

13773

13774

13775

13776

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 142صفحة 

(مرقص  ماجد حلیم حنا (باق

مروان أحمد عبدهللا أحمد سالم

مروان شوقى السید أبو ھیبة

مروان شوكت عبد هللا التركى

مروان طھ محمد ابوالقاسم

مروان عصام السید الشرقاوى

مروان ماجد انس محمود

مروان محمد سعد محمد

مروه ابو سریع حسن یوسف

مروة احمد عبد العزیز عبد هللا

مروة جمال سید ابراھیم

مروة حسین عبد الرحمن عبد الموجود

مروة ربیع ابراھیم حمیده

مروة ربیع طوخى حسن

مروة صالح مصطفى عبد الرحیم

مروة عاطف ابراھیم عبد الحفیظ

مروة عبد الناصر ابوھواش على

مروه عصام محمد محمود

مروة على محمد الدمرداش على

مروة عمرو محمد سید الحموى

(مروة محسن عبده سید (محول

مروة محمد احمد حسن على

مروة محمد رویشید محمد

مروه محمد كیالنى كیالنى

مروة محمد محمود محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/38398

102/2011/03368

102/2011/02895

102/2011/02455

102/2011/01762

102/2011/00072

102/2011/01718

102/2011/00209

102/2011/02347

102/2011/03408

102/2011/00447

102/2011/01245

102/2011/01673

102/2011/01973

102/2011/01057

102/2011/01466

102/2011/01080

102/2011/02028

102/2011/02848

102/2011/00088

102/2011/40777

102/2011/01060

102/2011/01342

102/2011/40722

102/2011/00498

عربى

13777

13778

13779

13780

13781

13782

13783

13784

13785

13786

13787

13788

13789

13790

13791

13792

13793

13794

13795

13796

13797

13798

13799

13800

13801

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 143صفحة 

مروة محمود عبد العظیم محمود

مروة محمود غریب محمد

مروة محمود محمد الصادق

مروة مختار السید على

مروة مدحت عبد هللا سالم

(مروه  منصور عبدالخالق ابراھیم (باق

مروى سید ابراھیم سید

مروى مرداش محمود حسان

مریانا ثروت مراد میخائیل

مریط فھد عبد هللا السالم

مریم احمد على محمد

مریم اسحق عطیة جرجس

(مریم جرجس واصف (محول

مریم خالد سید محمد

(مریم زكریا محمد عبد العزیز (محول

مریم سید احمد محمد

مریم عبد الحلیم عبد الرحمن محمد

(مریم على حسن الشواف (باق

مریم عیاد عزمى عجایبى

مریم فادى فارس حنا

مریم فایز نصیف نسیم

مریم فكرى زاید بخیت

(مریم كمال الدین حسین (محول

مریم مجدى ملك مینا

مریم مجدي یوسف دانیال

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00817

102/2011/02207

102/2011/00499

102/2011/00779

102/2011/02701

102/2010/38776

102/2011/01732

102/2011/02666

102/2011/01052

102/2011/40723

102/2011/02642

102/2011/02893

102/2011/40778

102/2011/01097

102/2011/40110

102/2011/01220

102/2011/00615

102/2010/39776

102/2011/02643

102/2011/01265

102/2011/02610

102/2011/00420

102/2011/40027

102/2011/01717

102/2011/01164

عربى

13802

13803

13804

13805

13806

13807

13808

13809

13810

13811

13812

13813

13814

13815

13816

13817

13818

13819

13820

13821

13822

13823

13824

13825

13826

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 144صفحة 

ده محمدمریم محمد جو

مریم محمد على محمد سعد

مریم موریس ناجح زكى

مریم نادي طھ محمد

(مریم نایف على ال شاھین السلیطى (باق

مریم یعقوب سعد تاوضروس

مریھان شحاتھ محمد شحاتھ

مریھان مجدى سید نادى

مریھان محمد فاضل محمد

(مساعد مصلح الحمیدى محمد (باق

(مشارى عبد هللا جدعان (باق

بدون اسم

(مشعل محمد ناصر العلى العاضید (باق

مشیرة محمد قرنى إبراھیم

(مصطفى ابراھیم سعید یوسف الشناوى (باق

(مصطفى احمد عبد السالم احمد (محول

مصطفى أحمد على محمد أبوعمارة

مصطفى احمد كمال محمود

محمد حسنمصطفى احمد

مصطفى احمد محمد عبداللطیف عثمان

مصطفى احمد محمد محمد سعید

مصطفى احمد مصطفى فاروز عثمان

(مصطفى اسماعیل اسماعیل خلیل (باق

مصطفى اسماعیل محمد اسماعیل

مصطفى اشرف جمعھ محمد كیالنى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00963

102/2011/02473

102/2011/02094

102/2011/00409

102/2010/39880

102/2011/00173

102/2011/00220

102/2011/40725

102/2011/02828

102/2010/39867

102/2010/39981

102/2011/40726

102/2010/39879

102/2011/03376

102/2010/39246

102/2011/40063

102/2011/02430

102/2011/03136

102/2011/03381

102/2011/03281

102/2011/03316

102/2011/40727

102/2009/35856

102/2011/01106

102/2011/00861

عربى

13827

13828

13829

13830

13831

13832

13833

13834

13835

13836

13837

13838

13839

13840

13841

13842

13843

13844

13845

13846

13847

13848

13849

13850

13851

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 145صفحة 

مصطفى اشرف محمود السباعي

مصطفى السید ابراھیم مصطفى

مصطفى السید عبد المجید محمد سید احمد

مصطفى ایمن محمد الشامى

مصطفى جالل صقر ابو العال

مصطفى جمال عطیھ احمد

مصطفى جمال مصطفى حسن

مصطفى جمعھ شعبان محمد

مصطفي حامد حسن احمد

(مصطفى حامد محمود الفرماوى (باق

مصطفى حسن عبد الحمید حسین

مصطفى حسن عبدهللا محمد

مصطفى حسین امین حسین

(مصطفى حسین حنفى محمود (باق

مصطفي حسین مصطفي محمد ھندى

مصطفى حمدى سید اسماعیل

مصطفى رأفت عبد المجید على ھاشم

مصطفى ربیع احمد على

مصطفى رجب على محمد

مصطفى رجب محمد جمعھ

مصطفى رضا محمد محفوظ

مصطفي رمضان حسن احمد علي

مصطفى زكریا محمد یونس

مصطفى سامى عبد العال سید على

مصطفى سعودى عبد الرازق محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02681

102/2011/01890

102/2011/01602

102/2011/01815

102/2011/02083

102/2011/01697

102/2011/40729

102/2011/00882

102/2011/00043

102/2010/39363

102/2011/02572

102/2011/02562

102/2011/03060

102/2010/39119

102/2011/00854

102/2011/03193

102/2011/00905

102/2011/00855

102/2011/40902

102/2011/03231

102/2011/02255

102/2011/01562

102/2011/02289

102/2011/00189

102/2011/01821

عربى

13852

13853

13854

13855

13856

13857

13858

13859

13860

13861

13862

13863

13864

13865

13866

13867

13868

13869

13870

13871

13872

13873

13874

13875

13876

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 146صفحة 

مصطفى سعید توفیق عبد الرحمن

مصطفى سمیر احمد على نصار

مصطفى سید توفیق ابو العینین

مصطفى شعبان ابراھیم عبدالسالم

مصطفى صبرى خلیل عیسى

مصطفى صبرى عبد الغنى حسنین

مصطفى صالح الدین عطا محمد

مصطفى صالح عاشور ابوالعال

مصطفى طاھر محمد عبد الغنى

مصطفى طھ فرج زھیر

مصطفى عادل سید محمد

مصطفى عاطف عبدالرحیم على

مصطفى عاطف محمد عبد العاطى

مصطفى عباس حنفى محمود حامد

مصطفى عبد التواب وھبة ابراھیم

مصطفى عبد الحمید عبد الفتاح جوده

مصطفى عبد الرازق احمد مصطفى

(مصطفى   عبد السالم  محمد محمود (باق

مصطفى عبد الغفار احمد على

(مصطفى عبد الفتاح عبد الحمید محمدین (باق

مصطفي عبد هللا رجب عبد هللا

مصطفى عبد هللا مصطفى وھدان

مصطفى عبدالمنعم محمد عبدالنعیم

مصطفي عزت عبد الحمید عبد اللطیف الخواجھ

(مصطفى عمرو خلیل قندیل (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01390

102/2011/03318

102/2011/02630

102/2011/02084

102/2011/40731

102/2011/00906

102/2011/02981

102/2011/01962

102/2011/40732

102/2011/00701

102/2011/03137

102/2011/02256

102/2011/00555

102/2011/01410

102/2011/00856

102/2011/40903

102/2011/01109

102/2010/38355

102/2011/00737

102/2009/36831

102/2011/01772

102/2011/01952

102/2011/03282

102/2011/01953

102/2009/38342

عربى

13877

13878

13879

13880

13881

13882

13883

13884

13885

13886

13887

13888

13889

13890

13891

13892

13893

13894

13895

13896

13897

13898

13899

13900

13901

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 147صفحة 

مصطفى فتحي عبدالغفار محمد

مصطفى فوزى امین امین

مصطفى فوزى محمد محمد

مصطفى كامل سالم شدید

مصطفى كامل عبده محمدعبدالفتاح

مصطفي كفافي عبد الباسط كفافي

مصطفى ماھر عبد الحكم نوار

(مصطفى ماھر محمد الشرقاوى على (باق

مصطفى مبروك محمود محمد

مصطفى مجدى محمد العراقى

مصطفي محمد احمد محمد احمد

مصطفى محمد السید راشد

(مصطفى محمد جمعة محمد (باق

مصطفي محمد زیدان الدمرداش

(مصطفى محمد سعد عبد الوكیل (محول

مصطفى محمد عابدین محمد

مصطفى محمد عادل محمد النبوى عبد الحلیم

مصطفى محمد عبد الحلیم محمد

مصطفى محمد عبد الحمید عبد التواب

مصطفى محمد فاروق محمد

مصطفى محمد مبروك حسین

مصطفى محمد محمود احمد

مصطفى محمد محمود عثمان

مصطفى محمد محمود مرسي

مصطفى محمد محمود مصطفى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02477

102/2011/40733

102/2011/00316

102/2011/03283

102/2011/03142

102/2011/01557

102/2011/40734

102/2010/39247

102/2011/40735

102/2011/03363

102/2011/01182

102/2011/00761

102/2010/39248

102/2011/01868

102/2011/40115

102/2011/02027

102/2011/03042

102/2011/01991

102/2011/03358

102/2011/00999

102/2011/03373

102/2011/00738

102/2011/02555

102/2011/02566

102/2011/00739

عربى

13902

13903

13904

13905

13906

13907

13908

13909

13910

13911

13912

13913

13914

13915

13916

13917

13918

13919

13920

13921

13922

13923

13924

13925

13926

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 148صفحة 

مصطفى محمد مصطفى محمد

(مصطفى محمد منصور محمد (محول

مصطفى محمد ھشام حلمى

مصطفى محمد یوسف ابراھیم

مصطفى محمد یونس عبد الرحمن

مصطفى محمدین محمود یوسف

مصطفى محمود احمد ابراھیم

مصطفى محمود اسماعیل عبد العزیز

مصطفى محمود ذكى سید حسین

مصطفى محمود سید سلیم

مصطفى محمود عبد العزیز محمد

مصطفي محمود عثمان محمود

مصطفى محمود مصطفى محمد ابراھیم

(مصطفى محمود یوسف احمد (باق

(مصطفى  مراد عبدالوھاب مراد (باق

مصطفى مسعد ابراھیم محمد ابراھیم

مصطفى معوض محمد محمد

(مصطفى مھدى محمود غریب (محول

مصطفى نبیل ابراھیم عثمان

مصطفى ھانى مصطفى السعید محمد

مصطفى ھالل ضاحي محمد

مصطفى وحید یسرى احمد

مصعب ابراھیم عبدهللا احمد

(مطلق عبد هللا مطلق عمر سعد (باق

معاذ احمد رفاعى عطیتو

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02800

102/2011/40906

102/2011/40736

102/2011/00740

102/2011/00918

102/2011/00998

102/2011/02634

102/2011/00326

102/2011/00317

102/2011/01552

102/2011/02661

102/2011/01319

102/2011/00177

102/2010/39249

102/2010/38389

102/2011/00044

102/2011/01758

102/2011/40780

102/2011/00080

102/2011/03238

102/2011/00529

102/2011/00462

102/2011/01786

102/2010/39565

102/2011/00741

عربى

13927

13928

13929

13930

13931

13932

13933

13934

13935

13936

13937

13938

13939

13940

13941

13942

13943

13944

13945

13946

13947

13948

13949

13950

13951

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 149صفحة 

(معاذ عمر محمد حسین خضر (باق

(معانى ثوینى عایض المطیرى (باق

معتز احمد عبد الفتاح محمد

معتز احمد محمد حسین

معتز سعید عبد العاطى جاد الحق

معتز سید محمد محمد بودى

معتز صالح محمد على

معتز محمد صفوت احمد

معتصم محمد حسینى موسى

مفیدة محمد رشوان عبد الرحمن

(ملحم فھد ماضى ملحم (باق

(ممدوح رشاد سعید طھ (باق

ممدوح یسرى مصطفى یوسف

(منار ابوالعال سید (محول

منار اسماعیل السید حسن

منار سعید احمد محمود

منار عبد العال عیسى عامر

منار عبد العزیز اسماعیل عیسي

منار مبارك حفنى محمود

منار مجدى عبد المجید محمد

منار محمد ابراھیم حسن

منار محمود جمال محمد

منار محي الدین محمد عبد هللا

منال خالد محمود عبد الحمید

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/19056

102/2010/39881

102/2011/00045

102/2011/03284

102/2011/40737

102/2011/00728

102/2011/02293

102/2011/02070

102/2011/02279

102/2011/03109

102/2011/00410

102/2010/39477

102/2010/39250

102/2011/03324

102/2011/40067

102/2011/01520

102/2011/03028

102/2011/01095

102/2011/01276

102/2011/01431

102/2011/00651

102/2011/00300

102/2011/01626

102/2011/02901

102/2011/00126

عربى

13952

13953

13954

13955

13956

13957

13958

13959

13960

13961

13962

13963

13964

13965

13966

13967

13968

13969

13970

13971

13972

13973

13974

13975

13976

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 150صفحة 

منال سید على الدین محمد

منال صالح نجم الدین صالح

منال محروس سید بیبرس

منال محمد محمود عبد الرحمن

منصور حمدى منصور على

(منصور عبده مرشد صویلح (باق

(منصور عطیھ منصور إبراھیم (باق

منة هللا ابراھیم احمد ابراھیم ابو دشیش

(منھ  هللا اشرف عامر السید (باق

منة هللا اشرف عطیة ابراھیم

منة هللا السید عبد المنعم السید

منة هللا امام محمود أحمد

منة هللا جمال ابراھیم محمد

منة هللا جمال عبد هللا على

منة هللا حسن السید محمد

(منة هللا حسین احمد امین (محول

منة هللا سرى عبد الحمید حسن دكرورى

منة هللا سمیر عبد العزیز محمد

منة هللا شریف عبد العظیم عبد الشافى

منة هللا صالح عبد الفتاح ابراھیم

منة هللا طارق احمد ابراھیم

منة اللة عادل ابراھیم فرغلى

منة هللا عادل محمد عبد العاطى

منة هللا عماد الدین حمدى محمود زھران

منة هللا كمال عز الدین صادق

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01363

102/2011/02867

102/2011/01901

102/2011/01338

102/2011/03372

102/2010/39564

102/2003/04485

102/2011/00062

102/2010/38670

102/2011/01797

102/2011/03401

102/2011/02894

102/2011/40738

102/2011/01343

102/2011/01830

102/2011/40781

102/2011/03015

102/2011/02525

102/2011/00084

102/2011/02219

102/2011/02737

102/2011/01364

102/2011/00632

102/2011/02968

102/2011/01058

عربى

13977

13978

13979

13980

13981

13982

13983

13984

13985

13986

13987

13988

13989

13990

13991

13992

13993

13994

13995

13996

13997

13998

13999

14000

14001

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 151صفحة 

منة هللا محسن حسن محمد الجندى

منة هللا محمد احمد عبد العزیز

منة هللا محمد عبد المنعم عرابي

منة هللا محمد محمود سلیمان

منھ هللا محمود عباس شریف محمود

منة هللا محمود فھمى محمود

منة هللا محي الدین سید محمد

منة هللا مسعد مفتاح عبد الحفیظ

منة هللا نادر كمال عطیة

منة هللا وحید فاروق عبد العال

(منى انور امین سید احمد (محول

منى حمدى كامل محمد

منى سمیر فوزى خلیلھ

مني سید شعبان عبد المقصود

(منى  صالح كامل ابوالقاسم (باق

منى عادل حسان محمد

منى عبد الحلیم عبد العزیز عبد الحلیم

منى عبد الرشید أبو شامة رسالن

مني عزت عبد المعین عبد الرحمن

منى عصام سید ابراھیم

منى عصام فاروق حسین مرسى

مني عطیھ زكي عبد النعیم

منى عالم محمد فوزى

منى عماد الدین ابو طالب طلعت

منى محمد حسن الشطى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02868

102/2011/00818

102/2011/02633

102/2011/00819

102/2011/02100

102/2011/40739

102/2011/01344

102/2011/03085

102/2011/40740

102/2011/03184

102/2011/40026

102/2011/02458

102/2011/00138

102/2011/01081

102/2010/38396

102/2011/40741

102/2011/00221

102/2011/02225

102/2011/01231

102/2011/00948

102/2011/03016

102/2011/01277

102/2011/01974

102/2011/03029

102/2011/40742

عربى

14002

14003

14004

14005

14006

14007

14008

14009

14010

14011

14012

14013

14014

14015

14016

14017

14018

14019

14020

14021

14022

14023

14024

14025

14026

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 152صفحة 

منى محمد مختار دسوقى

منى محمد یوسف حسن

(منى مصطفى عبد البدیع محمد الموشى (محول

مني یحیي محمد عبد العزیز

(منیرة عیسى محمد سلطان (باق

(منیف فھد منیف ناصر (باق

مھا احمد محمد سمھود عبد المجید

مھا حسام محفوظ كامل

مھا حسین حسین حسین مكروم

مھا حسین على خلیل

مھا ربیع فاروق ابو موسي

مھا زكریا جمعھ عبد المعطى

(مھا سالم سعد سالم مبارك (باق

مھا سعد الدین امام السید

(مھا عبد السالم معوض بدر (محول

(مھا محسب موسى عبد هللا (محول

مھا محسن محمد حسن

مھا محمد عبد المقصود تھامي

(مھا مصطفى ابراھیم سالم (باق

مھاب ماجد رمضان مصطفى

مھاب محسن امین السید

(مھاب محمد طارق شدید (محول

مھتاب رشیدى محمد رشیدى

مھجة على سعید مجاھد

(مھران  محمد الصدفى على مھران (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02056

102/2011/02078

102/2011/40141

102/2011/00023

102/2010/39768

102/2010/39617

102/2011/01455

102/2011/02091

102/2011/03403

102/2011/00749

102/2011/01102

102/2011/00255

102/2010/39622

102/2011/01432

102/2011/40058

102/2011/40782

102/2011/02589

102/2011/02208

102/2010/39251

102/2011/01000

102/2011/02670

102/2011/40184

102/2011/01621

102/2011/02095

102/2010/38879

عربى

14027

14028

14029

14030

14031

14032

14033

14034

14035

14036

14037

14038

14039

14040

14041

14042

14043

14044

14045

14046

14047

14048

14049

14050

14051

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 153صفحة 

(مھند مجدى عبد الواحد (محول

مھند محمد حنفى حسین محمد عمر

مھیتاب ابوالحمد توفیق خلیل

مھیناز احمد محمد عبده

مورین حبیب میالد حبیب

موسى یوف فرھاد نذیر

مؤمن اشرف حنفى على

مؤمن السید محمد السید

مؤنس عاطف احمد ابراھیم سالم

مونیكا سامى فكرى جرجس

مونیكا صلیب بشرى یوسف

مى احمد محمود خالف محمد

مى احمد مصطفى فاروز عثمان

مى احمد ناصف فازع

مى اسامھ مختار محمد

مي اشرف مصطفى ابراھیم

(مى خالد احمد شلبى (باق

مى رمضان ابو الحسن على

مى زناتى زناتى على

مى سعید عبد السید عبد هللا

مي سید محمد بدیع

مى شعبان عبد الرحمن محمد

(مى صالح فھد صالح الھران (باق

مى طارق محمد حسام الدین مرسى

مى عادل رمضان اسماعیل

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40087

102/2011/01698

102/2011/00236

102/2011/40744

102/2011/01221

102/2011/40907

102/2011/00033

102/2011/02274

102/2011/02047

102/2011/01222

102/2011/00500

102/2011/02472

102/2011/02714

102/2011/40745

102/2011/01017

102/2011/00616

102/2011/40746

102/2011/40747

102/2011/03102

102/2011/00174

102/2011/01605

102/2011/00501

102/2010/39358

102/2011/02535

102/2011/00448

عربى

14052

14053

14054

14055

14056

14057

14058

14059

14060

14061

14062

14063

14064

14065

14066

14067

14068

14069

14070

14071

14072

14073

14074

14075

14076

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 154صفحة 

مي عاطف محمد شافعى

مى عامر ابراھیم عامر

مى عبد الرازق محمد السمان

مي عبد الرؤوف محمد محمود عبد العال

مى عبد النبى تونس محمد

(مى عز الدین شعبان (محول

مي علي حسن المي

مى مجدى رمضان عباس

مى مجدي فتحي ابو زید

(مى محمد جاسم محمد (باق

مي محمد عبد السالم محمد تلیمھ

مى محمد عبد العلیم احمد

مي ممدوح مصطفى ابراھیم

میادة ابو زید عبد هللا محمد

میادة سالمة عبد الشافى خلیل

میادة على ذكى عبد الحلیم

میادة مجدى عبد البدیع عبد الباقى

میادة محمد عبد الكریم فرج

میادة محمود حنفى عید

میادة مھران مدبولى مھران

میار محي الدین محمد حافظ

(میار ھشام سید محمد السید (محول

میرا سمیر سیمون ایلیا

میرنا ایمن عاشور قطب

میرنا عبد اللطیف بھنسى عبد اللطیف

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00237

102/2011/03099

102/2011/40748

102/2011/02319

102/2011/02836

102/2011/40783

102/2011/01681

102/2011/02973

102/2011/03057

102/2010/39772

102/2011/01450

102/2011/02034

102/2011/00411

102/2011/02341

102/2011/02296

102/2011/00263

102/2011/01114

102/2011/01329

102/2011/00165

102/2011/02226

102/2011/00309

102/2011/40130

102/2011/01787

102/2011/02305

102/2011/01622

عربى

14077

14078

14079

14080

14081

14082

14083

14084

14085

14086

14087

14088

14089

14090

14091

14092

14093

14094

14095

14096

14097

14098

14099

14100

14101

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 155صفحة 

میلدینا سعید یوسف ھندى

(مینا  ایھاب مترى یعقوب (باق

مینا برى كسوات ارمانیوس

مینا جرجیوس طانیوس انیس

مینا حمدى نجیب ابراھیم

مینا سمیر شنودة إبراھیم

مینا طلعت منسى یوسف

مینا عادل صدقى فرج

مینا عاطف عزیز عطا هللا

مینا مجدي شحاتھ خلیل

(مینا  نادر فوزى غطاس (باق

مینا نصر اسحاق برھام

مینا وجدى لویس یوسف

(ناجى محمد ختالن راوى العنزى (باق

نادر جمال صابر عبدالعزیز

نادر عبد الحكیم عبد المحسن عبد الصمد

(نادر مبارك عواد فالح (باق

نادر محمد عبد الحافظ احمد

نادر محمد كمال جمیل محمد رزق

نادر ناصر محمد عبد الرحیم

نادین نجم الدین نبیل حنفى

نادیھ حلمى عطیھ ابراھیم

نادیة شوبك حسین جاب هللا

نادیھ محمد عبد الغفار السید

نادیة نادى عبده عوض

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01272

102/2010/38973

102/2011/03188

102/2011/03285

102/2011/02239

102/2011/02922

102/2011/00762

102/2011/00060

102/2011/02452

102/2011/02137

102/2010/38959

102/2011/01858

102/2011/02398

102/2010/39365

102/2011/02896

102/2011/01954

102/2010/39871

102/2011/01594

102/2011/02071

102/2011/00575

102/2011/01307

102/2011/02348

102/2011/00780

102/2011/03337

102/2011/01345

عربى

14102

14103

14104

14105

14106

14107

14108

14109

14110

14111

14112

14113

14114

14115

14116

14117

14118

14119

14120

14121

14122

14123

14124

14125

14126

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 156صفحة 

ناریمان احمد دھب احمد

ناریمان جمال احمد عمر

ناریمان شریف طلعت فرح

ناریمان محمد محمد سلیمان

نازك جمال ثابت محمد

(ناصر حمد لحدان الحسن المھندس (باق

(ناصر راشد سالم الیواعفرة (باق

ناصر زریان فارس العنزى

(ناصر سالم على فیروز االحمد (باق

ناصر مبارك احمد محمد

(ناصر محمد سالم خوایتم (باق

نانسى اسامھ عبد العلیم السید

نانسى خلیل ثابت فھیم

نانسى سمیر على حسن

(نانسى عادل حكیم حنا (محول

(نانسى كمال زھدى عید (باق

نانسي محمد خضیر فریج

نانسى محمد معتز عبد الجواد ابراھیم

ناھد طلعت محمد علي سعودي

نبیل محمد عبد الخالق احمد

نبیلة جمال سالم محمدین

(نجاح  جمعة أبو الفتوح سید (باق

نجاة حسن فاروق حسن

نجالء احمد سعد حراجى

نجالء احمد عثمان على الخطیب

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00024

102/2011/01251

102/2011/40749

102/2011/02446

102/2011/01798

102/2010/39973

102/2010/39870

102/2011/40750

102/2010/39878

102/2011/00702

102/2010/39873

102/2011/00222

102/2011/01018

102/2011/00719

102/2011/40059

102/2010/39215

102/2011/03269

102/2011/00256

102/2011/01456

102/2011/00373

102/2011/02338

102/2010/38368

102/2011/01082

102/2011/01055

102/2011/00223

عربى

14127

14128

14129

14130

14131

14132

14133

14134

14135

14136

14137

14138

14139

14140

14141

14142

14143

14144

14145

14146

14147

14148

14149

14150

14151

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 157صفحة 

نجالء سامى كامل زعفان

(نجالء سعود على ناصر (باق

نجالء طارق عبد الحمید شبل

نجالء فتحي علي احمد

نجالء فتحى فرحات السید

(نجالء مجدى محمد فرج (باق

نجالء محمد فاروق محمد

نجالء محمد مصطفى عوض هللا

نجوى ابراھیم بسطا ابراھیم

نجوى ابراھیم سعید ابراھیم احمد

نجوي السید احمد عبد اللطیف

(ندا جمال حسنى یوسف (محول

ندا عادل محمد حسین

ندا عاطف حسنى احمد

ندا عنتر سید عبد المقصود

ندا محمد علي محمد علي

ندا مصطفى طھ محمد

(ندى احمد عبد السالم احمد (محول

ندى احمد محمد مصطفى

ندى اشرف ابراھیم ابراھیم

ندى اشرف عبد الحكیم السید

ندى بیومى امام بیومى

ندى جمال دسوقى محمود

ندى حسین عزت عبد العزیز

ندى حمدى محمد النجار

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/03197

102/2010/39782

102/2011/00849

102/2011/00502

102/2011/01474

102/2010/39369

102/2011/03030

102/2011/01226

102/2011/01330

102/2011/00233

102/2011/03127

102/2011/40784

102/2011/00648

102/2011/02829

102/2011/00127

102/2011/02164

102/2011/02505

102/2011/40041

102/2011/03398

102/2011/00850

102/2011/00820

102/2011/02611

102/2011/03020

102/2011/00234

102/2011/00707

عربى

14152

14153

14154

14155

14156

14157

14158

14159

14160

14161

14162

14163

14164

14165

14166

14167

14168

14169

14170

14171

14172

14173

14174

14175

14176

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 158صفحة 

(ندى خلف خلیفة عبد الوھاب (محول

ندى رافت یونس احمد عزوز

ندى سالم یحى محمد

ندى سمیر احمد حسن حسین الغتورى

(ندى عبد اللطیف عبد العزیز (باق

ندي عثمان احمد صدیق

ندى على السید دسوقى

ندى علي حسن علي

ندى مجدى ابراھیم حسین

ندى محمد أبو شحاتھ أحمد

(ندى محمد حسن محمد (محول

ندى محمد على عبد العزیز

ندي مصطفي السید مصطفي

ندى مصطفى عبد السالم سالم غنیم

ندى ممدوح كمال محمد احمد

ندى نعیم محمد منصور حمودة

ندى یحیى توفیق سید

(نرمین احمد عطیھ اشعت (باق

(نرمین احمد كامل محمد (محول

(نرمین امین فوزى محمد (محول

نرمین انور لبیب مسعد

نرمین سعید محمد حسین

نرمین سید مغاوري حسن

نرمین طارق رفاعي عبد هللا

نرمین عاصم عبد الفتاح محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40214

102/2011/02849

102/2011/00185

102/2011/01165

102/2010/39623

102/2011/01331

102/2011/00801

102/2011/02687

102/2011/01053

102/2011/02690

102/2011/40169

102/2011/00802

102/2011/01104

102/2011/00617

102/2011/02486

102/2011/01927

102/2011/00841

102/2010/39253

102/2011/40785

102/2011/40135

102/2011/03263

102/2011/02345

102/2011/02306

102/2011/00449

102/2011/40751

عربى

14177

14178

14179

14180

14181

14182

14183

14184

14185

14186

14187

14188

14189

14190

14191

14192

14193

14194

14195

14196

14197

14198

14199

14200

14201

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

ركـز الحســاب العلمــىمـــ-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 159صفحة 

نرمین عاطف عبد هللا سلیمان اباظھ

نرمین عبد الرازق عبد اللطیف

نرمین عصام صالح امام

نرمین عماد بیومى یوسف احمد

نرمین مجدى ابوالخیر اخنوخ

(نرمین محمد احمد سالم (محول

(نرمین  محى الدین حامد حسن (باق

(نسمة احمد محمد امین (محول

نسمة صبحى محمد عبداللطیف

نسمة عبد العزیز عبد الصادق احمد السید

نسمة محمد سعد زغلول أحمد

نسمھ محمد محمود خلیل

نسمة مؤنس احمد محمد

نشوى انور فرج محمود

نشوى عادل محمد حجازي

نشوى مجدى رشدى حسن

نصر عاشور خصوصى احمد

نصر محمد احمد ریاض

نصر مصطفى حسین مصطفى مرسى

نعمات محمد صابر علوانى

نعمة رمضان عبد الفتاح رمضان

نفین محمد عبد العزیز حداد

نھاد محمد صالح محمد

نھال جالل محمد عبد المجید

نھال عصام الدین محمد مختار

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01096

102/2011/40752

102/2011/02492

102/2011/02474

102/2011/00450

102/2011/40111

102/2010/38732

102/2011/40786

102/2011/02339

102/2011/00503

102/2011/02740

102/2011/02456

102/2011/00342

102/2011/00504

102/2011/00505

102/2011/00720

102/2011/00470

102/2011/01388

102/2011/02158

102/2011/01521

102/2011/40753

102/2011/02307

102/2011/00412

102/2011/00620

102/2011/00301

عربى

14202

14203

14204

14205

14206

14207

14208

14209

14210

14211

14212

14213

14214

14215

14216

14217

14218

14219

14220

14221

14222

14223

14224

14225

14226

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 160صفحة 

نھال عمرو سعد محمد على حجازى

نھال محمد صالح سعد

نھال محمد صالح محمد

نھال محمد كامل احمد

نھال محي الدین عبد الواحد عبد العزیز

نھال نور اكرام احمد

نھلھ حسني صبحي محمد

نھلة رافت احمد حسین

نھلة سید عباس حلمى

نھلة عصام حمودة عبد الحمید

نھلھ وحید محمود عباس

نھلة یسرى احمد محمد حسن

نھى ابراھیم احمد محمد متولى

نھى ابراھیم عبد هللا ابراھیم

نھى أحمد سید أحمد

نھى اشرف حسن صبرى على

نھى امام سید امام

نھى جمال الدین كریم خلیفھ

(نھى حسین السید محمد (محول

نھى صالح مختار محمد

نھى طارق محمد على

نھى محمد ابراھیم محمد سویلم

نھى محمد احمد ابراھیم

نھى مختار حسین على

(نواف شعیب مضحى فنیطل المطیرى (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00081

102/2011/02669

102/2011/01166

102/2011/00413

102/2011/02311

102/2011/40754

102/2011/03374

102/2011/03226

102/2011/01266

102/2011/01533

102/2011/01750

102/2011/02757

102/2011/00986

102/2011/03338

102/2011/02605

102/2011/01742

102/2011/01898

102/2011/01167

102/2011/40126

102/2011/02366

102/2011/01743

102/2011/02718

102/2011/00451

102/2011/01346

102/2010/39491

عربى

14227

14228

14229

14230

14231

14232

14233

14234

14235

14236

14237

14238

14239

14240

14241

14242

14243

14244

14245

14246

14247

14248

14249

14250

14251

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 161صفحة 

نوال ایمن سید محمد عبد الجواد

نوال عاطف زغلول مبروك

نور ابراھیم مصطفى صالح

نور احمد محمد محمد حسن

(نور یوسف غانم حجى احمد (باق

نورا امین عبد العزیز الھلباوى

نورا حسن رمضان فرج

نورا شعبان عبد السالم احمد

نورا صفوت انور ریاض

نورا عادل حامد محمد

نورا عبد المنعم نادى دسوقى

نورا مجدى شحاتة فرج

نورا ناصر فاروق رجب

نوران باسم احمد حامد زنون

نوران صالح الدین امام السید

نوران عادل نوفل محمد

نوران عالء علي شحاتة

نوران عنتر سید احمد

نوران مجدى منیر بیومى

نوران محسن كیالنى عبد الغنى

نوران محمد احمد احمد

نوران محمود عبد العزیز ھارون

نوران ناصر احمد حسن

(نورس ایاد جمعة (باق

نوره رفعت عبد هللا وھبھ احمد زكى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02035

102/2011/01769

102/2011/00452

102/2011/01822

102/2010/39783

102/2011/01711

102/2011/00453

102/2011/01006

102/2011/01168

102/2011/00264

102/2011/00621

102/2011/02806

102/2011/01093

102/2011/02838

102/2011/00071

102/2011/01278

102/2011/03086

102/2011/00302

102/2011/00265

102/2011/01745

102/2011/02713

102/2011/01451

102/2011/02209

102/2010/39479

102/2011/02780

عربى

14252

14253

14254

14255

14256

14257

14258

14259

14260

14261

14262

14263

14264

14265

14266

14267

14268

14269

14270

14271

14272

14273

14274

14275

14276

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 162صفحة 

(نوره محمد عبد الرحمن عبد العزیز (باق

(نوره نزیھ یوسف ابراھیم (محول

نوره ھشام راشد حمد

نورھان ابراھیم حمزه ابراھیم

نورھان ابراھیم محمود ابراھیم احمد

نورھان احمد عبد الھادى محمد المھدى

نورھان احمد عبده عبد هللا بغدادي

نورھان احمد محمد عبد هللا

نورھان اسامھ شحاتھ سعد

نورھان اسامة صالح احمد

نورھان أكرم یحیي حسن

(نورھان الحسن محمد حسن (محول

نورھان انور محمد سید

نورھان ایمن امام امام

نورھان جاد على عبد الفتاح حسن

نورھان جالل اسماعیل عبد الرحمن

نورھان جمال احمد محمد

نورھان جمال عبد السالم محمود

نورھان حامد دسوقى محمد عمر

نورھان حسن مصطفى محمد

نورھان حسنى فرھود مجلى

نورھان حسین الصاوى حسین

نورھان حشمت حسان كمال

نورھان حمدي اسماعیل محمد

نورھان حمدى زینھم ابراھیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39875

102/2011/40132

102/2011/40755

102/2011/01579

102/2011/01233

102/2011/02123

102/2011/01729

102/2011/02419

102/2011/00166

102/2011/02165

102/2011/02734

102/2011/40086

102/2011/00506

102/2011/01975

102/2011/01351

102/2011/02766

102/2011/00708

102/2011/02116

102/2011/02384

102/2011/02693

102/2011/00781

102/2011/01267

102/2011/00167

102/2011/02590

102/2011/02496

عربى

14277

14278

14279

14280

14281

14282

14283

14284

14285

14286

14287

14288

14289

14290

14291

14292

14293

14294

14295

14296

14297

14298

14299

14300

14301

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 163صفحة 

نورھان ربیع احمد عطیھ

(نورھان  سامى محمد عثمان (باق

نورھان سعد حسن محمد

نورھان سعید فؤاد عبد المنعم

نورھان سعید محمود عبد السمیع

نورھان سمیر احمد حسین منطاش

نورھان سمیر حنفى مصطفى

نورھان سمیر محمد حامد

نورھان شوقى اسماعیل عبد الحفیظ

نورھان صالح الدین رشاد حسن

نورھان طارق فاروق مصطفى

نورھان طاھر عبد الستار علي

نورھان عادل احمد اسماعیل

نورھان عادل احمد صالح محمد

نورھان عادل احمد محمد

(نورھان عباس محمد كامل (محول

نورھان عبد الخالق محمد عبد الخالق

نورھان عبد الرحمن حسنین عبد الرحمن

نورھان عزت محمد محمود ابو حجازى

(نورھان عصام محمد ابو زید (محول

نورھان عصام مصطفى على

نورھان عالء احمد كامل فرغلى

نورھان عالء الدین زكریا محمد

نورھان على عوض هللا محمد

نورھان عید محمود احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/03418

102/2010/38361

102/2011/01606

102/2011/02093

102/2011/00842

102/2011/01452

102/2011/00170

102/2011/02839

102/2011/03179

102/2011/02802

102/2011/01268

102/2011/02111

102/2011/01269

102/2011/02166

102/2011/02733

102/2011/40139

102/2011/40088

102/2011/01314

102/2011/00155

102/2011/40788

102/2011/00113

102/2011/01663

102/2011/02483

102/2011/00243

102/2011/01101

عربى

14302

14303

14304

14305

14306

14307

14308

14309

14310

14311

14312

14313

14314

14315

14316

14317

14318

14319

14320

14321

14322

14323

14324

14325

14326

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 164صفحة 

نورھان فتحي احمد محمد الجعیري

نورھان مجدى حكیم عطا

نورھان مجدى صابر السعید زھران

نورھان مجدى محمد عبد الفتاح

نورھان محمد أحمد صدیق

نورھان محمد السید ابراھیم المیمونى

نورھان محمد سید

نورھان محمد عصام عبد اللطیف عمر

نورھان محمد علي بیومي

نورھان محمد علي محمد

نورھان محمد عمر الفاروق صفوت

(نورھان محمد كامل محمد (محول

نورھان محمد یحى محمد عبد العزیز

نورھان محمد یوسف مصطفى

(نورھان محمود على محمد (باق

نورھان مسعد ابراھیم یاسین

نورھان ناجي حجاج ابوزید

نورھان ناجى حنفى محمود

(نورھان نادر عبد هللا (محول

نورھان ناصر عمر اسماعیل

نورھان نبیل عباس خلیل

نورھان ھشام بیومي احمد

نورھان ھشام فھمى عبد الحمید

(نورھان ولید عبد العزیز ابراھیم (محول

نورھان یحى حسن محمد مطر

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01169

102/2011/01234

102/2011/01054

102/2011/02875

102/2011/02227

102/2011/00987

102/2011/02060

102/2011/01354

102/2011/01617

102/2011/02591

102/2011/40756

102/2011/40789

102/2011/01170

102/2011/01804

102/2010/39256

102/2011/01437

102/2011/01453

102/2011/03087

102/2011/40790

102/2011/00303

102/2011/02210

102/2011/02167

102/2011/02228

102/2011/40047

102/2011/02465

عربى

14327

14328

14329

14330

14331

14332

14333

14334

14335

14336

14337

14338

14339

14340

14341

14342

14343

14344

14345

14346

14347

14348

14349

14350

14351

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 165صفحة 

نورھان یوسف على حسین

نوریھان عادل عبد العاطى مدبولى

(نوریھان عالء الدین احمد عبد الوھاب (باق

(نوف محمد عبد العزیز (باق

عبد الوھاب (باقنیازى مصطفى )

نیروز ایمن سعد الدین رجب

نیفین حسین سید حسین

ھاجر احمد احمد عبد الرحمن

ھاجر احمد محمد الحافظ عبداللطیف

ھاجر احمد محمد عبد العزیز

ھاجر الھامى احمد البدوى

ھاجر بكري محمد عبدهللا

ھاجر حسن سلیمان حسن الحرانى

ھاجر حسن موسى محمد

ھاجر حسین سید مراد

ھاجر حمدي سعید ابراھیم الضبع

ھاجر سمیر محمد صفوت عبد الحمید

ھاجر عادل محمد محمد النمس

ھاجر عرفات طلبة مجودة شیمى

ھاجر محسن محمد محمد

(ھاجر محمد سید محمد (محول

ھاجر محمد یحیى على

ھاجر مصطفى یوسف محمد

ھاجر نور الدین محمد كامل

ھالة اشرف محمود حسن محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02229

102/2011/00782

102/2010/39257

102/2010/39979

102/2010/39226

102/2011/01279

102/2011/00454

102/2011/00238

102/2011/02484

102/2011/00642

102/2011/01193

102/2011/03375

102/2011/01365

102/2011/02360

102/2011/00803

102/2011/01454

102/2011/02211

102/2011/02491

102/2011/00709

102/2011/02386

102/2011/40164

102/2011/00755

102/2011/02994

102/2011/02506

102/2011/00750

عربى

14352

14353

14354

14355

14356

14357

14358

14359

14360

14361

14362

14363

14364

14365

14366

14367

14368

14369

14370

14371

14372

14373

14374

14375

14376

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 166صفحة 

ھالة ثابت على احمد

ھالة حسین ھاشم محفوظ

ھالة سعید محمد بخیت

ھالة شعالن عباس عباس

ھالة عبدالرازق عواد عامر

ھالة محمد عثمان حسین عبد هللا

ھالة یحى محمد على ھیبھ

ھامیس طارق محمد اسماعیل

ھامیس فرحات محمد بھى الدین

ھانم محمد عبد الحفیظ حسین

ھانم محمد عبد الفتاح عبد القادر

ھاني رضا توفیق على تركي

ھانى عبد هللا احمد محمد

ھانى محمد ابو الفتوح محمود

ھاني ممدوح احمد احمد

ھایا أحمد محمد إبراھیم الیماني

ھایدى خالد محمد حسین عبدة

ھایدي محمد نبیھ فؤاد ابوستیت

ھبھ هللا إبراھیم عبدالخالق إبراھیم

ھبة هللا جمال محمد حسن عطوة

ھبة هللا خلیفة احمد ابوالوفا

(ھبة هللا سید على (محول

ھبة هللا سید مھنى منصور محمد

ھبة هللا طارق محمود عبده فرج

ھبة هللا عاطف سید مصطفي

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40757

102/2011/01774

102/2011/00114

102/2011/00121

102/2011/02487

102/2011/00069

102/2011/00964

102/2011/02451

102/2011/03235

102/2011/01105

102/2011/02462

102/2011/01719

102/2011/01814

102/2011/02441

102/2011/01377

102/2011/02607

102/2011/03265

102/2011/00150

102/2011/02240

102/2011/02161

102/2011/00783

102/2011/40116

102/2011/02995

102/2011/02449

102/2011/02420

عربى

14377

14378

14379

14380

14381

14382

14383

14384

14385

14386

14387

14388

14389

14390

14391

14392

14393

14394

14395

14396

14397

14398

14399

14400

14401

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 167صفحة 

ھبة هللا محمد حسن عابدین

ھبة هللا محمد محمد خلیل حسن

ھبة جمال محمد رزق علي

ھبة حسین محمد امین

ھبة خالد عكاشة عبد المحسن

ھبة سامى عبده محمد

ھبة سعودى حسن اسماعیل

ھبة سعید طھ موسى ابراھیم

ھبة صابر جمعھ محمود

(ھبة عبد التواب على محمد (محول

ھبة عبد العظیم قرني عبد العظیم

ھبة عبد المجید احمد محمود

ھبھ عماد صالح حسن سلیمان

ھبة محمد احمد محمد

ھبة محمد رمضان یوسف شحاتھ

ھبة محمد زاید عبد العزیز

ھبھ مدحت عبد المجید حافظ

ھبة مسعد عبد السمیع بكر

ھبة ممدوح امین مصطفى

ھبة ناجى حامد ابراھیم

(ھجرس مقرن ھجرس العتیق (باق

ھدى احمد محمد عامر

(ھدى سید عبد العال ابو سیف (محول

ھدى صبحى محمد السید

ھدى صالح صادق سعودى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00821

102/2011/01171

102/2011/02692

102/2011/01674

102/2011/01730

102/2011/02869

102/2011/03031

102/2011/01928

102/2011/01332

102/2011/40791

102/2011/03353

102/2011/00128

102/2011/02612

102/2011/02807

102/2011/01333

102/2011/00843

102/2011/02117

102/2011/01475

102/2011/01675

102/2011/00224

102/2010/39786

102/2011/00272

102/2011/40792

102/2011/40908

102/2011/01976

عربى

14402

14403

14404

14405

14406

14407

14408

14409

14410

14411

14412

14413

14414

14415

14416

14417

14418

14419

14420

14421

14422

14423

14424

14425

14426

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 168صفحة 

ھدى عبد هللا محمد حامد

ھدى عبد المنعم حنفى رمضان

(ھدى محمد عبد العظیم فھیم (محول

ھدیر ابراھیم امام عبد الحمید

ھدیر ابراھیم محمود فكرى

ھدیر احمد عبد المنعم عبد هللا

ھدیر احمد عبد المنعم علي

ھدیر احمد محمد احمد

ھدیر احمد محمد الحسینى

ھدیر ایھاب مصطفى

ھدیر تاج الدین عمر اسماعیل

ھدیر جمال شلبى سید احمد

ھدیر حسن حسن داود

ھدیر حسن حسن مرسى

ھدیر حسن عباس مصطفى سعید

ھدیر حسن منصور محمد احمد

ھدیر خطاب خیر حسون

ھدیر خلیل خلیل ابراھیم سالم

ھدیر رأفت محمد السید

ھدیر رمضان غریب رمضان

ھدیر سعید احمد على

ھدیر سید احمد حسین

ھدیر سید توفیق محمد

ھدیر سید قرني محمد عبد الرحمن

ھدیر صبحى عبد الستار عبد الشافى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/00949

102/2011/00988

102/2011/40794

102/2011/02402

102/2011/00266

102/2011/01614

102/2011/02194

102/2011/03354

102/2011/01334

102/2011/40909

102/2011/00622

102/2011/00122

102/2011/00971

102/2011/02321

102/2011/03034

102/2011/02979

102/2011/02405

102/2011/01061

102/2011/01270

102/2011/02899

102/2011/02061

102/2011/00414

102/2011/01252

102/2011/01172

102/2011/02507

عربى

14427

14428

14429

14430

14431

14432

14433

14434

14435

14436

14437

14438

14439

14440

14441

14442

14443

14444

14445

14446

14447

14448

14449

14450

14451

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 169صفحة 

ھدیر صالح فاروق سید

ھدیر طارق سید رجب

ھدیر طارق صالح توفیق

ھدیر طارق فاروق محمد

ھدیر طارق مصطفى عبد الغنى

ھدیر عادل صالح محمود

ھدیر عادل عبد الحمید سالم

ھدیر عادل فتحى حسین

ھدیر عاطف عبد هللا احمدعلى

ھدیر عبد الحمید سید عبد الحمید

ھدیر عبد هللا عاشور احمد مرعي

ھدیر عصام صالح عبد الصبور

ھدیر على احمد على

ھدیر مجدى عبد العظیم ابراھیم

ھدیر محمد سامي عنتر

ھدیر محمد سعد محمد

ھدیر محمد سید احمد

ھدیر محمد طھ خلیل

ھدیر محمد عبد الفتاح محمد

ھدیر محمد كامل محمد

ھدیر محمود الصاوي ابراھیم

ھدیر محمود محمود عبد الرحمن

ھدیر مدحت محمد اسماعیل

ھدیر ناجى عبد الحلیم ذكى

ھدیر ناصر عبد هللا احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01112

102/2011/02162

102/2011/02691

102/2011/00225

102/2011/40910

102/2011/01007

102/2011/00226

102/2011/02741

102/2011/00227

102/2011/03105

102/2011/01731

102/2011/01847

102/2011/02969

102/2011/00649

102/2011/01173

102/2011/02830

102/2011/01433

102/2011/01339

102/2011/00757

102/2011/02163

102/2011/03125

102/2011/00950

102/2011/02872

102/2011/01919

102/2011/02788

عربى

14452

14453

14454

14455

14456

14457

14458

14459

14460

14461

14462

14463

14464

14465

14466

14467

14468

14469

14470

14471

14472

14473

14474

14475

14476

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 170صفحة 

(ھدیر نصر یوسف حامد (محول

ھدیر یحیي محمد عبد الحافظ

(ھدیل اشرف عبد المجید على (محول

ھدیل فتحى حسین عباس

ھدیھ رافت صالح احمد العجمى

ھشام جمال حسن محمد

ھشام حسن طلبة حلمى

(ھشام رجب ابراھیم محمد زیدان (باق

ھشام رمضان محمد احمد

ھشام شریف زكى عبد الرحمن

ھشام عادل عبد العزیز محمد خلیفھ

ھشام عبد الحمید كامل مصطفي

ھشام عبد اللطیف عبد اللطیف محمد

ھشام عبد النبي اسماعیل عبد العظیم

ھشام عدوي عبد الكریم محمد ابراھیم

(ھشام محمد ابراھیم مرسى سعودى (محول

ھشام محمد احمد جبر

ھشام محمد صالح عز الدین

ھشام محمد كمال توفیق حالوه

ھشام محمد كمال محمد عبد الرحمن

ھشام محمد مجاھد ابوالعال

ھشام محمود محمد حسن

(ھشام ھمام عبد المقصود محمد (محول

ھال عادل لبیب محمد

ھالحمدى محمد ابو خطوه

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40101

102/2011/00279

102/2011/40163

102/2011/00710

102/2011/03185

102/2011/00047

102/2011/01995

102/2010/39259

102/2011/01069

102/2011/00386

102/2011/00099

102/2011/03382

102/2011/01122

102/2011/01399

102/2011/02923

102/2011/40149

102/2011/02290

102/2011/00703

102/2011/00576

102/2011/00919

102/2011/02478

102/2011/03319

102/2011/40795

102/2011/40912

102/2011/00098

عربى

14477

14478

14479

14480

14481

14482

14483

14484

14485

14486

14487

14488

14489

14490

14491

14492

14493

14494

14495

14496

14497

14498

14499

14500

14501

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 171صفحة 

ھالل جمال ھالل محمود

ھمس محمد احمد عبد الفتاح

(ھناء ثروت عثمان حسن (باق

(ھناء ثروت محمد احمد محمود (باق

ھناء حسن محمود حسین

ھناء عبد الغفور احمد على

ھناء عبد هللا صالح فالح

(ھند  احمد احمد السیاغي (باق

ھند امین على على طھ

ھند بدر عبد الدایم عبد ربھ

ھند تھامي تھامي حسین

ھند سعید رفاعي احمد

ھند عبد ربھ عبد المنعم السید

ھند عالء الدین حسنى محمد

(ھند عید محمود احمد (محول

(ھند كمال عبده سالمة (محول

ھند محمود محمد محمد

ھند مدحت محمد عفیفى

(ھند ممدوح محمد عبد الحمید (محول

(ھند منصور ابراھیم ابو باشا (باق

ھنیھ احمد احمد ابراھیم السیسى

ھیام عبد المجید محمد داود

(ھیام فھمى السید عبد السمیع (محول

(ھیام محمد عبد التواب محمد (محول

(ھینار اسامة سید محمد عبد الرحمن (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01759

102/2011/02962

102/2009/35791

102/2009/35553

102/2011/01434

102/2011/03160

102/2011/40763

102/2010/38686

102/2011/01253

102/2011/40764

102/2011/03012

102/2011/02724

102/2011/01083

102/2011/00158

102/2011/40142

102/2011/40796

102/2011/02001

102/2011/01273

102/2011/40165

102/2009/36872

102/2011/01417

102/2011/01980

102/2011/40019

102/2011/40797

102/2011/40798

عربى

14502

14503

14504

14505

14506

14507

14508

14509

14510

14511

14512

14513

14514

14515

14516

14517

14518

14519

14520

14521

14522

14523

14524

14525

14526

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 172صفحة 

(وائل ابو العیون محمد حبیب (باق

(وائل احمد عمارة محمد (باق

وائل السید نزیھ امام

(وائل جمال الدین امین عبد القادر (باق

وف محمد علىوائل عبد الرؤ

وائل عز الدین زغلول عبد الحلیم

(وائل ماضى خضیر (باق

(وائل ماھر عبد الرحیم محمود (باق

وائل مصطفى محمد عبدالقادر طاحون

وحید خالد عبد الشكور منصور علي

(وردة  السید احمد احمد (باق

(وردة سلیم احمد سلیم (باق

(ورود  ممدوح إبراھیم محمود یوسف (باق

وسام اسامھ الشناوى عمر

وسام اسامة على محمد

(وسام الدین محمد مصطفى محمد (محول

وسام مجدى محمد عطیة

وسام ممدوح محمد مختار

وسیم عبد السالم محمد محمد عبد السالم

وفاء خالد محمد سامى الجوھرى

وفاء ربیع عبد العظیم إبراھیم

وفاء عبد الصمد محمد عبد هللا

وفاء محمد الزینى عبد العظیم محمود

والء احمد محمد عبدالرحیم

والء حسن علي حسن

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39262

102/2010/39216

102/2011/01506

102/2010/39217

102/2011/40765

102/2011/02159

102/2010/39868

102/2010/39263

102/2011/01800

102/2011/00742

102/2010/38716

102/2009/35677

102/2010/38374

102/2011/00804

102/2011/02747

102/2011/40196

102/2011/40766

102/2011/02818

102/2011/03325

102/2011/01254

102/2011/03091

102/2011/01084

102/2011/03155

102/2011/03123

102/2011/00280

عربى

14527

14528

14529

14530

14531

14532

14533

14534

14535

14536

14537

14538

14539

14540

14541

14542

14543

14544

14545

14546

14547

14548

14549

14550

14551

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 173صفحة 

والء رجب محمد حمدي

والء محمد صالح الدین مختار حسنى

ولید احمد محمد طلعت

ولید اشرف ابراھیم محمد

ولید ایمن سالمة صدیق

ولید رأفت احمد محمد

ولید شریف عبد النبى امام

ولید طاھر عبد الحمید محمد

ولید على عبد المنصف االحمر

ولید محمد الحسن عبدالمجیدعبدالمجید زاید

(ولید محمد مصطفى عبد ربھ (باق

ولید ممدوح عبد الحفیظ محمد

(ولید ممدوح عزت عبد الحافظ (محول

ولید ناجي حلمي عثمان

وھیبھ اسماعیل عبد العزیز اسماعیل

ویك ویك اكون

یارا احمد احمد حسن

یاسر جمال سید ابراھیم

یاسر محمد قاسم عبد الغنى

یاسمین ابراھیم محمد ابراھیم

یاسمین احمد عبد هللا احمد مصطفى

یاسمین احمد محفوظ علي

یاسمین اشرف عبد المجید عبد السمیع

یاسمین أشرف مجاھد عبد النعیم

یاسمین الشریف محمد جالل

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/03088

102/2011/01235

102/2011/00704

102/2011/01071

102/2011/02679

102/2011/00531

102/2011/00087

102/2011/00763

102/2011/40767

102/2011/02776

102/2010/39265

102/2011/40768

102/2011/40043

102/2011/01488

102/2011/00600

102/2011/40769

102/2011/02711

102/2011/01507

102/2011/00951

102/2011/02170

102/2011/00711

102/2011/02168

102/2011/01023

102/2011/02230

102/2011/00624

عربى

14552

14553

14554

14555

14556

14557

14558

14559

14560

14561

14562

14563

14564

14565

14566

14567

14568

14569

14570

14571

14572

14573

14574

14575

14576

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 174صفحة 

یاسمین حافظ محمد محمود

یاسمین حامد احمد حسن

(یاسمین حسنى جاد الرب (محول

یاسمین حسین محمد احمد

(یاسمین خالد حامد محمود (محول

یاسمین سامح سعد ابراھیم ابوالعطا

یاسمین سمیر محمد السید

یاسمین صبرى عباس خلف

یاسمین صالح فكرى عبد القادر

یاسمین صالح محمد محمد مصطفى اباظھ

(یاسمین عادل عبد البدیع (محول

یاسمین عبد الوھاب فاروق عبد الوھاب

یاسمین على رضوان محمد المعایرجى

یاسمین عیسي نفادي محمد عبد الكریم

یاسمین مجدى عبد الرازق احمد

یاسمین محمد احمد ابراھیم

یاسمین محمد احمد محمد احمد

یاسمین محمد احمد محمود

یاسمین محمد الجوھري محمود

یاسمین محمد حسن عبد الظاھر

یاسمین محمد حمزه عبد الستار

یاسمین محمد عبد الونیس عبد الحمید

یاسمین محمد محمد الشافعي

یاسمین محمد نورالدین عبد المطلب یس

یاسمین محمود عبد الفتاح عبد السالم

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/03339

102/2011/00712

102/2011/40799

102/2011/00115

102/2011/40800

102/2011/00078

102/2011/40770

102/2011/00116

102/2011/00989

102/2011/03017

102/2011/40129

102/2011/00281

102/2011/02467

102/2011/03342

102/2011/00713

102/2011/02308

102/2011/01224

102/2011/40771

102/2011/02873

102/2011/02406

102/2011/02656

102/2011/00754

102/2011/02819

102/2011/01194

102/2011/00117

عربى

14577

14578

14579

14580

14581

14582

14583

14584

14585

14586

14587

14588

14589

14590

14591

14592

14593

14594

14595

14596

14597

14598

14599

14600

14601

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 175صفحة 

یاسمین مصطفى سید على

یاسمین نبیل سید محمد

یاسمین نبیل محمود احمد فرغلي

یاسمین وحید حسین محمد

یاسمینا ھشام محمد معوض

یاسین جاسر خلیل احمد

یاسین شعبان یاسین طلبھ

یاسین علي الدین الحسن عبد التواب

یحى محمد رضا عبدالواحد ابراھیم

یحیى ماجد یحیى بسیونى

(یحیى نصر الدین عبد العظیم فھمى (محول

یسرا صالح الدین محمود محمد

یسرا مجدى محمد على

یسرا محمد عبد السالم محمود شعبان

یسرا محمد عبدالعال عبد الرحیم

یسرا محمود حسنى السید أیوب

یسرا محمود عبد الحمید احمد

(یسرا محمود محمد عبد الحمید (محول

یسرا ھشام شوقي محمد

یمنى احمد الحسینى محمد محمود

یمنى خالد طھ عبد هللا

یوستینا عصام فاروق عبد المالك

یوستینا ناجى جاد ابراھیم

یوسف احمد عبد الحمید االخر

یوسف اسماعیل محمد حسین

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/01255

102/2011/02667

102/2011/00650

102/2011/01280

102/2011/01612

102/2011/40772

102/2011/01537

102/2011/00210

102/2011/02949

102/2011/01754

102/2011/40218

102/2011/02710

102/2011/03271

102/2011/00244

102/2011/01828

102/2011/03089

102/2011/00245

102/2011/40108

102/2011/02900

102/2011/01778

102/2011/02407

102/2011/00310

102/2011/01712

102/2011/00705

102/2011/00556

عربى

14602

14603

14604

14605

14606

14607

14608

14609

14610

14611

14612

14613

14614

14615

14616

14617

14618

14619

14620

14621

14622

14623

14624

14625

14626

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 176صفحة 

یوسف جمعة امام غنیم

یوسف سید یوسف بدوي شعالن

یوسف شعبان محمود محمد

یوسف عاطف عبده صموئیل

یوسف عمر محمد عمر بكر

یوسف محمد یوسف محمود

یوسف محمود عبد القوي ابراھیم

یوسف ممدوح أحمد عباس

یوسف ھشام فكرى جاد هللا

یونس اسامھ یونس محمد االبراشى

(مریم  كارم محمود احمد (باق

منیر نجیب حشاد على

ناریمان عماد الدین حماد

منصور محمد عبد هللا ناصر

مشعل ھادى محمد نجیب البریرى

ناصر مناور دھیمش رجاء الفراغى

مرمر عبد هللا على حسین العباسى

ھشام عثمان رشاد

مسلم سالم مسلم جار هللا النایف

مھد درار موسى

محمود ثانى راشد احمد الدلیل

مدحت نصر عثمان نصر عبد الفتاح

مریم ابراھیم یوسف محمد المرزوقى

مریم محمد جاسم محمد العلى

مشعل عوید مطر

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/02404

102/2011/00142

102/2011/00706

102/2011/01004

102/2011/02024

102/2011/02706

102/2011/01963

102/2011/03061

102/2011/00335

102/2011/03055

102/2009/32205

102/2011/40743

102/2011/41314

102/2011/41317

102/2011/41320

102/2011/41324

102/2011/41325

102/2011/41326

102/2011/41327

102/2011/41328

102/2011/41329

102/2011/41331

102/2011/41332

102/2011/41333

102/2011/41334

عربى

14627

14628

14629

14630

14631

14632

14633

14634

14635

14636

14637

14638

14639

14640

14641

14642

14643

14644

14645

14646

14647

14648

14649

14650

14651

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 177صفحة 

معجبة جابر حمد جابر

الھاملىمنى عبد هللا سالم ماجد

مھا مبارك ظافر فارس الدوسرى

ناصر غانم على الفھید الھاجرى

ناصر مبارك فالح ھادى الھاجرى

نایف على حمد على المرى

نوف فھد محمد فھد النعیمى

ھادى محمد ناصر محمد البریر المرى

مریم خالد عید

ناصر جمال ناصر محمد الرویح

ناصر سالم الحمیدى

نبات ھزال مترك ھزال

نورة ھزال مترك ھزال

مشعل جابر صالح الفقرابى

مشعل سعید على عایض

منصور سعود مسلم الجعیدان

منصور على حمد الفھیدى

منیرة على حسن محمد شرین محمد

موزة سعید سعد راشد

ناصر حمد حسن حمد ناصر

نواف بندر ضحوى المطیرى

ھیا عبد هللا خمیس

ھیا عبد هللا ناصر ال خلیفة

ناصر محمد صدیق قنیر على

نایف سویلم عید

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41335

102/2011/41336

102/2011/41337

102/2011/41338

102/2011/41340

102/2011/41341

102/2011/41342

102/2011/41343

102/2011/41344

102/2011/41345

102/2011/41346

102/2011/41347

102/2011/41348

102/2011/41349

102/2011/41350

102/2011/41351

102/2011/41352

102/2011/41353

102/2011/41355

102/2011/41356

102/2011/41357

102/2011/41358

102/2011/41387

102/2011/41360

102/2011/41361

عربى

14652

14653

14654

14655

14656

14657

14658

14659

14660

14661

14662

14663

14664

14665

14666

14667

14668

14669

14670

14671

14672

14673

14674

14675

14676

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 178صفحة 

یحیى فھد جاسم

نورة خلیفة عیسى ال

نورة سعد رفاعى زید

مریم ارحمة مھنا الفضالى

مشارى عبد هللا عبد الھادى

نوریا احمد ابراھیم

مشاعل محمد مشلع شكره الدوسرى

مفتاح عبد هللا مفتاح مبارك

مفلح ھادى مفلح ال الحجرین

منصور حنیش بخیت راید

ناصر عبد هللا بخیت التابت

ناصر ماجد غانم ماجد الرمیحى

ناصر محمد سیف الجفالى النعیمى

نایف راجح عوظة محمد الشھرانى

بدون اسم

یوسف احمد عباس محمد اسماعیل

ناصر عبید شحیح عید الدواى

مھدى عبد هللا راشد الرشیدى

ندى فھد عمریا داود

مشعل نبیل عبد الخالق الشایع

ھاجر ولید ابراھیم سالم

نصیب سعد نصیب فرج العبد هللا

مشارى صالح سالم

مشارى فالح ناصر

محمود حسن عبد هللا محمد حسن

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41362

102/2011/41363

102/2011/41364

102/2011/41413

102/2011/41366

102/2011/41377

102/2011/41378

102/2011/41379

102/2011/41380

102/2011/41381

102/2011/41382

102/2011/41383

102/2011/41385

102/2011/41386

102/2011/41359

102/2011/41392

102/2011/41393

102/2011/41395

102/2011/41396

102/2011/41398

102/2011/41399

102/2011/41401

102/2011/41402

102/2011/41404

102/2011/41405

عربى

14677

14678

14679

14680

14681

14682

14683

14684

14685

14686

14687

14688

14689

14690

14691

14692

14693

14694

14695

14696

14697

14698

14699

14700

14701

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 179صفحة 

مشعل شھاب فالح الفیرى

یحیى عماش شامان عبید

(محمود احمد فؤاد احمد سلیمان (باق

مرضى عباس محمد مرضى

ھال طارق محمد الغالف

نمر مبارك زید دخیل المرى

نایف محمد یداح

مصعب عبد الرحمن محمود

مشارى محمد فالح

مصعب عبد هللا خلف عبد هللا

ھال ھاشم عبد هللا بافقیة

مشعل زاید خمیس عویضة

مھدى محمد سالم االحیانى

مرضى احمد ابراھیم ماجد

ناصر محمد جابر عبد هللا

ناصر حسین خلیفة احمد السادة

یعقوب على عبد هللا محمد العجیل

مشعل على مطلق العتیبى

حمد جابر محمد الزبدانى المرى

حمد محمد حمد الحى النعیمى

دانا محمد سعید القمرى

خالد مرزوق سعید الصالح السلیطى

راشد طالب راشد عفیفة المرى

راشد محمد راشد مرشد الكییسى

راشد ثامر ادغام غانم النعیمى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41498

102/2011/41499

102/2010/39489

102/2011/41568

102/2011/41569

102/2011/41571

102/2011/41572

102/2011/41574

102/2011/41575

102/2011/41576

102/2011/41578

102/2011/41579

102/2011/41580

102/2011/41583

102/2011/41586

102/2011/41587

102/2011/41589

102/2011/41629

102/2011/41581

102/2011/41582

102/2011/41584

102/2011/41585

102/2011/41588

102/2011/41590

102/2011/41591

عربى

14702

14703

14704

14705

14706

14707

14708

14709

14710

14711

14712

14713

14714

14715

14716

14717

14718

14719

14801

14802

14803

14804

14805

14806

14807

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 180صفحة 

سحیم محمد سعید بخیت الراشدى

سعید ابراھیم سعد ابراھیم العلیم

سعد على سعد الجنالى النعیمى

صالح حمد محمد مردف القاشوطى

بندر فالح غازى

جراح حسین بداح العجیمى

خالد عبد هللا عابد الحلیف

راشد صالح راشد الدوب

سعدون حمد محمد الكردى العذبة

سالم عبد هللا حمد الحمیدى

سلیمان سالم عید الرشیدى

سلطان نواف الفى سمار فالح

حسین عبد هللا راشد

حور عبد هللا مصلح

سمر زیاد یوسف

خویلة حسن جامع

رنا عز الدین سعید احمد

خلف فھد خلف

على فیصل ابراھیم سالم العمران

عبد الرحمن بدر ناصر الناصر

عبد العزیز على محمد سعید دجران

عبد العزیز بدر عبد هللا عقاب الحربى

فالح محمد فالح كمیح

محمد الصدیق محمد احمد المھدى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41592

102/2011/41593

102/2011/41594

102/2011/41595

102/2011/41596

102/2011/41597

102/2011/41600

102/2011/41599

102/2011/41605

102/2011/41607

102/2011/41609

102/2011/41613

102/2011/41614

102/2011/41616

102/2011/41617

102/2011/41618

102/2011/41619

102/2011/41620

102/2011/41626

102/2011/41466

102/2011/41603

102/2011/41468

102/2011/41601

102/2011/41471

102/2011/41473

عربى

14808

14809

14810

14811

14812

14813

14814

14815

14816

14817

14818

14819

14820

14821

14822

14823

14824

14825

14826

14852

14853

14854

14855

14856

14857

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 181صفحة 

عبد المحسن عبد هللا محمد العصیمى

غانم عبد الرحمن  شاھین الربیعة الكوارى

مبارك سالم غالى العازمى

محمد مختار محمد على

عبد هللا مطلق مبارك قبیل

على سعد فراج صقر المرشاد

فھد عبد الرحمن بطیحان عقاب

محمد سعد مھدى المحمدى السبیعى

مبارك محمد عبید مطیرب العنزى

محمد مشعل مضحى العلیلى

فھد مساعد ریاض عبد هللا عنتر

على حسن محمد حسن محمد على

عبد العزیز فالح حمود الزغبى

فھد غالب ولیع محمد الدوسرى

فالح بن شھاب بن فالح

مبارك عاید مبارك

عبد هللا فالح حسن حیدر البلوشى

ماجد عبد هللا جعفر حسین ابل الكندرى

محمد سالم طالب عبد الھادى دھمان

عبد الرحمن على صالح مثنى دعمان

عبد العزیز خلیفة مبارك حجى السلیطى

عبد العزیز یوسف محمد نور محمد الشبراوى

محمد جابر محمد الزیدانى المرى

محمد حمد محمد الفھیدى المرى

محمد خالد محمد صالح الكوارى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41475

102/2011/41477

102/2011/41478

102/2011/41490

102/2011/41493

102/2011/41495

102/2011/41496

102/2011/41497

102/2011/41500

102/2011/41501

102/2011/41502

102/2011/41503

102/2011/41504

102/2011/41508

102/2011/41509

102/2011/41510

102/2011/41511

102/2011/41512

102/2011/41513

102/2011/41514

102/2011/41515

102/2011/41516

102/2011/41517

102/2011/41518

102/2011/41519

عربى

14858

14859

14860

14861

14862

14863

14864

14865

14866

14867

14868

14869

14870

14871

14872

14873

14874

14875

14876

14877

14878

14879

14880

14881

14882

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 182صفحة 

محمد خلیفة محمد صالح المالكى

محمد راشد عید عویضة البوعیش

محمد عبد هللا حجى السلیطى

محمد یوسف حجى المالكى الجھنى

عبد الرحمن حمد عبد الرحمن راشد النعیمى

عمیر راشد عویضة البطى الكعبى

عبد هللا ابراھیم على ابراھیم محمد

عبد الھادى فرج جابر الغفرانى المرى

فیصل محمد على ال شفان الجبابى

محمد جابر محمد سالم مشعاب

عبد الرحمن خالد حمود سعود المطیرى

محمد سالم قرموط دخیل الرشیدى

عبد هللا رجاء على القاسمى

عبد العزیز حامد مناور المطیرى

عبد هللا سالم عوض العازمى

فھد حمود راشد البحیرى

محمد مرزوق حمد العازمى

عید محمد طریم السمعان

عبد الھادى حسن یداح عذاب

مبارك محمد مبارك محمد الجریب

محمد نایف مجعد المطیرى

محمد خلف محمد المطیرى

عبد هللا على جرید شداد

على عبد اللطیف عبد الكریم محمد

على عدنان الشرجى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41520

102/2011/41521

102/2011/41522

102/2011/41523

102/2011/41524

102/2011/41525

102/2011/41526

102/2011/41527

102/2011/41528

102/2011/41529

102/2011/41530

102/2011/41531

102/2011/41532

102/2011/41533

102/2011/41534

102/2011/41535

102/2011/41536

102/2011/41537

102/2011/41538

102/2011/41539

102/2011/41540

102/2011/41555

102/2011/41541

102/2011/41542

102/2011/41543

عربى

14883

14884

14885

14886

14887

14888

14889

14890

14891

14892

14893

14894

14895

14896

14897

14898

14899

14900

14901

14902

14903

14904

14905

14906

14907

رقم الجلوس



13-05-12 01:12 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة األولى للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

183من 183صفحة 

محمد خلف عوید عشام

عبد الرحمن بدر احمد الجطیلى

عامر ھادى عامر حسن عامر

على حمدان یداح حمدان المطیرى

فھد مصلح یحیى صالح سعید الرشیدى

محمد اسحاق مشیح ادم

فھید ناصر فھید محمد مانع

محمد عبد هللا حمود الھاجرى

عبد العزیز عبد الرحیم عبد اللطیف السعید

محمد حسن دغیم العتیبى

على مبارك ماجد المسافرة الھاجرى

محمد عصام فؤاد عبد العزیز

(مبارك محمد عبد هللا محمد الساده (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/41544

102/2011/41545

102/2011/41546

102/2011/41547

102/2011/41548

102/2011/41549

102/2011/41550

102/2011/41551

102/2011/41552

102/2011/41553

102/2011/41554

102/2011/41606

102/2010/39922

عربى

14908

14909

14910

14911

14912

14913

14914

14915

14916

14917

14918

14919

14920

رقم الجلوس



تم تكوین ھذا الملف بواسطة تقاریر أوراكل. الرجاء 
.عرض ھذا المستند في طور نسق الصفحة 13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 1صفحة 

ابانوب شوقى توفیق عبد النور

(ابانوب مجدى شرقاوى برھام (باق

بدون اسم

(ابانوب نعیم أمین عیسى عبد المسیح (باق

ابتسام حسین محمد مھدى

ابتسام  محمد لطفى عبد المعبود

ابرام  صموئیل حنا حنا

ابراھیم احمد عبده ابو السعود

(ابراھیم حامد عطیھ الحارثى (باق

ابراھیم زید محمد محسن

ابراھیم  سعید حامد سلیمان

(ابراھیم سعید عبد الحمید السید (باق

(ابراھیم شعبان عباس حمد (باق

ابراھیم  طلعت یوسف حبیب

ابراھیم محمد عبدالفتاح عبد المعطى

ابراھیم  محمد كامل ابراھیم زناتى

ابراھیم نصر الدین ابراھیم مصطفى

ابو النجا محمد احمد على

ابو بكر یحیى محمد عواد

(احسان خالد اسماعیل رجب (باق

احمد  ابراھیم اسماعیل حسین

احمد  ابراھیم السید مصطفى

(أحمد  إبراھیم محمد إبراھیم (باق

(احمد اسامھ عبد السالم (باق

(احمد اسماعیل محمدین محمد الزغبى (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39098

102/2009/31847

102/2011/40900

102/2009/32931

102/2010/39103

102/2009/31586

102/2009/30649

102/2010/39078

102/2009/38158

102/2010/39893

102/2009/31369

102/2008/26201

102/2008/11368

102/2010/38885

102/2010/39080

102/2009/29609

102/2010/39081

102/2009/36042

102/2009/36043

102/2005/00770

102/2010/38687

102/2009/31023

102/2009/32947

102/2009/35629

102/2008/12780

عربى

20001

20002

20003

20004

20005

20006

20007

20008

20009

20010

20011

20012

20013

20014

20015

20016

20017

20018

20019

20020

20021

20022

20023

20024

20025

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 2صفحة 

(احمد اشرف عبد المنعم (باق

(أحمد  السید أحمد شعبان (باق

(احمد السید عبدالستار اسماعیل (باق

(احمد  العشماوي شوقي بسیوني (باق

(احمد امام محمد خلیفة (باق

احمد امین سید احمد

(احمد انور احمد مطر (باق

(احمد ایھاب عبد الحمید خلیل (باق

(احمد بصرى محسن سعود الصواغ (باق

(أحمد  جبریل محمد محمود (باق

احمد جعیالن على مدغم

أحمد  جمال سالم محمد

احمد  جمال شحاتة محمد

احمد جمال عبد الوھاب عبد السمیع

(احمد جمعة جاب هللا ھدیوة (باق

احمد  جمعھ صابر محمد

احمد  جمعة فرج هللا عبد المعبود

(احمد  حاتم حنیدأ محمد عبدالرؤف (باق

(احمد حامد احمد محمد (باق

(احمد حسن احمد سید (باق

احمد حسن اسماعیل على

(احمد  حسن سلیمان فضل (باق

احمد حسن كمال كامل

(احمد حسنى ابراھیم عبد الفتاح (باق

(احمد  حسنى عبدالحلیم على (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/25952

102/2009/33021

102/2008/15631

102/2009/30581

102/2009/36046

102/2010/39082

102/2009/38155

102/2009/35820

102/2008/28862

102/2009/32568

102/2010/39472

102/2010/38378

102/2009/30331

102/2009/36048

102/2009/36049

102/2010/38366

102/2009/31399

102/2009/31773

102/2008/14404

102/2008/11687

102/2008/26212

102/2009/29746

102/2009/36052

102/2008/10441

102/2009/31317

عربى

20026

20027

20028

20029

20030

20031

20032

20033

20034

20035

20036

20037

20038

20039

20040

20041

20042

20043

20044

20045

20046

20047

20048

20049

20050

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 3صفحة 

احمد  حسین اشرف حمدى محمد

(احمد حسین محمد احمد (باق

(احمد خالد مبارك محمد فراج (باق

احمد خلیفة احمد مصطفى

(احمد رأفت مصطفى ابراھیم (باق

احمد ربعى سعود عبد هللا

احمد  رشاد حلمى عبداللطیف

(أحمد  رضا عبد المحسن ابو المجد (باق

احمد رمضان حسین دیاب

احمد سالم احمد سالم المناعى

احمد سامح البدوى سعبان

(احمد سامى جابر حمزه الالھوانى (باق

احمد  سامى دیاب حمد

(احمد سامى فھمى سید السایس (باق

احمد سعد احمد سعد الكوارى

(أحمد  سعداوى أحمد ریاض (باق

احمد سعید احمد عودة

(أحمد  سعید السید على (باق

(احمد سعید حسین عالم (باق

(احمد  سعید عبد العاطي عبد الحلیم (باق

احمد سعید محمد جاد

احمد سلطان مبارك الكشاس

(احمد سمیر السید محمد حسن (باق

(احمد  سمیر حنفى على (باق

احمد  سمیر عبد الرحمن عبد المحسن

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/29605

102/2009/38001

102/2009/38006

102/2009/36056

102/2008/15449

102/2010/39890

102/2010/38923

102/2009/32916

102/2010/39316

102/2010/39630

102/2009/36057

102/2008/26216

102/2009/31906

102/2009/35263

102/2010/39627

102/2009/32791

102/2009/36058

102/2009/32603

102/2008/11015

102/2009/30584

102/2010/39084

102/2010/39791

102/2008/15404

102/2009/32117

102/2009/29633

عربى

20051

20052

20054

20055

20056

20057

20058

20059

20060

20061

20062

20063

20064

20065

20066

20067

20068

20069

20070

20071

20072

20073

20074

20075

20076

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 4صفحة 

(احمد سمیر عبد الرحمن غمرى (باق

احمد  سمیر فاروق محمود

احمد  سید راضى عبدالحفیظ

(احمد  سید عبد الكریم محمد (باق

احمد سید غریب حسان

(احمد سید محمد السید (باق

احمد  شعبان شاھین محمد

احمد  شعبان عبد الحمید سید

احمد  شعبان محمد عتریس

احمد صالح حسب هللا حسن

(احمد صبرى على جمعھ (باق

أحمد  ضیاء الدین سید عبد الفتاح

احمد  عادل احمد احمد

(احمد عادل توفیق راغب (باق

(احمد  عادل حلمى حسین (باق

(احمد  عادل عبد الرازق عبد اللطیف (باق

(احمد عادل متولى سید سید (باق

احمد  عباس عزالدین حافظ

(أحمد  عبد الباسط عبد الصمد حسن (باق

(احمد عبد التواب امام رمضان (باق

احمد  عبد الجواد عبدهللا احمد

احمد  عبد الرجال محمد حلمى محمد

احمد  عبد السالم فاوى یمنى

احمد عبد السالم محمد عبد الھادى

احمد عبد العزیز محمود محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/15221

102/2009/32034

102/2010/38849

102/2009/32069

102/2010/39317

102/2011/40663

102/2009/31062

102/2010/38703

102/2010/38400

102/2009/36065

102/2008/26222

102/2009/32570

102/2010/38756

102/2008/11174

102/2009/29811

102/2009/31411

102/2009/36066

102/2010/38916

102/2009/32721

102/2009/36068

102/2010/38428

102/2010/38435

102/2010/38401

102/2010/39318

102/2009/37133

عربى

20077

20078

20079

20080

20081

20082

20083

20084

20085

20086

20087

20088

20089

20090

20091

20092

20093

20094

20095

20096

20097

20098

20099

20100

20101

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 5صفحة 

احمد عبد الفتاح امبابى عبد الفتاح

(احمد  عبد الكریم عبد الحفیظ حسان (باق

(احمد عبد الكریم على ابو یونس (باق

(احمد عبد هللا محمد ناجى (باق

احمد عبد الملك صالح عبد الملك

(احمد عبد المنعم عثمان حسنین (باق

بدون اسم

احمد  عبد الوارث سید سلیمان

(احمد عبد الوھاب حسن عبد اللطیف (باق

احمد عبد الوھاب على ابراھیم

(احمد  عبده طھ كامل عبد النبي (باق

احمد  عصام احمد ابو المجد

احمد  عصام احمد مدبولى

(احمد عصام السید الرشیدي (باق

(أحمد  عصام عبد السالم ابو المجد (باق

(احمد عكاشة شبل عبده (باق

(احمد عالء الدین ابو المجد احمد (باق

احمد  علي قرني اسماعیل

احمد  على یاسین على محمد

(احمد علیوة السید اسماعیل (محول

أحمد  عمر بن الخطاب الحسینى إبراه

احمد عمر محروس عمر

(احمد عمر محمد عبید (باق

احمد  عمرو عبدالحمید ابراھیم

احمد عنانى جابر عنانى

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39089

102/2009/30651

102/2009/37162

102/2009/31914

102/2010/39798

102/2008/12384

102/2011/40899

102/2010/38706

102/2008/28552

102/2009/35847

102/2009/30218

102/2010/38969

102/2009/31433

102/2008/12608

102/2009/32808

102/2009/36143

102/2008/14458

102/2010/38688

102/2009/30439

102/2011/40665

102/2009/32325

102/2009/36144

102/2009/38157

102/2009/32279

102/2010/39091

عربى

20102

20103

20104

20105

20106

20107

20108

20109

20110

20111

20112

20113

20114

20115

20116

20117

20118

20119

20120

20121

20122

20123

20124

20125

20126

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 6صفحة 

احمد غصاب مبارك الفھید

(احمد غالب حسین محمود (باق

احمد  فتحى امیر خلف

(احمد فتحى سعد محمد (محول

احمد  فتحى عبد العزیز صابر كامل

(أحمد فؤاد السید مصطفى اللیثى (باق

احمد  فؤاد عبدالاله احمد

احمد فوزى على ابراھیم

احمد فوزى عواد محمد

احمد  كامل عبدالرحیم كامل

(احمد كمال محمد جمعة الرفاعى (باق

(احمد ماھر عبد الحمید السید (باق

(احمد ماھر یوسف زاید (باق

(احمد  مجدى محمود احمد المحالوى (باق

(احمد محمد ابراھیم (محول

(احمد محمد احمد الحسن المھندى (باق

(احمد محمد احمد شھاب (باق

أحمد  محمد أحمد عبد الحمید

(احمد  محمد احمد محمد عبد الرحیم (باق

احمد  محمد احمد محمد لیثى

(أحمد  محمد أحمد محمود (باق

احمد محمد البدرى احمد

احمد محمد السید محمود

احمد  محمد امام ابراھیم

(احمد محمد انور عبد الحمید (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39759

102/2008/15888

102/2010/38805

102/2011/40666

102/2010/38696

102/2004/00242

102/2010/38918

102/2009/34601

102/2010/39164

102/2009/31992

102/2008/14922

102/2009/36150

102/2008/15608

102/2009/31953

102/2011/40667

102/2008/28865

102/2008/14857

102/2009/32324

102/2009/29817

102/2010/38720

102/2009/32544

102/2010/39122

102/2010/39092

102/2010/38701

102/2009/34606

عربى

20127

20128

20129

20130

20131

20132

20133

20134

20135

20136

20137

20138

20139

20140

20141

20142

20143

20144

20145

20146

20147

20148

20149

20150

20151

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 7صفحة 

احمد محمد حسام محمد منجى

احمد محمد حسین زیادة

احمد  محمد حواش حسن ابو شنب

(احمد محمد خیر بخیت (محول

(احمد  محمد زین العابدین محمد (باق

(احمد  محمد سعد الدین موسى محمود (باق

أحمد  محمد سعید الشوربجى

احمد  محمد سید على

(احمد محمد صابر محمد غریب (باق

(احمد  محمد صالح ابراھیم احمد (باق

(احمد محمد عبد الحمید حسن (باق

(احمد محمد عبد الحمید صالح (باق

احمد محمد عبد الحمید كریم

احمد  محمد عبد السالم مصطفى

احمد محمد عبد الغفار محمد ابو طالب

(احمد محمد عبد القادر محمد (باق

احمد  محمد عبد الاله محمد

(احمد محمد عبد هللا عبد هللا (باق

أحمد  محمد عمر إبراھیم عبدهللا

احمد محمد عویس مجاور

(احمد محمد عیسى (باق

احمد محمد فتحى احمد محمود

احمد  محمد محمد المصرى

(أحمد  محمد محمد محمد عیسى (باق

احمد  محمد محمود سلیمان

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/36154

102/2010/39792

102/2010/38702

102/2011/40668

102/2009/29607

102/2009/29727

102/2009/33008

102/2009/30024

102/2008/26232

102/2009/30468

102/2009/36158

102/2008/26233

102/2010/39471

102/2009/30185

102/2010/39093

102/2009/36163

102/2010/38910

102/2008/14102

102/2009/33026

102/2010/39095

102/2008/28819

102/2009/34648

102/2009/31874

102/2009/32507

102/2010/38370

عربى

20152

20153

20154

20155

20156

20157

20158

20159

20160

20161

20162

20163

20164

20165

20166

20167

20168

20169

20170

20171

20172

20173

20174

20175

20176

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 8صفحة 

(احمد محمد مختار محمد (محول

احمد محمد مسعود شعبان غنیم

(احمد  محمد یاسین محمد (باق

(احمد محمود احمد البھوار (باق

(أحمد  محمود ذكرى محمد (باق

(احمد محمود رشید محمد (باق

احمد  محمود سالم السید

(احمد محمود سید ابوكالم (محول

احمد محمود كامل محمد عطا

احمد  محى الدین محمد مفتاح

(أحمد  مدحت شعبان ذكى (باق

احمد  مدحت عبد العظیم عبد الواحد

(احمد  مسعد عبداللطیف على (باق

(احمد مصطفى احمد ابوعلیو (باق

(احمد  مصطفى احمد جاد (باق

(أحمد  مصطفى أحمد محمد أبو الھدى (باق

احمد  مصطفى زكى عید محمد

(احمد مصطفى عبد العال عبد هللا (باق

(احمد مصطفى كامل بسیوني (باق

احمد  مصطفى محمد عوض هللا

(احمد  ممدوح ابراھیم عبد العزیز (باق

احمد  ممدوح محمد احمد

احمد  نبیل سید عبد الغنى

(احمد  نبیل عبد الرشاد عبد اللطیف (باق

احمد نبیل عبد القوى

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40669

102/2009/36170

102/2009/30966

102/2008/26236

102/2009/32347

102/2009/36173

102/2009/33191

102/2011/40670

102/2008/26241

102/2010/38905

102/2009/32594

102/2009/30220

102/2009/31821

102/2008/15599

102/2009/29848

102/2009/32945

102/2010/38737

102/2008/14613

102/2008/10097

102/2009/31875

102/2009/30588

102/2010/38724

102/2010/38745

102/2009/31521

102/2010/39165

عربى

20177

20178

20179

20180

20181

20182

20183

20184

20185

20186

20187

20188

20189

20190

20191

20192

20193

20194

20195

20196

20197

20198

20199

20200

20201

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 9صفحة 

(احمد نجاح احمد حسن (باق

الزینى (باقاحمد نعمان فرید على  )

(احمد نور الدین عبد الفتاح على (باق

(احمد  وائل احمد فتحي (باق

احمد وحید رمضان حسین

(ادریس موسى عوافلھ (باق

ادھم  طارق فرحات عبد المحسن

ارزاق احمد صمیده ابراھیم

(اسامة السید عبد الرحمن بخیت (باق

(اسامھ سید یوسف احمد (باق

(اسامة عادل امین صادق فضل (باق

اسامھ عاطف مختار مطر

اسامھ  مجدي تیفور ابراھیم

(اسامھ  محمد عبد العظیم احمد (باق

(اسامھ محمد عبد هللا احمد (باق

اسامھ محمد على محمد

اسامھ  محمود عید احمد

اسحق  طلعت مالك اسحق

(اسراء  احمد حسن احمد حسین (باق

اسراء  اشرف احمد موسى

اسراء  جالل سید حماد

(اسراء حامد على المھدى (باق

(اسراء  عزت الشحات السید (باق

اسراء فتح هللا عبد المقصود

اسعد  اسامھ فتحى حسانین

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/26244

102/2006/19303

102/2008/13603

102/2009/31801

102/2010/39138

102/2008/29124

102/2010/38746

102/2010/39141

102/2008/26247

102/2008/11606

102/2008/26186

102/2010/39102

102/2009/30590

102/2009/31504

102/2008/15900

102/2010/39144

102/2010/38917

102/2010/38429

102/2009/30773

102/2010/38954

102/2010/38740

102/2009/35781

102/2009/30097

102/2010/39166

102/2010/38704

عربى

20202

20203

20204

20205

20206

20207

20208

20209

20210

20211

20212

20213

20214

20215

20216

20217

20218

20219

20220

20221

20222

20223

20224

20225

20226

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-ام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة نظــ

83من 10صفحة 

(إسالم  ابو بكر سالم فرج (باق

(اسالم احمد حسنى محمد (باق

(اسالم احمد فھمى محمود (باق

اسالم  امل سید محمد فرغلى

(إسالم  جمال سید احمد عوض (باق

(اسالم جمعھ محمود درویش (باق

(إسالم  حسنى سید بیومى (باق

(اسالم حمدى صالح الدین وحید (باق

(اسالم حمزة ابو المجد عبد الفتاح (باق

(اسالم  خالد سالم عبدالمولى (باق

(اسالم  رأفت محمد محمود (باق

(اسالم سامح ابراھیم على (باق

اسالم  سعد عبد المجید محمد حفنى

(اسالم سید احمد سید على (باق

اسالم  سید خلف ابواللیل

اسالم  سید عبد الحكیم محمود

اسالم سید محمد محمد

اسالم  صبرى حسن سالم

(اسالم  صالح محمد العوضي (باق

(اسالم طارق محمد السید (محول

(اسالم طارق محمد حسن (باق

اسالم  عادل عبد المطلب حسن

اسالم عاطف حسین شحاتھ

(اسالم عبد العزیز نجدى مھدى (باق

اسالم عزت احمد عبد الظاھر

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32358

102/2008/14575

102/2008/14858

102/2009/31021

102/2009/32556

102/2008/14157

102/2009/32699

102/2008/26192

102/2008/13874

102/2009/31084

102/2009/31866

102/2009/36181

102/2010/38365

102/2008/10624

102/2010/38421

102/2009/31464

102/2010/39167

102/2009/31913

102/2009/31049

102/2011/40671

102/2008/15175

102/2009/29610

102/2010/39168

102/2008/11257

102/2010/39320

عربى

20227

20228

20229

20230

20231

20232

20233

20234

20235

20236

20237

20238

20239

20240

20241

20242

20243

20244

20245

20246

20247

20248

20249

20250

20251

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 11صفحة 

(اسالم عالء الدین على عبدهللا عبي (باق

اسالم على ابو سریع على سلمان

(اسالم  على عبدالوھاب یوسف (باق

(اسالم  كمال كامل محمد مصطفى (باق

اسالم  كمال محمود كامل

(إسالم  محسن محمد أحمد (باق

اسالم  محمد ابوالحجاج جاد

اسالم محمد البدر عبد العزیز عبد التواب

(إسالم  محمد جمال حسین عبد الغنى (باق

اسالم  محمود محمد ھاشم

إسالم  ممدوح أبو السعود حسین

أسماء  إبراھیم أحمد عبدالعظیم

(اسماء ابراھیم سلطان (باق

(اسماء  اشرف حسنى عفیفى (باق

اسماء الروبى ابو السعود

اسماء  رفعت حسن على اللبان

اسماء سعید صالح سوید

(اسماء شریف حسین محمد (محول

(أسماء  صالح سید على المطرى (باق

اسماء ماجد عبد الخالق عبد الواحد

(اسماء  محمد بدر محمد ابراھیم (باق

(اسماء محمد عبد الرحمن عبد الرحمن (باق

اسماء محمد عبد الرحمن محمد

اسماء یحیى مطراوى على محمد

إسماعیل  فتحى محمود إبراھیم سید

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/15604

102/2010/39106

102/2009/32121

102/2009/30358

102/2010/38677

102/2009/32817

102/2010/38418

102/2010/39107

102/2009/32572

102/2009/30594

102/2009/32601

102/2009/33041

102/2009/35500

102/2009/32231

102/2010/39321

102/2009/32092

102/2010/39632

102/2011/40672

102/2009/32658

102/2009/35595

102/2009/30264

102/2008/13496

102/2010/39322

102/2008/12979

102/2010/38379

عربى

20252

20253

20254

20255

20256

20257

20258

20259

20260

20261

20262

20263

20264

20265

20266

20267

20268

20269

20270

20271

20272

20273

20274

20275

20276

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 12صفحة 

(اسماعیل  یوسف معوض یوسف محمد (باق

اشرف عصام فوزى فؤاد

اعتدال محمود محمد

افراح احمد عبد هللا احمد عبد هللا

اكرم محمد الشحات عبد الحمید

(االء محمد عبد هللا حسین عشار (باق

االء  محمد فخرى احمد

االء محمد نجیب زكى محمد

االء یاسین عبد النبى كمال

االمیر  عبدالمرید سباق السید

الحسن  صالح محمد امام

(الحسین اسماعیل عبد العزیز ابراھیم (باق

(الرمیثان احمد نصر (محول

(السید احمد عبد الرحیم عبد المقبول (باق

السید السید خضرى مصطفى

(السید عزت السید النفاعى (باق

(السید محمد السید حسین (محول

الشاذلى الطیب حسان محمد

الشیماء  حسن عبد المحسن عتریس

العنود جابر مبارك فاران

العنود غانم فیصل ثانى

(الفاروق  عزت فاروق محمد (باق

(النور على دھب (باق

(الھام محمد السباعى عطیھ فتوح (باق

امانى  ایمن جالل الدین درویش

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30362

102/2010/39110

102/2010/39169

102/2010/39410

102/2009/36104

102/2009/38016

102/2009/32096

102/2009/35498

102/2010/39888

102/2010/38979

102/2009/31109

102/2008/26260

102/2011/40673

102/2009/35013

102/2010/39111

102/2008/27161

102/2011/40674

102/2010/39155

102/2010/38709

102/2010/39789

102/2010/39529

102/2009/31783

102/2009/36211

102/2008/26264

102/2010/38680

عربى

20277

20278

20279

20280

20281

20282

20283

20284

20285

20286

20287

20288

20289

20290

20291

20292

20293

20294

20295

20296

20297

20298

20299

20300

20301

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 13صفحة 

(امانى حسین مختار (باق

(امجد  عزت عبدالسمیع عجاج (باق

(امجد على اسماعیل حسن (باق

(امل  حافظ حسن حافظ (باق

امل خالد ملیجان خلف

(امل سعد عشوى ناھى غانم (محول

امل محمد عبد الوھاب الھجان

أمل وحید احمد محمد عوض

امنیھ ابراھیم احمد محمد

امنیة  عادل عبدالسالم عمار

امنیھ  عماد على باشا مبارك

(امنیة  فاروق ممدوح رجب (باق

امنیھ  محسن ابو السعود السید الجن

(امنیھ محمد السید السقا (باق

امیر  احمد ابو قتاتھ احمد سرور

(امیر احمد یوسف حماد (باق

أمیر  عبد الھادى فاروق عبد الھادى

امیر عزت محمد عرفھ محمود

امیر محرم عثمان التركى

امیر محمد احمد عبد الفتاح

(امیرة صبحى احمد عبد الفتاح (باق

امیرة عبد الرحیم ربیع عبد الرحیم

(أمیرة  عطیھ عبد اللطیف على (باق

(امیره على ابو بكر على (باق

(امیره  مجدى حنفى متولى (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/38522

102/2009/31817

102/2008/11290

102/2009/30982

102/2010/39755

102/2011/40675

102/2010/39531

102/2009/35253

102/2010/39170

102/2009/31790

102/2009/30732

102/2009/31834

102/2009/30684

102/2008/26267

102/2009/29580

102/2008/13956

102/2009/32521

102/2009/35904

102/2010/39156

102/2009/36402

102/2009/36406

102/2010/39112

102/2009/32862

102/2008/13065

102/2009/30814

عربى

20302

20303

20304

20305

20306

20307

20308

20309

20310

20311

20312

20313

20314

20315

20316

20317

20318

20319

20320

20321

20322

20323

20324

20325

20326

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 14صفحة 

امیرة محسن عطیھ مصطفى

(امیره محمد عبد هللا خطاب (باق

أمیرة  موسى إسماعیل محمد

(امیمة عفیفى حسن عفیفى (باق

(امینة حسام الدین محمود (باق

انتصار حسین على

انجى انور عبد الحمید حسین

(أندرو  وجدى حلمى راغب (باق

انس  محمد نجیب ابوضیف قناوى

انقارى حسین انقارى

انور محمد صالح احمد االشعر

انور مصلح مبارك منور

(ایات عباس سید محمد عباس (باق

(ایرینى  جمال اسرائیل ریاض (باق

ایرینى  صبحى نصر معوض

(ایمان ابراھیم احمد الشین (باق

ایمان احمد ابراھیم محمد حجازى

ایمان اكمل عزت فھمى سلیم

(ایمان  بكر محمد زكى (باق

(ایمان جمال عبد النعیم ابراھیم (باق

(إیمان  حسنى خلیفة محمد (باق

ایمان سالمھ شحات حربى

(ایمان شحات ابو المجد محمد (باق

ایمان  صبحى احمد محمود

(ایمان صالح احمد عبد الحافظ (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39157

102/2008/11852

102/2010/38380

102/2009/36412

102/2008/28554

102/2010/39787

102/2010/39171

102/2009/32401

102/2010/38925

102/2010/39515

102/2009/38224

102/2009/37882

102/2008/10281

102/2009/30827

102/2010/38718

102/2008/13774

102/2009/35748

102/2009/36416

102/2009/30281

102/2006/02204

102/2009/33056

102/2009/35679

102/2007/22952

102/2010/38675

102/2008/11127

عربى

20327

20328

20329

20330

20331

20332

20333

20334

20335

20336

20337

20338

20339

20340

20341

20342

20343

20344

20345

20346

20347

20348

20349

20350

20351

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 15صفحة 

(ایمان  عارف عباده عارف (باق

(ایمان على  ثابت على (باق

(ایمان فوزى محمد السید (باق

(ایمان محمد الحاج محمد (باق

ایمان محمد عبد المنعم محمد

(ایمان یحیى عبد المجید ابراھیم (باق

(ایمن  جمال حسن بكیر (باق

(ایمن حلمى محمد عبد المنعم (محول

(ایمن عز الدین حسن محمد الحریرى (باق

ایمن  محمد حسنى محمد

(ایمن محمد عیسى عبد الرحمن (باق

أیمن  محمد یسرى سید وھبھ

(ایناس محمد عبد السالم على (باق

ایھ ابراھیم محمد كامل

(ایة ابراھیم یس محمود (باق

ایھ  احمد عبدالشكور صالح

(ایھ احمد  محمد خلیل (باق

(ایھ  هللا جمال یوسف یوسف (باق

(ایھ جمال احمد ابو الحمد (باق

ایة جمال احمد مصطفى

(ایة سعید محمد أحمد (باق

ایھ شحات حسین محمد

بدون اسم

(ایھ  عبد الحى مبروك عبد الحى (باق

ایھ عبد هللا راشد زامل

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30810

102/2008/14026

102/2009/36419

102/2008/29125

102/2010/39172

102/2009/35466

102/2009/29786

102/2011/40676

102/2008/14924

102/2010/38769

102/2007/24008

102/2009/32889

102/2008/26543

102/2010/39173

102/2009/36424

102/2009/31923

102/2008/13809

102/2009/31230

102/2008/11844

102/2010/39160

102/2009/32870

102/2010/39161

102/2011/40536

102/2009/30983

102/2010/39174

عربى

20352

20353

20354

20355

20356

20357

20358

20359

20360

20361

20362

20363

20364

20365

20366

20367

20368

20369

20370

20371

20372

20373

20374

20375

20376

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 16صفحة 

ایھ عصام مصطفى یوسف

ایھ  عالء الدین محمود احمد

(ایة محمد امام عبد القادر (باق

ایھ محمد صادق محمد

ایھ محمد عزوز محمدین

ایھ محمد على محمد على

(ایھ محمود محمد محمود (باق

ایھ  مصطفى ابراھیم الحداد

ایھ ممدوح سید حسین البصال

(ایھ  یحیي بكرى حسن (باق

ایھاب ابراھیم محمد عبد العال

(ایھاب احمد سید شحاتة (باق

(ایھاب على احمد (محول

(ایھاب محمود سعید محمود (باق

ایھاب وجیھ فتحى موسى النحاس

(باسم  احمد عبد المنعم احمد (باق

باسم عبد الحمید محمد حسین

باسم  عماد اسماعیل محمد

باسم  عمرو عبد الرحمن على

باسم فوزى عبد المعطى محمد

باسم مجدى احمد على

باھر  رفعت شاكر عزمى

بدر  احمد حسن جاویش

بدر شداد مبارك الكشاشى

بدر عبد هللا مرزوق

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39175

102/2009/31012

102/2009/35287

102/2010/39116

102/2010/39115

102/2010/39176

102/2008/14646

102/2009/30483

102/2010/39177

102/2009/31933

102/2006/21442

102/2009/36427

102/2011/40677

102/2009/35584

102/2010/39162

102/2009/30188

102/2009/36039

102/2009/31221

102/2009/30027

102/2010/39311

102/2009/35706

102/2010/38961

102/2009/29970

102/2010/39790

102/2010/39584

عربى

20377

20378

20379

20380

20381

20382

20383

20384

20385

20386

20387

20388

20389

20390

20391

20392

20393

20394

20395

20396

20397

20398

20399

20400

20401

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 17صفحة 

بدر محمد یوسف المال

(بدر یوسف محمد على (باق

بدوى یونس محمد یونس

(براك فیصل عبد هللا محمد الكندرى (باق

(بردیس مدحت سید الطافش (باق

بسام  عفیفى محمد عاطف عفیفى

(بسمة احمد سالم فرج (باق

بسمة  أحمد على عبد الحمید

بسمة السید مصطفى سعده

(بسمة على الدیب مدكور (محول

(بسمھ كمال احمد العادلى (باق

(بسمھ مجدى سید موسى (باق

(بسنت  حامد حامد احمد خاطر (باق

بشایر الكویت یوسف الغانم

بطى سالم صالح الحول المرى

بالل عبد الشافى رشاد عبد الشافى

بالل عربى حسن ھالل

بالل  عطیھ جابر حسن

بالل محمد جالل محمد

بالل  محمدمحمودسید

بندر خلف محمود غنیم

بھاء  الدین ابراھیم احمد الصادق

بیان محمد مبارك

بیتر  سلیمان خلیل خلة غالى

بیتر  فتحى سلیمان بخیت

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39639

102/2009/38191

102/2010/39516

102/2009/38141

102/2008/12286

102/2009/29304

102/2008/14490

102/2009/32974

102/2010/39312

102/2011/40678

102/2008/14582

102/2009/35484

102/2009/30695

102/2009/38213

102/2010/39642

102/2010/39118

102/2010/39120

102/2009/31354

102/2010/39313

102/2010/38845

102/2010/39824

102/2010/38669

102/2010/39582

102/2009/30597

102/2010/38894

عربى

20402

20403

20404

20405

20406

20407

20408

20409

20410

20411

20412

20413

20414

20415

20416

20417

20418

20419

20420

20421

20422

20423

20424

20425

20426

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 18صفحة 

بیتر  فوزي سلیمان داود

(بیشوي  عاطف صادق فرنسیس (باق

(بیشوى عاطف عبد المالك وھبھ (باق

(بیشوى  موریس فرید زكى (باق

تامر على عبد الرازق عبد السمیع

تركى سالم تركى الحنتیم

تركى محمد حدید

تركى محمد على مسفر الجبالى

تریزه ماھر نجیب

(تقوى  خالد أحمد على (باق

(تقى  سعید عبدالمنعم محمد (باق

تقى  محسن محمد عبدهللا

(تمام صالح سعد عبدالعظیم (باق

تھانى سعود عبد هللا المطیرى

جابر راشد جابر فالح

جار هللا راشد حمد مسعود جار هللا

جاسم جمعھ سلطان رمضان

(جاسم نھیر محمد الدھمشى العنزى (باق

(جاك  كرمى قدس جرجس (باق

جبر حسین عبد هللا محمد رحیمى

جرجس اسحق میخائیل صلیب

جرفتار  مختار امین جندى

(جالل منازع نادى محمد (باق

(جمال عاطف جمال الدین ابو عمیره (باق

جمعة على محمد فھد الیوعشى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31792

102/2009/29819

102/2008/11616

102/2009/32580

102/2010/39121

102/2009/38187

102/2010/39570

102/2010/39644

102/2008/26276

102/2009/32872

102/2009/32065

102/2009/32263

102/2008/15924

102/2010/39822

102/2009/38167

102/2010/39794

102/2010/39827

102/2008/28848

102/2009/31025

102/2009/38081

102/2009/34537

102/2010/38960

102/2009/36190

102/2009/36539

102/2010/39571

عربى

20427

20428

20429

20430

20431

20432

20433

20434

20435

20436

20437

20438

20439

20440

20441

20442

20443

20444

20445

20446

20447

20448

20449

20450

20451

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 19صفحة 

(جھاد  السید زكى عبد العزیز (باق

جھاد  جالل محمد محمد عمر

جھاد سید سعد محمد

(جھاد  عبدالمحسن احمد خلیل بدوى (باق

(جھاد یسن عطیة عبد الفتاح (باق

جواھر فھد منیف

(جومانا شریف محمود نصر (باق

(جون جرجس ثابت رفلھ (باق

حاتم  سالم یاسین محمد

(حازم احمد حسن سید (باق

(حازم احمد حسن عبده (باق

حازم احمد عبد التواب احمد

(حازم ایھاب یوسف محمد الجیزاوى (باق

(حازم  خالد مراد مغربى (باق

(حازم سامى اسماعیل عویضھ (باق

حازم  سرحان عبد المعین حسین

حامد سید عبد الفضیل

حزام مبارك مقعد القطانى

حسام  احمد السید احمد عامر

(حسام احمد عطوة (باق

حسام  الدین أحمد عبد الحفیظ عبد ا

حسام  الدین احمد محمد فرید

حسام الدین جمال خلیفھ على

حسام  الدین جمال نظیر محمد

(حسام الدین حسن عبد القادر (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/29403

102/2009/30486

102/2009/36210

102/2009/32306

102/2004/00833

102/2010/39713

102/2009/37212

102/2008/14462

102/2010/38419

102/2008/28539

102/2008/12389

102/2010/38779

102/2008/10231

102/2009/33098

102/2009/36224

102/2009/31523

102/2006/19148

102/2010/39931

102/2009/31416

102/2010/38531

102/2009/32927

102/2009/31525

102/2010/39123

102/2010/38722

102/2008/26280

عربى

20452

20453

20454

20455

20456

20457

20458

20459

20460

20461

20462

20463

20464

20465

20466

20467

20468

20469

20470

20471

20472

20473

20474

20475

20476

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 20صفحة 

(حسام الدین على عبد الحلیم حسین (محول

(حسام  الدین محسن سید محمود عطیھ (باق

حسام  جمال صالح احمد العجمى

حسام  حسن عبد الحمید حسن

حسام حسن عبد الوھاب

حسام  حمدى فتحى عبد الحمید

حسام سعید عبد المحسن محمد

حسام صبرى عبد الفتاح

حسام  عاطف محمود عبد الرحمن یوسف

حسام  فتحى الشیمى یوسف

حسام  محمد السید عبدهللا

حسام محمد مصطفى محمد

حسام مصطفى حسن حسین

حسن  احمد خلیل ابراھیم

(حسن  احمد عبد التواب عبد العال بد (باق

(حسن  اسامھ محمد الحیلة (باق

(حسن سلیمان محمود حسانین (باق

حسن  عبدهللا محمد حسن

حسن على غلوم حسین

حسن عیسى حسن بوجلوان

حسن  محمد عبداللطیف عبدالحلیم

حسن محمد محفوظ عبد الحق

(حسن مصطفي حسن صالح (باق

(حسن مصطفى عبد الحمید على (باق

(حسن ممدوح محمد الغمري (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40679

102/2009/30976

102/2009/32123

102/2010/38432

102/2010/39065

102/2009/31467

102/2010/39124

102/2010/39325

102/2009/29972

102/2010/38695

102/2010/38407

102/2009/35464

102/2009/35878

102/2010/38394

102/2009/31640

102/2009/30641

102/2009/35759

102/2010/38914

102/2010/39812

102/2010/39940

102/2010/38908

102/2010/39326

102/2008/12447

102/2009/36250

102/2008/15791

عربى

20477

20478

20479

20480

20481

20482

20483

20484

20485

20486

20487

20488

20489

20490

20491

20492

20493

20494

20495

20496

20497

20498

20499

20500

20501

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 21صفحة 

حسن یوسف طاھر الدالل

(حسناء احمد عبد المقصود متولى (باق

حسناء  احمد محمد عطاهللا

حسناء ماھر حسن حسن

حسنة یونس على فزاع

حسنى  عبد الفتاح عبد الفتاح شعبان

بدون اسم

حسنى  محمد حسنى فتوح

حسني  ممدوح حسني فانوس

حسنین عادل حسنین على

حسین  احمد احمد على نجم

حسین  احمد عبدالھادى احمد عبدالعال

حسین  رجب خمیس خلیل

(حسین عبد الغنى مجاھد محمد (باق

حسین  عبدهللا محمد حسن

(حسین عصام حسین سالم (باق

حسین على عبد العال على

حسین فوزى سلیمان ابراھیم

حسین  محمد حسین عمران

حسین  محمد حسین محمد

حسین محمد سلطان احمد

(حسین ناصر صغیر احمد (باق

(حكمت  ابراھیم على ابوشادى (باق

(حماد محمد حماد حسن (باق

حماده خلف محمد السید

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/38140

102/2008/13234

102/2009/30792

102/2009/35832

102/2009/37215

102/2009/31311

102/2011/40897

102/2009/30371

102/2009/31152

102/2010/39125

102/2009/31741

102/2010/38924

102/2009/31389

102/2003/00749

102/2010/38915

102/2008/12862

102/2009/34674

102/2009/35627

102/2009/30200

102/2010/38883

102/2010/39269

102/2008/15729

102/2009/31552

102/2008/27996

102/2010/39067

عربى

20502

20503

20504

20505

20506

20507

20508

20509

20510

20511

20512

20513

20514

20515

20516

20517

20518

20519

20520

20521

20522

20523

20524

20525

20526

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 22صفحة 

حماده عبد المنعم اسماعیل محمد

حماده مصطفى مدبولى مصطفى

حمد ابراھیم اسماعیل الشطى

حمد جابر محمد العذبة

حمد جاسم محمد حسن

(حمد جبرمھنا الخویطى (باق

حمد حسن اسعد النصف المنصورى

حمد دخیل سعد  مطرفى

حمد راجح حمد حنظل

حمد راشد حمد ال سنید

حمد راشد حمد علیان

حمد راشد حمد محمد

حمد راشد على حمادة

حمد راشد محمد راشد الكوارى

(حمد سالم الكاموضھ ال عوید (باق

حمد عادل حمد سعد الشامرى

حمد عبد هللا احمد حسن

حمد على حمد العذبة المرى

حمد محمد حمد الذبدان

حمد محمد على العجب المرى

حمد مراد عبد هللا محمد احمد

حمد ناصر على محمد المطاوعة

حمد ھزاع على حیونة ال عذبة

حمد ھزاع محمد حمد المرى

حمدى  مكرم فنجرى على

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/36261

102/2009/36264

102/2009/37216

102/2010/39860

102/2009/38116

102/2007/25799

102/2007/25538

102/2010/39800

102/2010/39714

102/2010/39942

102/2010/39715

102/2009/38113

102/2010/39716

102/2009/35599

102/2009/38289

102/2009/38007

102/2010/39717

102/2010/39745

102/2010/39718

102/2009/38179

102/2010/39586

102/2010/39719

102/2010/39720

102/2010/39788

102/2010/38447

عربى

20527

20528

20529

20530

20531

20532

20533

20534

20535

20536

20537

20538

20539

20540

20541

20542

20543

20544

20545

20546

20547

20548

20549

20550

20552

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 23صفحة 

حمید مرسال مطلق الوبیرى

(حنیف سعد حنیف سعد (باق

حنین  حسن حمدى

حور ناصر احمد محمد طاھر

خالد  ابراھیم عبد الرحمن على خلیفھ

(خالد ابو العال عباس علي عثمان (باق

خالد  احمد عبد الرحمن محمد

(خالد احمد محمد اللمعى (باق

خالد خلیفھ جریدى العازمى

خالد سلمان نایف سلمان

خالد  عبدالفتاح عبدالمحسن عبدالفتاح

خالد على سعد ال سعد الكوارى

خالد  على عبدالمرید محمود

(خالد غنام عابد عجاج (باق

خالد فتحى رضوان طلبھ

(خالد متروك عوض المطیرى (باق

(خالد محمد اسامة شدید محمد شدید (باق

(خالد محمد عزیز حامد (باق

خالد  محمد على خالد

خالد  محمد نجیب محمد

خالد منصور محمد جابر

خالد ھادى حمد البریرى

(خالد ولید عبد اللطیف (باق

(خلود  احمد السید سلیم (باق

خلود  محمد عبد اللطیف محمد عطا ال

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39574

102/2009/38153

102/2009/36265

102/2010/39721

102/2010/38719

102/2008/11000

102/2010/38738

102/2009/36266

102/2009/37915

102/2009/38173

102/2010/38733

102/2010/39723

102/2010/38898

102/2008/28850

102/2009/30981

102/2008/28783

102/2008/14913

102/2008/14295

102/2009/31825

102/2009/33093

102/2010/39607

102/2010/39746

102/2008/28779

102/2009/30053

102/2009/29712

عربى

20553

20554

20555

20556

20557

20558

20559

20560

20561

20562

20563

20564

20565

20566

20567

20568

20569

20570

20571

20572

20573

20574

20575

20576

20577

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 24صفحة 

خلیفة عبد هللا سیف حمد المنصورى

خلیفة فھد سلمان خالد

خلیفة محمد احمد الكوارى

خلیفھ محمد سعد عمر

خیریھ احمد سلیمان

(دالیا عالء الدین یوسف محمود (باق

دالیا محمد احمد عبد الرحمن

بدون اسم

دسوقى  محمد دسوقى یونس

(دعاء احمد محمد محمود (باق

(دعاء ذكرى احمد مبروك (باق

دعاء ربیع محمد نصر

(دعاء رفعت رمضان (باق

دعاء شعبان عبد العزیز

(دعاء عبد المنعم محمد عبد العزیز (باق

(دعاء محمد محروس عبد الجید (باق

(دنھ محمد على عبد الكریم الحمادى (باق

دنیا  احمد عبدالحكیم السید

(دینا احمد عبدالمجید سالم (باق

دینا  اشرف العیسوى محمد عیسوى

(دینا  ایمن عبد الحمید حسین (باق

(دینا  جمال محمود شحاتھ (باق

(دینا  جمال نعیمى مصطفى الجوھرى (باق

(دینا جمیل منشاوى عبد المجید (باق

دینا  حامد سید عبدهللا

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/38296

102/2010/39805

102/2010/39583

102/2008/29023

102/2009/35631

102/2008/10605

102/2010/39518

102/2011/40898

102/2010/38433

102/2008/10282

102/2009/37229

102/2008/27999

102/2008/26656

102/2009/35439

102/2009/36275

102/2008/12829

102/2009/38180

102/2009/30793

102/2008/15522

102/2009/30794

102/2009/30817

102/2009/32754

102/2009/30076

102/2008/14025

102/2009/32059

عربى

20578

20579

20580

20581

20582

20583

20584

20585

20586

20587

20588

20589

20590

20591

20592

20593

20594

20595

20596

20597

20598

20599

20600

20601

20602

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 25صفحة 

(دینا خالد زكى عبدالعلیم (باق

(دینا سعید محمد محمد (باق

(دینا  عبد المنعم على عبد المنعم (باق

(دینا مجدى على ابوالمجد (باق

(دینا  محمد حیدر عباس ابراھیم (باق

بدون اسم

دینا مصطفى على محمد

(دینار احمد صفوت سید احمد (باق

راشد بخیت فرج حمد

راشد تویم محمد المخنس المرى

راشد حسن محمد ال زاھر

راشد سعد راشد مدغش

راشد سعید محمد البربرى

راشد طالب حمد مسعود

راشد على راشد سعد علیان

راشد على راشد ھزاع حیونة

راشد على سعید سعید ابوریة

راشد على عبد الھادى

راشد محمد راشد جعتین الدوسرى

راشد مسفر مانع راشد الیامى

(راشد مشعل راشد مشعل الفھد (باق

(راشد مطر محمد راشد الكوارى (باق

رأفت ماھر ابو مسلم ابراھیم

(رامى حسین محمد فرید (باق

رامى خمیس عبد الحمید جاد الرب

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14920

102/2008/14338

102/2009/30667

102/2008/15154

102/2009/30287

102/2011/40901

102/2009/35821

102/2008/10865

102/2009/38117

102/2010/39807

102/2010/39588

102/2010/39810

102/2010/39589

102/2010/39813

102/2010/39724

102/2010/39725

102/2010/39726

102/2008/29085

102/2010/39576

102/2010/39817

102/2009/38103

102/2007/25782

102/2009/35336

102/2008/13827

102/2010/39130

عربى

20603

20604

20605

20606

20607

20608

20609

20610

20611

20612

20613

20614

20615

20616

20617

20618

20619

20620

20621

20622

20623

20624

20625

20626

20627

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 26صفحة 

رامى  سامى عبدالمسیح اسحق

(رامى فاروق زاخر ریاض (باق

(رامى محمد عیسى احمد ابو شھبة (باق

رامى  ممدوح عبدالعظیم قوضى

(رامى میالد لطیف الیاس (باق

(رانا محمد لبیب عبدالھادى (باق

(رانیا جمال راضى محمد محمود (باق

(رانیا  عبد العال سلیمان محمد (باق

راویة احمد حمیده

(رباب سمیر محمد عتمان (باق

(رباب عبد الكریم محمود السید (محول

رجب  سمیر عبد الرحمن رمضان

(رجب طلبھ طھ محمد (باق

رجب على موسى مسعود

رحاب  جالل حنفى خلیل

رحاب جمال سید عبد الحمید

(رحاب سعید عمر سالم (باق

رحاب  صبرى مختار حسین

(رحمھ احمد محمد (باق

(رحمھ انور عبد المحسن ابراھیم (باق

رحمھ  حسن كامل احمد

رحمة  زكي عبدالصمد احمد

رشا رجب ربیع ھندى

رشا  سعد سید محمد الدالى

رشا  سید صلیب عبد السید

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/38754

102/2008/15461

102/2008/13879

102/2010/38808

102/2008/14689

102/2008/15700

102/2009/35812

102/2009/36292

102/2010/39070

102/2008/13448

102/2011/40683

102/2010/38710

102/2008/26298

102/2010/39131

102/2010/38372

102/2010/39327

102/2008/13727

102/2010/38685

102/2010/38538

102/2008/13635

102/2009/31716

102/2009/32049

102/2009/35774

102/2009/31484

102/2009/32463

عربى

20628

20629

20630

20631

20632

20633

20634

20635

20636

20637

20638

20639

20640

20641

20642

20643

20644

20645

20646

20647

20648

20649

20650

20651

20652

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 27صفحة 

(رشا طایع ابراھیم ابو (باق

(رشا نظیر عبد الحسیب (باق

رشاد ھشام محمد جمال الدین

رضا مصطفى جمعھ على

رضوان محمد نور محمد امین

رضوى حسن امام محمد

رضوى  رضا عبد العال عمر

رضوى  سالمة محمد عبد العزیز

رضوى  عبده محمد عبد البارى

رضوى  على محمد على

رضوى  محمد صالح احمد

رغده طارق محمد صبرى ابراھیم

(رغدة ممدوح فؤاد محمد (باق

رقیة  محروس عبدالعزیز ابراھیم

رقیة محمد سیتى سفر

(رقیھ مصطفى سعد ایو زید (باق

رمانة عبد الكریم عبد ربھ

(رمضان سعد احمد منصور (باق

رمضان سلیمان محمد احمد

رمضان محمد عطیھ عقل

رنا  خالد محمد حسن على

(رنا  علي عبد الحمید سكر (باق

(روان  محمد محمود محمد (باق

روضة على ثانى محمد الزراع

(روال  مصطفى عبد المجید عیسوى (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/28404

102/2009/37962

102/2009/35840

102/2010/39133

102/2010/39727

102/2010/39328

102/2009/32481

102/2010/38360

102/2009/29600

102/2009/33185

102/2009/30296

102/2010/39329

102/2008/15113

102/2010/38712

102/2010/39481

102/2009/36301

102/2010/39961

102/2008/15893

102/2010/39330

102/2010/39135

102/2009/32253

102/2009/29350

102/2009/31664

102/2009/38306

102/2009/32450

عربى

20653

20654

20655

20656

20657

20658

20659

20660

20661

20662

20663

20664

20665

20666

20667

20668

20669

20670

20671

20672

20673

20674

20675

20676

20677

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 28صفحة 

(رومانى  سعید فاروق عبد المالك (باق

رؤیھ رفیق عبد العزیز محمد

ریم رؤوف عبد الھادى شعبان

ریم صالح فھد صالح الھران

(ریم صبحى مصطفى مصطفى (باق

ریم محمد  فوزان سلیمان

(ریھام احمد عبد هللا حسنین (باق

(ریھام  احمد قرنى عبدالوھاب (باق

(ریھام جمال فرج خلیل (باق

(ریھام سامى راتب حسین (باق

(ریھام عبد السالم ابراھیم على (باق

ریھام عصام خلیفة احمد

(زكریا  فتحى محمد عبد العال (باق

زھراء  امام حسین احمد ابوداغر

(زھیر محمد حسن زقزوق (باق

(زیاد عادل صبحى محمد (باق

(زینب  السید عبد هللا احمد (باق

(زینب حسنى حسین (باق

(زینب  سید سالمة محمود (باق

زینب  سید محمد على

(زینب عبد العزیز محمود على (محول

زینب فرج متولى عبد الرحمن

(زینب كمال كامل عبد المجید حلمى (باق

زینب  محمد عبده محمد ابراھیم

(سارة اسماعیل عثمان محمود (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32581

102/2009/35869

102/2010/39136

102/2010/39357

102/2008/26178

102/2010/39512

102/2008/10871

102/2009/32234

102/2009/35809

102/2009/36310

102/2008/26301

102/2010/39331

102/2009/33070

102/2009/31268

102/2009/38093

102/2008/26302

102/2009/30316

102/2010/38541

102/2009/32515

102/2009/30668

102/2011/40684

102/2010/39332

102/2008/13818

102/2009/29631

102/2011/40533

عربى

20678

20679

20680

20681

20682

20684

20685

20686

20687

20688

20689

20690

20691

20692

20693

20694

20695

20696

20697

20698

20699

20700

20701

20702

21819

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 29صفحة 

(ساره حافظ سید محمد (باق

ساره خلیفة سلطان جابر

(سارة سالم عید الحامرى (باق

(سارة سید احمد ابراھیم بشیر (محول

(سارة سید عزت محمد (باق

سارة  عبد الفتاح حامد الموافى

(ساره  عدلي احمد سید (باق

ساره  محمد عبد الرحمن محمد

ساره مخلوف نور الدین

(سارة مصطفى خلیل محمد (باق

(سالم حمد على جھامان (باق

سالم صالح سالم الثابت المرى

سالم على حمد بریك العاولى

سالم على خمیس على القیاتین

سالم محمد سعید محمد االسود

سالم مروان مشارى العمارى

سالمھ على ابراھیم على

سالى حسین  شفیق حسین

سامح  سعد بیومى حسن

سامح على مصرى سید

سامي جمال احمد عیسي

(سحر رمضان نور الدین (محول

سحر عالء الدین احمد حسین

(سعد داود محمد على احمد (باق

سعد سند دوان سند

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/35707

102/2010/39609

102/2009/38091

102/2011/40537

102/2009/35305

102/2009/32235

102/2009/30320

102/2010/38674

102/2009/36319

102/2009/34570

102/2009/38204

102/2010/39730

102/2010/39732

102/2010/39733

102/2010/39735

102/2010/39866

102/2010/39333

102/2009/34512

102/2009/31363

102/2010/39137

102/2008/11229

102/2011/40545

102/2009/38136

102/2009/37991

102/2010/39482

عربى

21820

21821

21822

21823

21824

21825

21826

21827

21828

21829

21830

21831

21832

21833

21834

21835

21836

21837

21838

21839

21840

21841

21842

21843

21844

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 30صفحة 

سعد  عادل سعد جاد الرب

سعد فھد ناصر باتل

(سعد مبارك ناصر مبیریك المطیرى (باق

بدون اسم

سعود راشد سعود ماطر

سعود صالح سنید الدعیھ

سعود محمد ناصر محمد الدوسرى

سعود نایف سعود عبد العزیز

سعید حمد جار هللا جھویل

سعید راشد محمد راشد

سعید سعد عوض ال جابر

سعید على حمد المرى

(سعید محمد احمد جنیدى (باق

سعید ناصر حمد العوامى المرى

سعید ھالل عبد الحمید محمود

سلطان خالد فیصل

سلطان سعید مبارك ال سیف الكوارى

سلطان على سلطان عبد هللا

مبارك ناصر ربیعھسلطان

سلطان ناصر جابر ناصر الحمیدى

سلمان حسن محمد احمد المحمود

سلمان محمد عبد الرحمن على

سلمان مرزوق االدھم

(سلمى ایمن محمد عبد المقصود (باق

سلمى محمد احمد محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32545

102/2009/38322

102/2008/28851

102/2010/39509

102/2010/39510

102/2010/39610

102/2010/39611

102/2010/39747

102/2010/39795

102/2010/39577

102/2010/39951

102/2010/39578

102/2009/34942

102/2010/39967

102/2010/39519

102/2010/39826

102/2009/35573

102/2009/38083

102/2009/38208

102/2009/38315

102/2010/39741

102/2010/39819

102/2010/39859

102/2008/14029

102/2010/39140

عربى

21845

21846

21847

21848

21849

21850

21851

21852

21853

21854

21855

21856

21857

21858

21859

21860

21861

21862

21863

21864

21865

21866

21867

21868

21869

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 31صفحة 

سلمى  محمد محمود احمد

سلوى  فرج بیومى العقباوى

(سلوى محمد حنفى (محول

(سلیم حسام سالم ابو النیل (باق

سلیمان سلیمان احمد محمود

سما  مصطفى على محمود محمد

(سماحھ سامى یوسف فرج جرجس (باق

(سمر  سید عبد العظیم فراج (باق

سمر شوادف احمد عبد المجید

(سمر  عبد المعز فھمى محمد (باق

سمیحھ  طارق محمود محمد

سمیرة  سعید  عبد السالم ابراھیم

سھام سامى السید

سھى  ابراھیم السید محمد ابو مندور

(سھیر السید خلیل مرسى (باق

سھیر  جمعھ محمد قندیل

سید  أحمد سید على

سید جمال السید عادل

سید حمدى سید حسین الحلوانى

(سید رجب ابو عاشور مرزوق (باق

(سید سعد السید محمد (باق

(سید صابر محمد متولى الصاوى (باق

سید فكرى عبد المجید محمد

سید محمد خالد محمد

(سید  محمد سلیمان سلیمان خضر (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/38752

102/2010/38744

102/2011/40553

102/2009/35530

102/2010/39142

102/2009/29620

102/2007/24114

102/2009/31701

102/2010/39143

102/2009/32746

102/2009/32854

102/2010/38356

102/2010/39521

102/2010/38382

102/2008/10558

102/2010/38768

102/2009/32391

102/2010/39335

102/2010/39148

102/2008/13189

102/2008/26317

102/2008/12005

102/2007/25471

102/2009/35803

102/2009/31730

عربى

21870

21871

21872

21873

21874

21875

21876

21877

21878

21879

21880

21881

21882

21883

21884

21885

21886

21887

21888

21889

21890

21891

21892

21893

21894

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 32صفحة 

سیف  االسالم محمد صالح الدین ابراھیم

(شادى طلعت عبد الحمید فایق حسن (باق

شادى  عادل حسن محمد

(شادى مختار محمد عادل (باق

(شافعى وحید شافعى محمد شافعى (باق

(شافى محمد حمود ال شامى (باق

شاھین عبد هللا ابراھیم سالم

شاھین مطر على ھالل الكوارى

شدوى محمد اسامھ فؤاد عبد هللا

شروق  اسماعیل رجب مصطفى

شریف احمد محمد ابراھیم

(شریف  أحمد موسى عبد الغنى (باق

شریف  خلف على عبد ربھ

شریف  عاطف احمد السید اسماعیل

شریف عید محمد ابراھیم

شریف محمد عبد المجید عبد هللا

شریف ھشام فوزى احمد

شعبان عاشور عبد اللطیف محمد

شعبان عصام حسین حسن

شعبان  محمد رشدى صلحى

شوق صبیح ناصر

شوقى  عادل شوقى محمود

(شیرین طارق سعد على (محول

شیماء سید عبد الناصر بكر

شیماء  شریف بركات احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/38367

102/2009/35183

102/2009/32302

102/2009/36480

102/2008/12898

102/2007/25730

102/2010/39742

102/2009/38100

102/2009/35646

102/2009/29909

102/2010/39074

102/2009/32626

102/2010/38403

102/2009/30564

102/2010/39149

102/2009/36499

102/2010/39336

102/2010/39581

102/2009/36503

102/2010/38430

102/2009/38138

102/2010/38921

102/2011/40694

102/2009/35713

102/2009/30535

عربى

21895

21896

21897

21898

21899

21900

21901

21902

21903

21904

21905

21906

21907

21908

21909

21910

21911

21912

21913

21914

21915

21916

21917

21918

21919

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 33صفحة 

شیماء عباس حدید

عمر حسن عبد الرحیمشیماء  

(شیماء محمد عبد هللا احمد (محول

شیماء ناصر حامد محمد

(صابر السید محمد على (باق

صابر محمد صابر الفقى

صابر  محمد صابر محمد

(صافیناز منصور عباس (باق

صالح ابكر محمد

صالح مجبل حمود زھران

صالح محمد صالح

صالح محمد صالح النایب المرى

صالح محمد مبارك جھویل

صخر سعید محمد الشھوانى

صفوان حجازى محمود

صالح  احمد صالح الدین محمد

صالح  الدین محمد نجیب صالح الدین

صالح سعد محمد المھدى

صالح شعبان صالح عبد الكریم

صموئیل  سمیر عدلى عطا هللا

(ضیاء صالح احمد عبد الواحد (باق

طارق  احمد صالح عبدالتواب

طارق حمود نواف الذكروطى

طارق عبد العزیز راشد عبد الوھاب

طارق محمد عبد العظیم على

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39811

102/2009/32377

102/2011/40695

102/2010/39151

102/2004/06624

102/2010/39152

102/2009/32125

102/2009/36820

102/2010/39970

102/2010/39307

102/2010/39508

102/2010/39955

102/2010/39797

102/2010/39835

102/2010/39799

102/2009/31998

102/2009/31283

102/2010/39153

102/2010/39340

102/2009/33226

102/2008/26331

102/2009/31907

102/2010/39579

102/2010/39864

102/2009/34656

عربى

21920

21921

21922

21923

21924

21925

21926

21927

21928

21929

21930

21931

21932

21933

21934

21935

21936

21937

21938

21939

21940

21942

21943

21944

21945

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 34صفحة 

طارق یحیى زكریا عبد الحمید

(طاھر ابو زید محمد ابو زید (باق

طاھر جمعھ عقل رزق

طاھر عبد النبى كامل سلیمان

طاھر على محمد عید

طالل فیحان زاعر

طالل محمد الفى المطیرى

(طھ احمد مختار حسین احمد (باق

طھ  حسین السید عبد المعز

طھ حسین حنفى محمد

طھ عمر مصطفى عبد السالم

(طھ مجدى على زین العابدین ابراھیم (باق

عائشة عبد الرحمن محمد سلطان الكوارى

عائشة عبد النبى سعد المجید

عائشة مطر ثانى محمد عبد هللا الزراع

عادل عبد الجبار محمد على

عادل  عز الدین مصطفى محمد

عاصم  بدرالدین راشد عبدالحلیم

عاصم  علي محمد الشامي

عامر جھز مشعل الحربى

عامر سعید على حامد الغافرى

عبد الجواد ابراھیم شحاتھ عبد هللا

عبد الحلیم جالل عبد الحلیم عباس

عبد  الحلیم جمال عبد الحلیم محمد

عبد الحلیم محمد عبد الحلیم عثمان

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39341

102/2008/26333

102/2009/35685

102/2009/36586

102/2010/39342

102/2010/39606

102/2010/39567

102/2008/11961

102/2009/30607

102/2010/39343

102/2010/39344

102/2008/13406

102/2010/39898

102/2010/39272

102/2010/39536

102/2010/39892

102/2009/32546

102/2009/33261

102/2009/30911

102/2010/39749

102/2010/39626

102/2010/39273

102/2010/39591

102/2009/30654

102/2009/37657

عربى

21946

21947

21948

21949

21950

21951

21952

21953

21954

21955

21956

21957

21958

21959

21960

21961

21962

21963

21964

21965

21966

21967

21968

21969

21970

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 35صفحة 

عبد الحلیم مصطفى عبد الحلیم مصطفى

عبد الحمید ابراھیم محمد عبد الھادى

(عبد الحمید السعید الملیجى السعید (باق

عبد  الحمید محمد عبده ابو بكر

عبد الرحمن احمد احمد السید راجح

(عبد الرحمن احمد عبد الرحمن زیاره (باق

عبد الرحمن  البدرى عبدالرحمن محمد

عبد الرحمن حبیب شبیب بریغ الخالدى

عبد الرحمن سامح محمد صالح الدین

عبد الرحمن سعدون محمد جابر العذبة

عبد الرحمن سلطان محمد عبد هللا المرزوقى

عبد الرحمن سلطان ناصر الحمیدى

عبد الرحمن صالح محمد حسن العبیدلى

(عبد الرحمن صحن مرزوق عبالن الھاجرى (باق

(عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن فخرو (باق

عبد الرحمن على عشوى راضى

عبد الرحمن عوض خلف العنزى

عبد الرحمن مجدى عبد العزیز الجزار

عبد  الرحمن محمود عبد الرحمن السي

(عبد الرحمن محمود عبد اللطیف عوض هللا (باق

عبد الرحمن محمود كامل

عبد الرحمن ممدوح حسن محمد

عبد الرحمن یوسف سلیمان محمد العبدلى

(عبد الرحیم تمام عبد الرحیم تمام (باق

عبد  الرحیم سید عبد الرحیم احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39275

102/2010/39277

102/2008/13212

102/2010/38747

102/2009/35227

102/2008/28940

102/2010/38897

102/2010/39514

102/2009/31989

102/2010/39631

102/2010/39537

102/2010/39664

102/2010/39927

102/2009/37676

102/2009/37970

102/2010/39853

102/2009/38012

102/2009/37864

102/2009/30608

102/2009/37687

102/2010/39281

102/2010/39182

102/2010/39665

102/2008/12450

102/2009/29793

عربى

21971

21972

21973

21974

21975

21976

21977

21978

21979

21980

21981

21982

21983

21984

21985

21986

21987

21988

21989

21990

21991

21992

21993

21994

21995

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 36صفحة 

عبد السالم محمد نجیب عبد السالم مھدي

(عبد العزیز حسن سعید محمد (باق

عبد العزیز حمید عبد الكریم ناصر الھاجرى

عبد العزیز خالد فالح ادبیس الرشیدى

عبد العزیز راشد خالد راشد القاشوطى

عبد العزیز سالم عبد العزیز ابو عزوز

عبد العزیز سالم عبد العزیز االحمد

عبد العزیز سعود شعیفان محمد الدوسرى

(عبد العزیز عبد هللا بخیت ال نابت (باق

عبد العزیز عبد هللا عامر عزان

عبد العزیز عبد هللا عبد الحمید عبد الغفار الدایل

عبد العزیز عبد هللا عجھ

(عبد العزیز غیمان نومان المطیرى (باق

عبد  العزیز محمد عبد العزیز امین

عبد العزیز محمد ناصر محمد رحیان العجمى

عبد العزیز نابغ محمد علمى الصاوى

عبد العزیز ناصر على حسین الكاظم

عبد الغنى فاروق عبد الجواد عبد الغنى

عبد الغنى محمد عبد الغنى محمد حسن احمد

عبد الفتاح حسین عبد الفتاح

عبد  الكریم اسامھ عبد الغني عبد ا

عبد الكریم سالم سلطان غازى الشمرى

عبد اللطیف عبد المنعم عبد اللطیف

(عبد هللا ابراھیم سید محمد (محول

عبد هللا ابراھیم عبد هللا احمد العمادى

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/06347

102/2009/38133

102/2009/37900

102/2010/39765

102/2010/39697

102/2009/38028

102/2010/39538

102/2010/39667

102/2008/28921

102/2010/39592

102/2010/39936

102/2010/39974

102/2008/28826

102/2009/30241

102/2010/39976

102/2008/26194

102/2010/39539

102/2009/37696

102/2009/37698

102/2010/39282

102/2009/30944

102/2009/38070

102/2010/39284

102/2011/40567

102/2010/39751

عربى

21996

21997

21998

21999

22000

22001

22002

22003

22004

22005

22006

22007

22008

22009

22010

22011

22012

22013

22014

22015

22016

22017

22018

22019

22020

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 37صفحة 

عبد  هللا ابراھیم ھاشم عبد العزیز

عبد هللا احمد سعد محمد الفھید

عبد هللا احمد محمد

عبد هللا جاسم سیف مجبل السلیطى

عبد هللا جاسم عبد هللا جاسم قتاد

عبد هللا جدیع ربیع الفریحى الرویلى

عبد هللا حسن على محمد

عبد هللا حسن محمد حسن

(عبد هللا حسن محمد حسین الفولى (باق

عبد هللا حمد راشد البریرى المرى

عبد هللا حمد سالم ابوعرقوة المرى

عبد هللا حمد عبد هللا حمد النعیمى

عبد هللا حمد عبد هللا سعید القریص

عبد هللا حمد عبد هللا محمد الحمیدى

عبد هللا حمید عباس عید

عبد هللا راشد حسن ناصر العجمى

عبد هللا راشد محمد راشدال سمیح

عبد  هللا رمضان علیش ھالل

عبد هللا سالم خمیس على العلى

عبد هللا سعد صالح عبد هللا المھندى

عبد هللا سعد محمد عبد هللا الدیانح

عبد هللا سعید سعود صیندح الرشیدى

عبد هللا عادل عبد الجید على

عبد هللا عادل عبد هللا حسن اللنقاوى

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/38375

102/2010/39700

102/2010/39978

102/2010/39754

102/2009/38257

102/2010/39668

102/2009/37929

102/2009/38029

102/2009/37701

102/2010/39699

102/2010/39669

102/2009/37971

102/2010/39701

102/2009/38176

102/2010/39503

102/2009/37995

102/2009/38301

102/2010/39837

102/2009/30030

102/2010/39690

102/2009/38033

102/2009/38035

102/2010/39756

102/2009/37706

102/2009/37866

عربى

22021

22022

22023

22024

22025

22026

22027

22028

22029

22030

22031

22032

22033

22034

22035

22036

22037

22038

22039

22040

22041

22042

22043

22044

22045

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 38صفحة 

عبد  هللا عادل محمد التھامى

عبد هللا عبسى ناصر ارشید المسلم

عبد هللا على حسین الساده

عبد هللا على حمد الفھیدى المرى

عبد هللا على سالم على ال عفیفة

عبد هللا على عبد هللا العطر النابت

عبد هللا على عید الكبیسى

عبد هللا على قاطع فنطل العنزى

عبد هللا على ناصر المسند

عبد  هللا عنایت عبد الوھاب ماھر

بدون اسم

عبد هللا مبارك راشد الدوسرى

عبد هللا محمد حمد عشتل الجبانى

عبد هللا محمد حمید سالم العامرى

عبد هللا محمد خمیس عویضھ المریخى

عبد هللا محمد طاھر حامد

عبد هللا محمد على ابو جاسم الكعبى

عبد هللا محمد قاسم

عبد هللا محمود ابراھیم محمود

عبد هللا مرزوق حمد مرزوق العازمى

عبد هللا مشعوف على القحطانى

عبد هللا ممدوح على محمد

عبد المجید عبد البارى ابو بكر الجالى

عبد المجید عبد الرحمن محمد قاسم الیھرى

عبد  المنعم جمال كامل حامد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31404

102/2009/38261

102/2010/39950

102/2010/39551

102/2010/39670

102/2010/39596

102/2010/39838

102/2009/38168

102/2009/38183

102/2009/30609

102/2010/39289

102/2009/38038

102/2009/38039

102/2009/37973

102/2010/39758

102/2009/38172

102/2010/39671

102/2009/38127

102/2009/37710

102/2010/39520

102/2010/39598

102/2010/39290

102/2010/39181

102/2010/39672

102/2009/31405

عربى

22046

22047

22048

22049

22050

22051

22052

22053

22054

22055

22056

22057

22058

22059

22060

22061

22062

22063

22064

22065

22066

22067

22068

22069

22070

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 39صفحة 

عبد الموجود عبد الجید عبد الموجود عبد الرحیم

(عبد الناصر عبد العظیم محمد محمد (باق

(عبد الھادى ابراھیم احمد (محول

عبدالمنعم  محمد شعبان عبدالحفیظ

(عبیر جمال صالح محمد حسن (باق

عتیق هللا شجاع الدین

عثمان جمال یوسف عبد هللا المھنا

عذارى مالك عبد الحسین على ابراھیم

(عز الدین على محمود (محول

(عصام عبد البر عبد المعبود عثمان (باق

عصام مجدى زكى حالوة

عفاف  امین احمد تمام

عفره عوض حمد حلفان المرى

عال  احمد محمد شحاتھ

(عالء الدین حسن على توتو (باق

عالء  الدین سید خلیل ابراھیم

(عالء  الدین عبد الكریم محمود المق (باق

عالء الدین عبد المنعم مصطفى محمد

(عالء  الدین علي عبدالعزیز محمد (باق

عالء  الدین محمد مبارز محمد

عالء  جمال احمد محمد

عالء  عبد الناصر جالل أحمد

عالء  مجدى خمیس عبد الظاھر

عالء  محمد محمود حسین

عالء محمد محمود عبد السمیع

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/37726

102/2009/37723

102/2011/40572

102/2010/38838

102/2007/04316

102/2010/39852

102/2009/38022

102/2010/39975

102/2011/40571

102/2008/12645

102/2010/39184

102/2009/29578

102/2010/39760

102/2010/38753

102/2008/27016

102/2009/30662

102/2009/33099

102/2010/39359

102/2009/31999

102/2009/32734

102/2010/38951

102/2009/32723

102/2010/38697

102/2010/38460

102/2010/39297

عربى

22071

22072

22073

22074

22075

22076

22077

22078

22079

22080

22081

22082

22083

22084

22085

22086

22087

22088

22089

22090

22091

22092

22093

22094

22095

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 40صفحة 

(عالء مدحت حلمى عبد الحمید (باق

(على احمد عبد العال عبد الحافظ (باق

على احمد محمد محمود كاھورا

على بریك فالح الغضیفى المرى

على جابر حمد البرید المرى

على جبر على الحى التعیمى

على حسین عبد القادر حسین

على حفیص على حمد ال صفور

على حمد على جار هللا العذبھ

على حنیف محمد ھالل محمد

على خلیفة اجلیغم خالد

على راشد محمد راشد عفیفة

(على  ربیع ابو العال عبد الحلیم (باق

على  رجب على محمد

على سعید على راشد العذبھ

على  عادل على عطا

على عبد هللا سالم على سالم البراشد

(على محسن على احمد (محول

على محمد رمضان محمد

على محمد ضیف هللا عبد احمد العواضى

على  محمد نجیب ابو سریع عبد العزیز

على ھادى محمد البریدى المرى

علیاء اسامھ فوزى

(علیاء  ھشام عامر على (باق

عماد احمد احمد حسن

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/26354

102/2008/13940

102/2009/38037

102/2010/39673

102/2010/39913

102/2010/39840

102/2010/39185

102/2010/39674

102/2010/39552

102/2010/39675

102/2010/39691

102/2010/39676

102/2009/30213

102/2009/31955

102/2008/28958

102/2009/31104

102/2009/37772

102/2011/40573

102/2009/37774

102/2010/39916

102/2010/38691

102/2010/39919

102/2010/39360

102/2009/30059

102/2010/39188

عربى

22096

22097

22098

22099

22100

22101

22102

22103

22104

22105

22106

22107

22108

22109

22110

22111

22112

22113

22114

22115

22116

22117

22118

22119

22120

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 41صفحة 

عماد  انور عبدالحمید على

عماد  حمدى حنفى محمود

عماد عبد الصبور حمدى عثمان

عماد عبید حمود عبید الھاجرى

عماد كمال بریقع قرنى

(عماد محمد فریج محمود (باق

(عماد محمد محمد مصطفى (باق

عمر  احمد محمود فتح الباب

عمر خیرى احمد محمد

عمر رافت احمد امین

عمر  سید محمد محمد

عمر شریف عمر نتشھ

عمر  صبحى عبدالوھاب عبدالعلیم

عمر طارق جمال الدین احمد

عمر  محمد حسن علي

عمر  محمد شریف محمد زكى احمد زكى

عمر  محمد مندور حسن

عمر  مختار السعید عبد الرحیم زیاد

عمرو  أسامة على محمد

عمرو  السید مصطفى محمد

(عمرو انور سالمھ سالمھ (باق

عمرو  بوشره محمود مصطفى

عمرو شحات عبد الغفار سالم

عمرو شعبان ابو العال حسن

عمرو  صالح صابر عبد التواب

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/38699

102/2009/32492

102/2010/39278

102/2009/37808

102/2009/35910

102/2008/15957

102/2008/15855

102/2010/38399

102/2009/37784

102/2010/39279

102/2010/38395

102/2010/39849

102/2010/38788

102/2009/35654

102/2009/32000

102/2009/29665

102/2009/31854

102/2009/31024

102/2009/32795

102/2009/29750

102/2008/13219

102/2009/32608

102/2009/37790

102/2009/37791

102/2009/32724

عربى

22121

22122

22123

22124

22125

22126

22127

22128

22129

22130

22131

22132

22133

22134

22135

22136

22137

22138

22139

22140

22141

22142

22143

22144

22145

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 42صفحة 

عمرو طارق فھمى السید

عمرو عبد التواب سلیمان عبود

عمرو  عبد الحمید مرسى عبد المجید

(عمرو عبد هللا سعد محمد (باق

(عمرو  عبد المجید عبد هللا السید (باق

عمرو  عبد الناصر رفعت سلیمان

بدون اسم

(عمرو  ماجد عبداللطیف محمود (باق

(عمرو  ماجد محمد توفیق (باق

(عمرو  محمد ابو العال محمد (باق

عمرو  محمد السید عبد السالم الملیجى

عمرو محمد حجاج حسن

عمرو محمد على محمد

عمرو  وائل الحسینى البجالتى

(عمرو وحید احمد فھمى (محول

(عھود على حسن سعد التمیمى (باق

عوض على قیمصان صالح الجبالى

(عید ابراھیم ابراھیم بكرى (باق

(عید عرابى عرابى الزقم (باق

عید محمد على محمد

عید یوسف عید ربیعھ الزراع

عیسى على مترف عیسى المترف الحمید

عیسى معیض على جابر الغیاثین

(غادة السید عبد الفتاح (محول

(غادة فاروق ابراھیم جاد هللا (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/35652

102/2009/37780

102/2009/33114

102/2008/12885

102/2009/33074

102/2009/32689

102/2008/15856

102/2009/30386

102/2009/30960

102/2009/31787

102/2010/38694

102/2009/34594

102/2010/39366

102/2009/30387

102/2011/40575

102/2009/38207

102/2009/38200

102/2009/34536

102/2008/26364

102/2010/39192

102/2009/37976

102/2010/39842

102/2010/39677

102/2011/40576

102/2009/37805

عربى

22146

22147

22148

22149

22150

22151

22152

22153

22154

22155

22156

22157

22158

22159

22160

22161

22162

22163

22164

22165

22166

22167

22168

22169

22170

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 43صفحة 

(غالى محمد غالى صالل مشعات الھاجرى (باق

غدیر ھشام محمد سالمھ

فاتن  توحید جابري محمد

(فاتن محمود ذكى على (باق

فادى اسامة محمد عبد الفتاح

(فادى حمدى وھبة توفیق (باق

فادي  عادل محمد عبد المحسن

(فاروق سامى رمضان محمد (محول

فاطمة ابراھیم محمد عبد الرحمن

(فاطمة  أحمد طایع حسن (باق

(فاطمھ الزھراء سعید عبدالعزیز یوس (باق

فاطمة  حسن ابو الیزید حسن

فاطمة داود سلیمان امیر

(فاطمھ سلطان محمد على المنصورى (باق

فاطمة على عبد هللا محمد

فاطمة فیصل مھنا محمد حسین

فاطمھ  محمد رفاعى حسن

فاطمھ  محمد عبد العظیم طھ

(فاطمھ محمود حنفى ابو عیشھ (باق

فاطمة محمود عثمان محمود

(فاطمھ مصطفى انور متولى (باق

فانید  سالم محمود سامى محمود عطاا

فایز عشوى مطلق السبیعى

(فتحى جمال عبد الفتاح سید (باق

(فتحى مبروك عبد الظاھر عبده (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/37986

102/2010/39368

102/2010/38707

102/2008/12850

102/2009/35239

102/2008/12865

102/2009/29814

102/2011/40577

102/2010/39372

102/2009/32747

102/2008/15710

102/2010/38377

102/2010/39593

102/2009/38031

102/2010/39851

102/2010/39594

102/2009/30525

102/2009/32493

102/2008/13116

102/2009/35397

102/2008/11138

102/2009/31845

102/2010/39848

102/2008/11632

102/2008/13455

عربى

22171

22172

22173

22174

22175

22176

22177

22178

22179

22180

22181

22182

22183

22184

22185

22186

22187

22188

22189

22190

22191

22192

22193

22194

22195

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 44صفحة 

فتحى محمد محسن محمد

فرید  سلیم فرید سلیم

فھد بدر رمضان محمد الكندرى

فھد حسن سعد النصف المنصورى

فھد خلیفة دعیج خلیفة ال خلیفة

(فھد سحیم فھد محمد الفھید (باق

فھد سعد على حسن النعیمى

فھد سعدون جابر الجھام الكوارى

فھد شاھین فھد مرشد الكوراى

(فھد عدنان عبد المجید خمیس الشطى (باق

فھد على عبد هللا جاد هللا التمیمى

(فھد فرحان عزیز فزاع الشتیوى (باق

الخزانفھد محمد جابر محمد 

فھد محمد لفتھ محمد شالش

فھد محمد مبارك الرمزانى النعیمى

فھید حانوت مندور التومى الشمرى

فھید خمیس سالم خمیس العذبة

فواز طراد غازى المصرى

فواز على حسن سعد التمیمى

فواز منصور طالع سعید

فوزى محمد ابراھیم شریف

فومیل  فوزي قدوس شرقاوي

(فیتر لوكا مكواج مرجاك (باق

(فیروز  نبیل على محمود شحاتھ (باق

فیصل جواد كاظم عطیھ

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39194

102/2010/38376

102/2010/39590

102/2010/39708

102/2009/37719

102/2009/38276

102/2009/38274

102/2009/38275

102/2010/39843

102/2009/37733

102/2009/38124

102/2009/37738

102/2010/39921

102/2010/39373

102/2010/39542

102/2010/39554

102/2010/39709

102/2010/39889

102/2009/38197

102/2010/39895

102/2009/37754

102/2009/29744

102/2008/28130

102/2009/33105

102/2009/37756

عربى

22196

22197

22198

22199

22200

22201

22202

22203

22204

22205

22206

22207

22208

22209

22210

22211

22212

22213

22214

22215

22216

22217

22218

22219

22220

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 45صفحة 

فیصل شھاب فالح حمود السعیدى

فیصل مشعان برغش سلطان

(قاسم مصطفى محمد السمان (محول

كرم  مبروك عبد المجید ابو دھب

(كریم ابراھیم عبد الرحیم ابراھیم (باق

(كریم سید حافظ امین (باق

كریم صالح عبده سید

كریم عادل السید حسن

كریم  عبد المنعم السید عبد المنعم

(كریم  محسن عبد هللا حافظ (باق

كریم  محمد أحمد الكافورى

كریم محمد عبد المنعم عبد الرحمن

(كریم محمد عبد النبى عباس (باق

(كریم محمد فرید رجب عبد العظیم (باق

(كریم ممدوح حسنین محمد (باق

كریمھ  مختار عاید ادریس

(كمال حمدي عبود عیسى (باق

كمال  عزام سید احمد عبد الصمد

(لمیس على محمد محمد (محول

(لیلى  عالء الدین عمر فرج (باق

ماجد صالح راشد المنصورى

ماجد صالح عبد هللا خمیس الخلیفى

(ماجد عادل احمد عثمان (باق

(ماجد محمد سلیم محمد (باق

ماجد محمد على محمد التمیمى

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39555

102/2010/39374

102/2011/40578

102/2009/31727

102/2009/37759

102/2008/26499

102/2010/39198

102/2009/35657

102/2009/31408

102/2009/32393

102/2009/32690

102/2009/37762

102/2008/11755

102/2008/13779

102/2008/14973

102/2010/38452

102/2008/13347

102/2009/29722

102/2011/40586

102/2009/31032

102/2009/38234

102/2010/39762

102/2008/11579

102/2008/26370

102/2010/39678

عربى

22221

22222

22223

22224

22225

22226

22227

22228

22229

22230

22231

22232

22233

22234

22235

22236

22237

22238

22239

22240

22241

22242

22243

22244

22245

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 46صفحة 

ماریانا مجدى كامل

(ماریھان  محمد عبد الرحیم على (باق

(مبارك احمد مبارك محمد (باق

مبارك جابر مبارك حمد السحوتى

مبارك دھام رامى بخیت المھندى

مبارك سیف عبد هللا سفران المرى

(مبارك عبد الغنى عبد هللا ھزاع الرموخ الدوسرى (باق

مبارك عبد هللا سالم فرج

مبارك عبد هللا مجول العجمى

متعب معیض فرحان الحبابى

(متولى محمد متولى فتوح عطیة احمد (باق

مجدى  احمد سعید عبدالعال

(مجدى امین احمد احمد (باق

مجدى  ممدوح عبدالحمید محمد

محسن عبد الفتاح محمود عثمان

محسن مجبل محمد على العازمى

(محسن محفوظ حسن ابراھیم (باق

محسن منصور محمد االدقم العذبھ

محمد  ابراھیم احمد ابراھیم

(محمد ابراھیم سید عبد الاله (باق

محمد  ابراھیم صمیده دسوقى

محمد ابراھیم فتحى ابراھیم

محمد ابراھیم محمد طھ

(محمد  ابراھیم محمد على السید (باق

محمد ابراھیم موسى ابراھیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39376

102/2009/32387

102/2008/14577

102/2009/37979

102/2010/39680

102/2010/39845

102/2009/37998

102/2010/39930

102/2010/39378

102/2010/39941

102/2008/15435

102/2009/31891

102/2009/35157

102/2009/31771

102/2010/39379

102/2010/39906

102/2009/34544

102/2009/38041

102/2010/38922

102/2008/12394

102/2009/31589

102/2009/35895

102/2010/39300

102/2009/32075

102/2010/39380

عربى

22246

22247

22248

22249

22250

22251

22252

22253

22254

22255

22256

22257

22258

22259

22260

22261

22262

22263

22264

22265

22266

22267

22268

22269

22270

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 47صفحة 

محمد احمد حاجى عبد الملك العبد الملك

محمد احمد حسن داود

محمد احمد عبد الحكیم قاسم

محمد  احمد عید على سلیمان

محمد  احمد كامل محمد عارف

محمد احمد ماھر محمد

محمد  احمد محمد احمد على

محمد احمد محمد حسین

10/1/1980محمد احمد محمد حسین 

(محمد احمد محمود حسین (محول

محمد  احمد محمود عبدالحلیم

محمد احمد محمود محمود

محمد احمد مسعد عیسى

(محمد اسامھ محمد محمد (باق

محمد  اسماعیل السید عبد الرازق

محمد اسماعیل محمد اسماعیل

(محمد الدیبساوى احمد الدیبساوى (باق

(محمد السطوحى عبد الغفار محرز (باق

محمد  السید خلف احمد

محمد السید محمد عمر

(محمد السید یونس على عبد هللا (باق

محمد  الشمبلى عبداللطیف احمد

محمد امین عرفھ عثمان

محمد بجاد ناصر فارس العطیفھ

(محمد بدوى فاضل بدوى (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/37981

102/2010/39202

102/2010/39381

102/2009/30004

102/2009/30228

102/2007/24708

102/2010/38771

102/2010/39302

102/2010/39382

102/2011/40588

102/2010/38450

102/2009/37681

102/2009/35992

102/2009/37689

102/2010/38364

102/2010/39203

102/2009/34487

102/2008/14095

102/2009/31652

102/2010/39206

102/2007/24543

102/2010/38928

102/2010/39208

102/2009/38013

102/2008/26382

عربى

22271

22272

22273

22274

22275

22276

22277

22278

22279

22280

22281

22282

22283

22284

22285

22286

22287

22288

22289

22290

22291

22292

22293

22294

22295

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 48صفحة 

(محمد بسام محمد عبدالقادر (باق

محمد  بسیونى ابو المجد احمد

محمد  تحسین حسن محمد المصرى

محمد  جابر الزھرى حسین

محمد جابر محمد العذبى المرى

محمد جاسم محمد فریح الفریح

محمد جالل اسماعیل احمد

(محمد جمال اسماعیل یوسف (باق

(محمد جمال عبد العال سلطان (باق

محمد جمال محمد عبد المعبود

محمد  جمال ھالل زاید

محمد جیوشى على ابراھیم

محمد  حسام محمد عبدالحمید

محمد حسن ابوسمرة حافظ

(محمد حسن حمدى حسن (باق

(محمد حسن عبد السالم حسن (باق

محمد حسن عبید البرختى

(محمد  حسن محمد محمود (باق

محمد  حسن یونس محمد استیان

محمد  حسنى ابراھیم على

(محمد حسنین ربیع شحاتھ (محول

(محمد حسین ابراھیم محمد على (باق

محمد  حسین على زیدان

محمد حسین محمد حسین الكبیسى

محمد  حسین محمد ریاض سلیمان

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/15253

102/2010/38781

102/2009/32797

102/2010/38980

102/2010/39710

102/2009/37711

102/2010/39209

102/2008/28139

102/2008/26383

102/2009/37720

102/2009/33262

102/2009/37526

102/2010/38405

102/2010/39210

102/2008/26387

102/2008/15049

102/2010/39283

102/2009/32066

102/2009/30450

102/2010/38734

102/2011/40595

102/2009/38281

102/2009/31565

102/2010/39924

102/2009/30451

عربى

22296

22297

22298

22299

22300

22301

22302

22303

22304

22305

22306

22307

22308

22309

22310

22311

22312

22313

22314

22315

22316

22317

22318

22319

22320

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 49صفحة 

محمد حلمى عبد الظاھر خلف

محمد حماد صغیر الزغبى

(محمد حمام السید ابراھیم (باق

محمد حمد محمد على بن نورا

محمد  حمدى محمد محمد حموده

محمد حمزة سید خلیل

(محمد  خالد ابو العزم محمدعبد الوه (باق

محمد خالد حجى تركى

(محمد خالد حسن على خطاب (باق

محمد خالد حمد على خلیفھ

محمد  خالد محمد حامد

محمد  خالد محمد حجاج

محمد خالد محمد درویش

(محمد خالد محمد عجاج الكبیسى (باق

(محمد خیر هللا سلطان (باق

محمد  داود عبد العزیز احمد

محمد دسوقى السید محمود

محمد راشد صالح راشد السلیمان

محمد راشد على عفیفة المرى

(محمد راشد محمد المرى (باق

محمد  ربیع محمد احمد

محمد رجب على خمیس بوكریل

محمد رجب عید زكى

محمد  رضا بیومى محمد على

محمد رضوان امین محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39285

102/2009/38181

102/2008/13498

102/2009/38282

102/2009/31534

102/2010/39211

102/2009/30902

102/2009/37997

102/2008/10691

102/2010/39900

102/2009/31545

102/2009/29463

102/2010/39384

102/2007/25711

102/2009/37750

102/2009/29455

102/2010/39385

102/2010/39430

102/2010/39682

102/2008/28895

102/2010/38409

102/2010/39544

102/2010/39212

102/2010/38778

102/2010/39292

عربى

22321

22322

22323

22324

22325

22326

22327

22328

22329

22330

22331

22332

22333

22334

22335

22336

22337

22338

22339

22340

22341

22342

22343

22344

22345

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 50صفحة 

محمد رمضان حامد سعید

محمد رمضان عویس دسوقى

محمد زكریا عبد المنعم احمد

محمد سالم عبد الھادى سالم البحیح

محمد سالم محمد شبیب المناعى

محمد سرھید عمر سعد

محمد  سعد الدین محمد مكاوى

(محمد سعد محمد ابو داغر (باق

محمد سعدى عبد الشافى الشمندى

(محمد سعود شعیفان محمد الدوسرى (باق

(محمد سعید حسنین الرشیدى (باق

محمد  سعید شحاتھ محمد ابوالعال

محمد سعید عباس حسن

محمد  سعید محمد حسن

محمد  سعید محمد عبد الحمید

محمد  سعید محمد عبد الخالق

محمد  سالمھ سید احمد محمد

محمد  سید خلیل عبدالعزیز

محمد سید شكرى محمود

محمد  سید عبد العلیم سالمھ محسن

محمد  سید منصور سید

محمد  شحاتھ عبدالمعطى حسین

محمد  شداد ابو الفتوح احمد

محمد شعبان عبد الجواد یسن

محمد شكرى السید راضى

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39213

102/2010/39386

102/2005/12220

102/2010/39545

102/2010/39925

102/2010/39830

102/2010/38748

102/2009/37555

102/2010/39186

102/2009/38044

102/2008/28145

102/2009/30569

102/2009/37661

102/2009/32106

102/2009/31820

102/2009/33172

102/2009/31223

102/2009/30395

102/2010/39388

102/2009/32715

102/2009/33263

102/2009/30397

102/2010/38759

102/2010/39389

102/2010/39390

عربى

22346

22347

22348

22349

22350

22351

22352

22353

22354

22355

22356

22357

22358

22359

22360

22361

22362

22363

22364

22365

22366

22367

22368

22369

22370

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 51صفحة 

(محمد صالح امین صالح (باق

محمد صبحى حلمى عبد الخالق

محمد  صفوت فھمى محمد

(محمد صالح احمد عزمى احمد عزمى (باق

محمد صالح الدین احمد محمد

(محمد طارق احمد جابر (باق

بدون اسم

محمد  طارق محمد حسن الجمال

محمد  طھ حسن على الشربینى

(محمد طھ راشد على (باق

محمد ظافى محمد على الشھرانى

محمد  ظریف احمد فاضل

محمد  عادل احمد عوض احمد

محمد عادل محمد ھاشم

(محمد عاصم الطیب محمد عطیة (باق

(محمد عاطف احمد حسن (باق

(محمد عاطف السید محمد على (باق

محمد  عاطف عبد الوھاب احمد حشیش

(محمد عاید عوض القعیقى الرویلى (باق

محمد  عباس عبداللطیف سلیمان

محمد  عبد التواب طھ عبد المقصود ع

محمد عبد الجبار محمد احمد

محمد عبد الجید عبد السالم ابو طالب

محمد عبد الحمید عبد السید عبد الحمید

محمد عبد الحمید محمد عویس

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14737

102/2009/35585

102/2010/38912

102/2008/13554

102/2010/39296

102/2008/11917

102/2008/10132

102/2009/33136

102/2009/30399

102/2007/04534

102/2010/39902

102/2009/30924

102/2009/31114

102/2010/39298

102/2008/11983

102/2008/14559

102/2008/13744

102/2009/29591

102/2009/38253

102/2009/31321

102/2009/30917

102/2010/39299

102/2009/37827

102/2009/37679

102/2010/39301

عربى

22371

22372

22373

22374

22375

22376

22377

22378

22379

22380

22381

22382

23010

23011

23012

23013

23014

23015

23016

23017

23018

23019

23020

23021

23022

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 52صفحة 

محمد عبد الحى فتحى عبد الحى

محمد عبد الرحمن على عبد الرحمن

(محمد عبد الصبور حسین احمد (محول

محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح

(محمد عبد القوى ابراھیم محمد (باق

محمد عبد هللا السید محمد

محمد عبد هللا حمد البریرى المرى

محمد عبد هللا حمد المسند المھندى

محمد عبد هللا خلف الحربى

(محمد عبد هللا عبد الرحمن (باق

محمد عبد هللا عبد الكریم القطانى

محمد عبد هللا فوزى مبروك

محمد عبد هللا مسلم الفھد الھاجرى

محمد عبد هللا ھاشم على

محمد عبد المنعم صالح محمد

محمد عبد النبى رواش فھمى

محمد  عبد الھادى  السید مصطفى بھن

محمد عبد الھادى عبد الباسط عبد الرحیم

محمد عبید حمود سوید الھرشانى

(محمد عربى ابراھیم (محول

محمد  عربى ابوالمعارف احمد

محمد عرفة عبد العاطى محمد حمدى

محمد عرفة على ابراھیم

محمد  عصام محمد محمد

محمد عالء الدین طھ حنفى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/37688

102/2009/37691

102/2011/40230

102/2010/39193

102/2008/26401

102/2008/28154

102/2010/39684

102/2009/38286

102/2010/39887

102/2007/25701

102/2009/37699

102/2010/39303

102/2010/39904

102/2009/37702

102/2010/39304

102/2009/35623

102/2009/32345

102/2010/38678

102/2009/38131

102/2011/40231

102/2010/38455

102/2009/37999

102/2010/39195

102/2009/32029

102/2009/37709

عربى

23023

23024

23025

23026

23027

23028

23029

23030

23031

23032

23033

23034

23036

23037

23038

23039

23040

23041

23042

23043

23044

23045

23046

23047

23048

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 53صفحة 

محمد  عالء الدین عفیفى محمود

محمد على احمد على حجاجى

محمد على امام اسماعیل حسانین

محمد على سالم على ال عفیفة

محمد على عبد الحلیم عبد الوھاب

محمد  على عبدالغنى على احمد

محمد على غیث عبد هللا التمیمى

محمد على محمد اسماعیل

محمد على محمد االخن ال المریزیق

(محمد  على محمد على نصر (باق

محمد على موسى عیسى ابو خلیفة

(محمد عماد فؤاد سید (باق

محمد عمر السید منصور

(محمد عوض احمد محمد (باق

(محمد عوض مشحن على العنزى (باق

محمد عیال عوید الویدى الشمرى

(محمد فتحى محمود البطینى (محول

(محمد  فراج عمران ھمام (باق

(محمد  فرج محمد سیف (محول

(محمد فرج محمد صادق (محول

(محمد فرغل محمد عوض (باق

محمد  فوزي سیف محمد السید

محمد فوزى محمد سالم

بدون اسم

محمد قرنى قرنى سالم

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/38970

102/2010/39763

102/2010/39199

102/2010/39685

102/2010/39201

102/2009/32277

102/2010/39546

102/2010/39396

102/2010/39686

102/2009/32707

102/2009/38123

102/2008/11985

102/2010/39397

102/2008/15337

102/2008/28800

102/2010/39764

102/2011/40232

102/2009/29435

102/2009/30619

102/2011/40233

102/2008/14164

102/2009/30620

102/2009/35990

102/2009/37717

102/2010/39204

عربى

23049

23050

23051

23052

23053

23054

23055

23056

23057

23058

23059

23060

23061

23062

23063

23064

23065

23066

23067

23068

23069

23070

23071

23072

23073

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 54صفحة 

محمد قطامى فرج عید براك الشمرى

محمد كارم عبد هللا على

محمد كارم محمود موسى

(محمد كامل على كامل (باق

محمد كرم محمود على

(محمد كریم محمد سعید (باق

محمد كلیب احمد على

(محمد كمال مصطفى حسن (باق

محمد  لطفى حسین قطب

محمد  مالك أحمد عبد الحمید العشما

(محمد مبارك محمد ریحان (باق

محمد  مجدى احمد محمد حسن

محمد  مجدى سلیمان أحمد

محمد  محسن زكي محمود

(محمد محسن عبد هللا راشد (باق

محمد  محسن محمد صادق عبد الحافظ

محمد  محسن محمد عوض

(محمد محسن محمد یوسف (باق

محمد محمد قرنى تركى

محمد  محمود رمضان إسماعیل

(محمد محمود عباس محمد (باق

(محمد محمود على احمد (باق

محمد محمود محمد حسن

(محمد محمود محمد على (محول

محمد  مدحت برھام برھام غازى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/37721

102/2009/37722

102/2009/35502

102/2008/11451

102/2010/39398

102/2008/14875

102/2010/39225

102/2008/11657

102/2009/29427

102/2009/32426

102/2009/38132

102/2009/30430

102/2009/32801

102/2010/38755

102/2011/40724

102/2009/30038

102/2009/29835

102/2008/28159

102/2010/39229

102/2009/32731

102/2008/11658

102/2008/14278

102/2008/13905

102/2011/40234

102/2009/30177

عربى

23074

23075

23076

23077

23078

23079

23080

23081

23082

23083

23084

23085

23086

23087

23088

23089

23090

23091

23092

23093

23094

23095

23096

23097

23098

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 55صفحة 

(محمد مصطفى السید مصطفى (باق

محمد مصطفى حمدى سلطان

محمد مصطفى محمد محمد

محمد ممدوح محمد حامد

محمد مناور دھمین الفداعى الشمرى

محمد منصور حسین عایض العجمى

(محمد مھدى صادق احمد (باق

محمد نادى احمد سید

محمد نادى عباس مبارك

(محمد ناصر عبد السید خلف هللا (باق

محمد  ناصر عبد المجید عبد هللا

(محمد ناصر على محمد اللواء (باق

محمد  ناصر عواد حافظ

محمد ناصر محمد احمد

(محمد  نبیل محمد الجناینى (باق

(محمد  نبیل محمد فتحى خلیل (باق

(محمد نبیل منصور على (محول

(محمد ھشام حنفى محمود عیسى (باق

(محمد ھالل احمد عطا هللا (باق

محمد  یحیى احمد یحیى الروبي

(محمد یحیى قرنى عبد الحلیم (باق

(محمد یسرى محمد حسین (باق

(محمود ابراھیم عبد الفتاح شحاتة (باق

محمود  ابراھیم محمود ابراھیم

محمود ابو الدشین احمد احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14399

102/2009/37743

102/2009/35594

102/2009/37746

102/2010/39547

102/2010/39829

102/2008/15812

102/2010/39231

102/2010/39306

102/2008/15908

102/2009/29838

102/2009/38192

102/2009/30622

102/2010/39234

102/2009/32268

102/2009/32816

102/2011/40235

102/2008/10410

102/2008/28162

102/2009/30903

102/2008/14282

102/2009/35716

102/2009/35590

102/2009/30178

102/2009/36780

عربى

23099

23100

23101

23102

23103

23104

23105

23106

23107

23108

23109

23110

23111

23112

23113

23114

23115

23116

23117

23118

23119

23120

23121

23122

23123

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 56صفحة 

محمود ابو الفتوح محمود السبكى

محمود احمد خطاب غانم

محمود احمد عبد الحمید محمود احمد

محمود احمد على حسن

محمود احمد فھمى حموده

محمود  احمد محمود عبده

محمود  اشرف محمد عبد اللطیف جمال

(محمود  جمال أمین جنیدى (باق

(محمود جمال محمود حمدى (باق

محمود جمعھ محمد یوسف الدیب

(محمود  حسانین عبداللطیف عمارة (باق

محمود حنفى محمود محمد

(محمود خالد بدیر عبد الظاھر (باق

(محمود  خالد فاروق السید محمد (باق

محمود  رأفت محمود ابراھیم زیدان

(محمود ربیع جمال (محول

(محمود  رجب عبد الوھاب حسن (باق

(محمود  رضا حسین محمد (باق

(محمود رضا على صمیده (باق

محمود  زكریا محمود أحمد اسماعیل

محمود  زیان احمد عبد الموجود

(محمود سعد الدین سعید محمد (باق

(محمود  سعید عبد العظیم ابو سریع ع (باق

محمود سعید فھمى محمد

(محمود  سالمھ على احمد (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39076

102/2009/35802

102/2010/39236

102/2009/36784

102/2009/35725

102/2009/32135

102/2009/29713

102/2009/32525

102/2008/13932

102/2009/34819

102/2009/31956

102/2010/39079

102/2009/35508

102/2009/29310

102/2009/30418

102/2011/40240

102/2009/29598

102/2009/30011

102/2008/26422

102/2009/32814

102/2010/38725

102/2008/11715

102/2009/30919

102/2009/35495

102/2009/31065

عربى

23124

23125

23126

23127

23128

23129

23130

23131

23132

23133

23134

23135

23136

23137

23138

23139

23140

23141

23142

23143

23144

23145

23146

23147

23148

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 57صفحة 

(محمود سلیمان سید احمد (باق

محمود  سمیر محمود عباس شحاتھ

محمود  سید ابراھیم عبد هللا

محمود  سید عبد الباسط على عبید

(محمود سید عطیھ سید (باق

محمود  سید محمد ابراھیم

محمود شعبان عبد السید رزق

محمود  طھ إبراھیم حسین

محمود  عادل محب الدین محمد جبر

محمود  عاطف عبدالغفار احمد عمیرة

محمود  عبد الباسط صابر عبد الحمید

محمود  عبد الحافظ نادى احمد

محمود عبد الحفیظ فخرى

محمود عبد الحمید راعى

محمود عبد الرحمن عبد الكریم

محمود  عبد الفتاح عبد المنعم محمد

محمود عبد المجید محمود عبد المجید محمود

محمود  عبد المطلب الشحات حسین

(محمود عزت احمد عمران (باق

محمود  عصام حبیب عبدالتواب

محمود  عصام حسن عبدالخالق

محمود عصام فتحى سید

(محمود  عصام محمد محمد (باق

محمود  عالء الدین منصور حمادة

محمود  على سلیمان محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/28052

102/2009/30904

102/2009/31391

102/2009/33109

102/2008/13965

102/2010/38760

102/2010/39239

102/2009/29399

102/2009/29661

102/2009/31826

102/2010/38758

102/2009/31704

102/2010/39085

102/2010/39087

102/2010/39090

102/2009/31371

102/2009/36797

102/2009/29300

102/2008/11069

102/2009/32007

102/2009/32136

102/2009/35549

102/2008/14994

102/2009/30574

102/2009/30195

عربى

23149

23150

23151

23152

23153

23154

23155

23156

23157

23158

23159

23160

23161

23162

23163

23164

23165

23166

23167

23168

23169

23170

23171

23172

23173

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 58صفحة 

عماد محمود شوقى عبد المجیدمحمود

(محمود عمر فھمى عبد الرحمن (باق

محمود عنتر سعد عبد اللطیف

(محمود عوض سعد احمد (محول

محمود  فرج سید على

محمود  قدرى عبد الفتاح عبد العزیز

محمود  كارم محمد محمد االلفى

محمود  كمال ابوالحمد عبدالرحمن

محمود محفوظ محمد عبد القادر

(محمود  محمد احمد ابراھیم (باق

محمود  محمد احمد راشد

محمود محمد السید الرفاعى

(محمود محمد الشریف احمد (باق

محمود محمد درویش محمد

محمود محمد سید حسن

محمود  محمد عبد الحمید على موسى

محمود  محمد عبد الرحمن حسن

(محمود محمد عبد العزیز (محول

(محمود محمد عبد النبى (محول

محمود  محمد كامل السید عبدهللا ابوالحسن

محمود محمد محمد ابراھیم الكردى

محمود  محمد محمد احمد

محمود  محمد محمود شحاتھ

محمود  محمد محمود محمد باشا

محمود  مصطفى عبدالحفیظ حسین

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/35413

102/2009/36800

102/2009/35525

102/2011/40243

102/2009/29984

102/2009/30014

102/2009/32914

102/2009/31971

102/2010/39094

102/2009/30625

102/2009/30432

102/2009/36802

102/2008/13983

102/2010/39097

102/2010/39100

102/2009/32460

102/2009/32587

102/2011/40241

102/2011/40242

102/2010/38926

102/2010/39241

102/2009/30180

102/2009/32726

102/2009/32193

102/2009/31980

عربى

23174

23175

23176

23177

23178

23179

23180

23181

23182

23183

23184

23185

23186

23187

23188

23189

23190

23191

23192

23193

23194

23195

23196

23197

23198

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 59صفحة 

محمود  معوض كامل یوسف

محمود منصور عز الدین عبد الھادى

محمود مھران محمود حسن

محمود  نصر محمود سید

(محمود ھانى اسماعیل محمد (محول

محمود یوسف محمد عبد الرحیم الھیدوس

محى حسنى محمد سید الشین

مختار ابراھیم توفیق عبد الاله

مختار معاذ عبد الرحیم حسین

مدحت محمد ابو اللیل على

مدیحھ جمعھ حسین محمود

(مدیحة مجدى محمد مدبولى (باق

مرام  مصطفى حسن محمد

مرسى محمود مرسى الجزار

مرعى حسام الدین مرعى حسین

(مرفت عماد الدین عبد المجید (محول

مرفت مھدى زكریا ابراھیم

مروان  محمد محمد علي

مروج  مصطفى عبدالواحد حسنین

(مروة احمد سیف الدین نمر (محول

مروه  حسن نور الدین على

مروه  خلیفھ عبدالموجود اسماعیل

مروه طھ متولى الشین

مروه  على حسن على حماد

مروه على عبد الرسول

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31316

102/2010/39362

102/2010/39105

102/2009/32019

102/2011/40244

102/2008/29040

102/2010/39242

102/2010/39108

102/2010/39243

102/2010/39244

102/2010/39109

102/2008/15125

102/2009/32773

102/2010/39245

102/2008/14832

102/2011/40245

102/2009/36815

102/2009/30929

102/2009/32229

102/2011/40246

102/2009/31167

102/2009/32254

102/2009/36817

102/2009/30800

102/2009/36819

عربى

23199

23200

23201

23202

23203

23204

23205

23206

23207

23208

23209

23210

23211

23212

23213

23214

23215

23216

23217

23218

23219

23220

23221

23222

23223

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 60صفحة 

مروة على عبد العزیز عبد الھادى

مروه  قدري عبد هللا خلیل

مروه  مبروك محمد عبدالجواد

(مروه ناصر حامد احمد (باق

مریانا  موریس كامل خلیل

مریم  احمد عبد الوھاب سید احمد عفیفى

مریم  بباوى عطاهللا بباوى

مریم  جمال ابراھیم محمد

(مریم حسن فؤاد محمد محمود (باق

مریم راشد عذبى المبارك

مریم محمد عز الدین عطیھ هللا

مریم محمود عبد الزھراء

(مریم منیر جرجس داود (محول

(مریم ناجى صادق نسیم (باق

مرینا  سعید بدیع مشرقى

(مسعد عید عبد الحمید ابراھیم (باق

مشعل حمید حویمد محمد المطیرى

مشعل عبد هللا جمان طمیران

مشعل عبید شدید المطیرى

مشعل عتیق شاھین العتیق

مشعل مطرعبید جرمان الدیمانى

مشوط محمد فھد المشوط

مشیر  حاتم عبد الباقى محمود القاض

مصطفي  ابراھیم الدسوقي عبد العظیم

(مصطفى ابو عاشور مصطفى محمود (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/35563

102/2009/29632

102/2009/31251

102/2008/12278

102/2010/38765

102/2009/29384

102/2010/38442

102/2009/30877

102/2008/15277

102/2009/38055

102/2010/39113

102/2010/39476

102/2011/40247

102/2009/37110

102/2009/32640

102/2008/13458

102/2009/38144

102/2009/38060

102/2010/39876

102/2010/39882

102/2009/37922

102/2010/39977

102/2009/32356

102/2009/30628

102/2008/15907

عربى

23224

23225

23226

23227

23228

23229

23230

23231

23232

23233

23234

23235

23236

23237

23238

23239

23240

23241

23242

23243

23244

23245

23246

23247

23248

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 61صفحة 

مصطفى  أحمد أحمد محمد

مصطفى  احمد ایوب عبدالعزیز

(مصطفى احمد ثابت على (باق

مصطفى  احمد صاوى الشاعر

مصطفى  احمد محمد خالد

لنجار احمد محمدمصطفى ا

مصطفى  انور محمد عبدالعال على

مصطفى  جالل قرنى محمود

(مصطفى جمال الدین مصطفى محمد (باق

مصطفى  جمال عبد العال محمد

مصطفى  حسام محمد سلیمان

مصطفى حسن سعد على

مصطفى حسونھ عبد الفتاح

مصطفى حسین یونس حسین

مصطفى  سعید فتحى جمعة

مصطفى  سلیمان سید احمد

مصطفى  سید سید حسن

مصطفى صالح طاھر

مصطفى  عادل سید حسین سید

مصطفى عبد الحكیم عامر محمد

مصطفى  عبد الرحمن محمد عبد الرحمن

(مصطفى عبد هللا الطاھر عبد هللا (باق

(مصطفى عبد هللا حسین على (باق

(مصطفى عبد هللا محمد محمد (باق

مصطفى  عطیھ عاشور عبد القادر

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32955

102/2009/31775

102/2008/11669

102/2009/31435

102/2009/32079

102/2010/39117

102/2009/30419

102/2009/31567

102/2008/10777

102/2009/30043

102/2009/29437

102/2009/36823

102/2009/36825

102/2009/36826

102/2010/38714

102/2009/29953

102/2009/30941

102/2010/39619

102/2010/38735

102/2009/35418

102/2009/30196

102/2008/14388

102/2008/26430

102/2008/14100

102/2009/31474

عربى

23249

23250

23251

23252

23253

23254

23255

23256

23257

23258

23259

23260

23261

23262

23263

23264

23265

23266

23267

23268

23269

23270

23271

23272

23273

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 62صفحة 

مصطفي  علي مصطفي خلیل

(مصطفى  فتحى عید منصور (باق

مصطفى محمد احمد سالم عبد الرحمن

مصطفي  محمد توفیق محمد

(مصطفى محمد سعید ابراھیم (محول

مصطفى  محمد عبد المحسن عبده

مصطفى  محمود شوكت مصطفى

مصطفى  محمود عبداللطیف محمد

مصطفى  محمود كامل محمد

(مصطفى محمود محمد داود (محول

مصطفى  محمود مرسى محمود

مصطفى  محى الدین عبدالرؤف على

مصطفى منیر سید جامع

مصطفى  وھبھ عبدالدایم احمد

مضحى حشاش عبید السھلى

(معتز احمد محمود احمد عكاشة (باق

معتز سعید محمد حامد

معتز  عبدهللا شبراوى ابراھیم

معتز  عصام فتحي عبد الوھاب

(معتز مجدى شحاتھ فرج (باق

مقعد مبارك مقعد العبدى

مالزم  مخلوف صبحى محمد

(منار  جالل عبد الغفار عامر (باق

(منار مجدى على احمد (باق

(منال حجاج ریاض حجاج (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30906

102/2009/31530

102/2010/39127

102/2010/38439

102/2011/40248

102/2009/31479

102/2010/38408

102/2010/38953

102/2009/29616

102/2011/40249

102/2009/32157

102/2009/31870

102/2009/35497

102/2009/30474

102/2010/39869

102/2008/15398

102/2009/37112

102/2009/30412

102/2009/30920

102/2008/13745

102/2010/39872

102/2010/38427

102/2009/31717

102/2008/12180

102/2008/28062

عربى

23274

23275

23276

23277

23278

23279

23280

23281

23282

23283

23284

23285

23286

23287

23288

23289

23290

23291

23292

23293

23294

23295

23296

23297

23298

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 63صفحة 

منال  حسین صابر محمد جابر

منال عبد الرضاحیدر  باقر

(منال  محمد عبد الصادق محمد (باق

منصور  الضوى محمد الضوى

منصور سالم فرج مبارك

منھ  هللا طھ بحر طھ

(منھ هللا عبد الفتاح مصطفى (محول

منة هللا محسن عبد المقصود محمود

منة  هللا  محمد عباس  محمد عبد اللطیف

منھ  هللا ناصر كمال احمد عویس

(منى ثابت توفیق عبده (باق

منى رمضان احمد خلیل

(منى  عبدهللا محمد سلیمان (باق

منى فرحان فرحان المسلمانى

منى محمود حسن ھریدى

منى مصطفى جمال الدین محمد

(منیر  محمد على اسماعیل (باق

منیر  مراد ظریف بطرس

منیرة فیصل عبد هللا عبد العزیز

مھا  حمدي محمد عبد اللطیف

مھا  سامح ضیاء الدین محمد فھمى

مھا  شعبان احمد حسین

(مھدى حمدى محمد على (محول

مھند  سعد عبداللطیف السید

مھیتاب  محسن عبده على

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30267

102/2009/37923

102/2009/32366

102/2010/38868

102/2010/39778

102/2010/38731

102/2011/40229

102/2009/35865

102/2010/38369

102/2009/29601

102/2008/13206

102/2009/35695

102/2009/33037

102/2010/39779

102/2009/36852

102/2009/35907

102/2009/33072

102/2009/30980

102/2010/39485

102/2009/31809

102/2009/32353

102/2009/30675

102/2011/40250

102/2010/38775

102/2009/30676

عربى

23299

23300

23301

23302

23303

23304

23305

23306

23307

23308

23309

23310

23311

23312

23313

23314

23315

23316

23317

23318

23319

23320

23321

23322

23323

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 64صفحة 

مؤمن شكرى صادق على

مؤمن  عادل فھمى محمد سالم

(مؤمن محمد عباس محمد (باق

(مؤمن محمود محمد على الیوسفى (باق

مى  اشرف مصطفى محمد العدوى

مى الشحات محمد متولى

مى  بسیونى عبدالحكیم عبدالحمید

مى  عبدالخالق محمد الروبى

مى  عمرو عبدالصانع تھامى

(مى  مجدى كمال حسین الشاذلى (باق

مي  مصطفى محمود احمد

(مى  وائل جمال الدین حامد عویس (باق

میاده  عبدالسالم عبده عبدالسالم

میثم اسماعیل على السید

میرنا عبده حسن احمد عباس

(میشیل فرج كامل عبد السید (باق

(مینا سمیر ذكى یوسف (باق

مینا  سمیر صبرى مشرقى

(مینا فكرى فھیم حبیب (باق

مینا  مجدى عبدهللا شحتو

مینا  ملك ریاض ملك

مینا  ھرني اسكندر اسعد

مینا  وجدى عدلى جاد هللا

مینا  وجدى فاروق كامل

نادر عبد العزیز سمیر ثروت

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/36862

102/2009/32553

102/2008/14914

102/2008/10778

102/2010/38730

102/2009/35668

102/2009/31772

102/2009/29362

102/2009/31935

102/2009/31837

102/2009/30060

102/2009/32364

102/2009/30786

102/2009/37114

102/2010/39214

102/2008/14454

102/2004/04887

102/2009/31887

102/2008/26445

102/2009/32338

102/2009/30016

102/2010/38689

102/2009/29816

102/2010/38443

102/2009/36793

عربى

23324

23325

23326

23327

23328

23329

23330

23331

23332

23333

23334

23335

23336

23337

23338

23339

23340

23341

23342

23343

23344

23345

23346

23347

23348

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 65صفحة 

نادر  عریان راغب فرنسیس

نادر  نظمي حبیب مرقص

(نادره رأفت انور عطیھ (باق

نادره  محمد عبد المطلب محروس

نادیھ ابراھیم محمد قاسم

ناصر احمد على محمد التمیمى

ناصر بدر ناصر حسین

ناصر خالد مبارك خمیس الحلیفى

ناصر خلیف خلف خلیف القافل

ناصر راشد ناصر ارشید

ناصر سعد ناصر عبد هللا

(ناصر على ناصر عیسى الكعبى (باق

ناصر عمران محمد عمران

ناصر مداوى ناصر مشیط

ناصر مرزوق حمد سلطان

ناصر نھار محمد الجفالى

ناصر یوسف ھالل الحسن

ناھد ابن عمر احمد ادم الطیب

نایف براك ناصر

(نبیل سید سید امام (باق

نحمده  صالح محمد واعر

ندا  محمد أحمد محمد

ندا محمد كمال الدین محمد

ندى  ابراھیم سید ابراھیم

ندى اشرف مأمون محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32271

102/2009/32014

102/2008/10582

102/2009/30859

102/2009/36795

102/2008/29003

102/2009/37860

102/2009/37924

102/2010/39780

102/2010/39877

102/2010/39781

102/2008/29031

102/2009/38162

102/2010/39874

102/2010/39624

102/2009/38246

102/2010/39773

102/2009/35536

102/2007/25860

102/2008/26448

102/2010/38750

102/2009/32997

102/2009/35587

102/2009/30086

102/2009/35295

عربى

23349

23350

23351

23352

23353

23354

23355

23356

23357

23358

23359

23360

23361

23362

23363

23364

23365

23366

23367

23368

23369

23370

23371

23372

23373

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 66صفحة 

(ندى  حسن رجب محمد حسان (باق

(ندى عزت عیسى محمود حسن (باق

(ندى محمد عبد المنعم (محول

ندى  محمد فؤاد حسن

(نرجس  فاضل سلیمان حارجى اكیر (باق

نرمین  أحمد إسماعیل محمود اسماعیل

(نرمین طارق محمد محمود (باق

نسمھ  محسن محمود عبدالفتاح

(نسمة  محمد كمال أحمد عبد ربھ (باق

نسیم  سعد نسیم بشارة

نصار فراج نصار فراج

نعمة محمد ابو النعمان عبد الرحیم

نھال  على رامز سید رمضان

نھلھ  رأفت عثمان عبد الغنى

نھى  احمد عبد الرحمن ابراھیم

نھى  عادل عبد العزیز أبو زید مصطف

نھى  نور الدین محمد السعید عمر

نواف ثمیل خمیس

نواف  محمد عبد الحفیظ احمد

نوال  اشرف صالح احمد حسن

(نوال سمیر محمود السید (محول

نوال عبد هللا صالح یارجاء

نوال مجدى انور مدبولى

نوال محمد فضیل علوان

(نور احمد فاروق محمد (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30087

102/2008/28067

102/2011/40713

102/2009/32207

102/2009/36829

102/2009/32378

102/2009/35250

102/2009/31043

102/2009/32985

102/2010/38684

102/2010/39478

102/2010/39254

102/2009/31765

102/2009/30820

102/2009/30751

102/2009/32631

102/2009/29603

102/2009/38010

102/2009/30210

102/2009/32246

102/2011/40714

102/2010/39561

102/2010/39255

102/2010/39771

102/2011/40870

عربى

23374

23375

23376

23377

23378

23379

23380

23381

23382

23383

23384

23385

23386

23387

23388

23389

23390

23391

23392

23393

23394

23395

23396

23397

23398

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 67صفحة 

نور  الدین محمد عبد البارى ابراھیم

(نورا  خالد حسین شحاتة (باق

نورا  كامل یوسف احمد

نورا یاسر الطاھر

(نوران خالد محمد (محول

نوره سیف زید الشاوى

نورھان ابراھیم محمد احمد

نورھان  احمد عبدالستار عبدالجواد

نورھان اشرف عبد الحمید احمد محمد

نورھان  بدوى امین محمد

نورھان  جمال عبد الدایم حسن

(نورھان  رضا إسماعیل مصطفى (باق

نورھان  سعد وھیب میخائیل

نورھان  سید عبد الحمید أبو طالب

نورھان  طارق عبد المنعم أحمد على

نورھان طارق محمد طلبھ

نورھان  عادل عبد العاطى عبد الخالق

نورھان  عاطف محمود عبدالحمید

نورھان  عبدالتواب حسن عبدالتواب

نورھان  عبدالمنعم محمد احمد

نورھان  عصام موریس راغب

نورھان  محمد عطا هللا عبدالشافى

نورھان  یسرى محمود محمد

نورھان  یوسف محمد حامد

نوف ناصر ابراھیم عبد الرحمن

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30576

102/2009/31273

102/2009/29891

102/2010/39562

102/2011/40715

102/2010/39784

102/2008/15787

102/2009/33236

102/2009/35406

102/2009/33121

102/2009/30848

102/2009/32537

102/2009/30708

102/2009/32395

102/2009/32987

102/2010/39223

102/2009/30711

102/2009/32247

102/2009/32056

102/2009/29914

102/2009/29930

102/2009/30812

102/2009/31495

102/2009/32222

102/2010/39785

عربى

23399

23400

23401

23402

23403

23404

23405

23406

23407

23408

23409

23410

23411

23412

23413

23414

23415

23416

23417

23418

23419

23420

23421

23422

23423

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 68صفحة 

نیفین ماھر لبیب بطرس

ھاجر احمد سلیمان السید

ھاجر  احمد محمد محمود عبدالفتاح

ھاجر  حسنین محمد مبروك

ھاجر مصطفى عبد المھدى ابراھیم

ھاجر منتصر عزت حافظ

ھادى مسفر معیض محمد

ھاشم  شیرین ھاشم عبد المقصود

(ھالة جمال عبد المنعم عبد الرحمن (باق

ھالھ  جمال محمد عبد المطلب

ھالھ صالح الدین احمد محمد

(ھالھ صالح حماد السید (باق

(ھانى سعد بدیر تكال (باق

(ھانى سید محمد محمد مصطفى (باق

(ھانى مبروك سلیمان (باق

ھایدى حسن عبد التواب

(ھایدى مجدى ماھر وھبھ (باق

ھبھ  اسماعیل فؤاد محمود

(ھبھ الرحمن سلیمان على محمد (باق

ھبھ  هللا احمد سید احمد احمد عوف

(ھبھ هللا طارق نصر الدین عبدالرحم (باق

ھبة هللا موسى عباس عیاط

(ھبة زكى اسماعیل حموده (باق

ھبھ  سامى عبد العظیم یوسف

ھبھ  سید رجب محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/35580

102/2009/34520

102/2009/32225

102/2009/31188

102/2009/35582

102/2010/39228

102/2010/39884

102/2010/38668

102/2009/36884

102/2009/30998

102/2009/35459

102/2008/26452

102/2008/26455

102/2008/26457

102/2009/36019

102/2010/39271

102/2008/26512

102/2009/33255

102/2009/35835

102/2009/30680

102/2008/10110

102/2009/35837

102/2008/15515

102/2009/31393

102/2009/30140

عربى

23424

23425

23426

23427

23428

23429

23430

23431

23432

23433

23434

23435

23436

23437

23438

23439

23440

23441

23442

23443

23444

23445

23446

23447

23448

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 69صفحة 

ھبة  سید عبدهللا جمعھ

ھبة عبد الحمید احمد

(ھبھ عالء الدین محمد احمد (باق

ھبھ فتحى محروس امین

(ھبة محمد طلعت ابراھیم (باق

(ھبھ محمد مصطفى عبد العظیم احمد (باق

ھبھ  یحي اسماعیل حسنین سلیم

ھدى  رأفت عبدالجلیل عبدالحلیم

ھدى سید احمد عبد العظیم

(ھدى عبد الرحمن عزام ھاشم (باق

ھدى  على ادریس على جمعھ

ھدى محمد احمد احمد

ھدیر  امین صابر امین

(ھدیر حنفى محمود حسنین (محول

ھدیر  رجب عبدالحمید السید

ھدیر  سعید اسماعیل محمد

ھدیر  سید عبد هللا السید

ھدیر  صالح بدر عبید جاد

ھدیر  عادل بدر محمد یوسف

ھدیر  عاشور عوض عبد الفتاح

ھدیر كامل رشاد السید

ھدیر كمال الدین كامل

ھدیر محمد احمد محمود

ھدیر محمد سلطان احمد حامد

(ھدیر معزحسن الجاللى (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32210

102/2009/36883

102/2008/12265

102/2009/34641

102/2004/07302

102/2008/10839

102/2009/30759

102/2009/32212

102/2009/35513

102/2006/01430

102/2009/33033

102/2010/39230

102/2009/30091

102/2011/40716

102/2010/38770

102/2009/30723

102/2009/30821

102/2009/32774

102/2009/29693

102/2009/30278

102/2009/35658

102/2009/35486

102/2009/35889

102/2010/39233

102/2009/37118

عربى

23449

23450

23451

23452

23453

23454

23455

23456

23457

23458

23459

23460

23461

23462

23463

23464

23465

23466

23467

23468

23469

23470

23471

23472

23473

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 70صفحة 

ھدیر  یحیى زكریا أحمد

ھدیر  یحیى شورى على عبدالفتاح

(ھزاع ھادى منصور عجب الشھوانى (باق

ھشام  احمد  كامل احمد

ھشام  حسن عبد العزیز السید

ھشام حسنى عبد الغنى على

ھشام خالد عبد العال عمر

ھشام  خالد محمد أحمد

ھشام  خمیس عواد حسین

ھشام  عادل ایران كامل

(ھشام عباس عبدالظاھر احمد (باق

ھشام عبد النبى فھمى

ھشام  عصام عاطف محمد

ھشام فارس مھران احمد

(ھلن كونیتنو اورمو (باق

ھناء  السید عبد الحمید اسماعیل اب

ھناء  كمال حسین احمد احمد

ھند سید حسین خضر

ھند  عبد هللا محمد امین

ھند عبد المھیمن محمد خلف هللا

ھند  محمد سمیر عبد الحمید العلقام

ھنوف سعد مرزوق الصالح

ھیام  احمد مصطفى عبد السالم یونس

ھیثم مجدى احمد محمد

ھیثم محمد حافظ عبد الرحمن

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32839

102/2009/32513

102/2008/29076

102/2010/38975

102/2009/30632

102/2010/39258

102/2010/39370

102/2009/32454

102/2009/29662

102/2009/34171

102/2008/10003

102/2009/36878

102/2009/33048

102/2009/36879

102/2008/28078

102/2009/30703

102/2010/38729

102/2010/39260

102/2010/38741

102/2009/35554

102/2009/32385

102/2010/39774

102/2009/30111

102/2009/36875

102/2010/39261

عربى

23474

23475

23476

23477

23478

23479

23480

23481

23482

23483

23484

23485

23486

23487

23488

23489

23490

23491

23492

23493

23494

23495

23496

23497

23498

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 71صفحة 

(وحید  على محمد على (باق

حمد محمد محمدوسام  ا

وسام احمد محمد ناصر الشفیرى

وسام اشرف انور محمد

وسام  خلیفة محمد محمود الصباغ

وفاء  اسماعیل طھ عثمان

وفائى  محمود محمد محمود

(والء یاسین حسن شعراوى (باق

ولید  أحمد عبد الرازق عبد العاطى

ولید اسامة حمزة محمد

(ولید  ربیع عبد الغفار عثمان (باق

ولید  محمد احمد على شعیب

ولید  محمد صباحى محمد عامر

ولید محمد عبد الحلیم محمد

ولید  محمد عبدالظاھر عبدالسالم

ولید  محمود حجازى عبدالعلى

یارا  ھشام حسین رشدى عبد الفتاح ا

یاسر  احمد احمد السمان

یاسر  حسنى عبده عثمان

یاسر حمدى محمد عبد اللطیف

یاسر  سید احمد مصطفى سید احمد

یاسمین  اشرف فتح هللا عفیفي

یاسمین الحسینى احمد صالح ابو عیطة

یاسمین حازم محمد مجاھد

(یاسمین حسن عبد اللطیف (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32944

102/2009/31689

102/2010/39769

102/2009/35661

102/2009/29555

102/2010/38972

102/2010/38357

102/2004/07254

102/2009/32733

102/2009/36867

102/2009/31633

102/2009/32189

102/2009/30467

102/2010/39218

102/2009/31919

102/2009/32068

102/2009/29716

102/2010/38977

102/2009/32709

102/2009/35626

102/2009/31242

102/2009/30760

102/2005/02344

102/2009/36860

102/2011/40717

عربى

23499

23500

23501

23502

23503

23504

23505

23506

23507

23508

23509

23510

23511

23512

23513

23514

23515

23516

23517

23518

23519

23520

23521

23522

23523

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 72صفحة 

یاسمین  سمیر حسنى سلیمان

یاسمین  عید محمد عید رضا

یاسمین  فاروق عرفة حافظ

یاسمین  فكرى عبدالحمید احمد

یاسمین  فكري محمد عبد السمیع

یاسمین  محمد رفقي علي

یاسمین  محمود مصطفى جاب هللا

یاسین  عصام عبدالسالم دسوقى

یاقوت  عازر فلتاؤوس عازر

یحیى  جاسر مراد ابرھیم

(یحیى زكریا حسانین السید (باق

یحیي  عبد الرحمن توفیق عبد الرحمن

(یحیى محمد احمد مرشد (باق

یسرا  سعید الدسوقى محمد

یمنى سید محمود احمد حسن

یمنى شعبان احمد محمد

یمنى  ھشام فؤاد محمد احمد

یوسف جاسم ناصر جاسم

یوسف جمال یوسف یوسف محجوب

یوسف ریاح شلیل العتیبى

یوسف سعد محمد بیومى

(یوسف محمد عبدالحمید محمد (باق

یوسف مصطفى حسبو محمد

یونس مطلق یونس المطیرى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32230

102/2009/31300

102/2009/32656

102/2010/38402

102/2009/30777

102/2009/31215

102/2009/29920

102/2010/38966

102/2009/30806

102/2009/31910

102/2008/26475

102/2009/32349

102/2008/15299

102/2009/32646

102/2010/39222

102/2008/13841

102/2009/32214

102/2010/39616

102/2010/39266

102/2009/38009

102/2010/39267

102/2008/15152

102/2009/36847

102/2010/39563

عربى

23524

23525

23526

23527

23528

23529

23530

23531

23532

23533

23534

23535

23536

23537

23538

23539

23540

23541

23542

23543

23544

23545

23546

23547

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 73صفحة 

1ابراھیم احمد محمد سعد (ف )

1ابراھیم دمرداش احمد دمرداش (ف )

1ابراھیم عبد العزیز ابراھیم الخریفى (ف )

1فابراھیم عبد هللا حسین ( )

1ابراھیم عبدالخالق ابراھیم محمد (ف )

1ابراھیم محمد عبد المولى على (ف )

1ابو سریع احمد عبد الحمید احمد (ف )

1أحالم طھ محمد سید اسماعیل (ف )

1احمد ابراھیم احمد عبد المجید (ف )

1احمد ابراھیم السید ابراھیم حمد (ف )

1احمد ابراھیم محمد على (ف )

1احمد ابو عمره محروس مرزوق (ف )

1احمد احمد فوزى احمد (ف )

1احمد اسامة احمد عبدالخالق (ف )

1احمد اسماعیل ابراھیم عبد الكریم (ف )

1احمد السید محمود السید حسن (ف )

1احمد الشبراوى عثمان محمد (ف )

1احمد جالل علي محمد سلیمان (ف )

1احمد جمال الدین بحر محمد عید (ف )

1احمد حسام احمد محمد (ف )

1احمد حلمى عبد الفتاح (ف )

1احمد حمدى جبیسى ربیع (ف )

1احمد رافت طاھر مسعد (ف )

1احمد رجب عطیة عمر (ف )

1احمد ریان عبده عبد العزیز سلیم (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة أخیرة

102/2008/11719

102/2008/26199

102/2007/25614

102/2007/25610

102/2008/14936

102/2008/26205

102/2007/23410

102/2004/00042

102/2008/12926

102/2007/23412

102/2008/26207

102/2008/10276

102/2008/15760

102/2008/14834

102/2008/14656

102/2008/13380

102/2008/14291

102/2008/10278

102/2008/11060

102/2008/11686

102/2006/18991

102/2008/11722

102/2008/14267

102/2006/21399

102/2008/26215

عربى

20703

20704

20705

20706

20707

20708

20709

20710

20711

20712

20713

20714

20715

20716

20717

20718

20719

20720

20721

20722

20723

20724

20725

20726

20727

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 74صفحة 

1احمد زكریا مرشد احمد (ف )

1أحمد سامى شدید أحمد (ف )

1احمد سعید ابراھیم حسن قمر (ف )

1احمد سید فھمى محمد سالم (ف )

1احمد عادل غریب مرسى (ف )

1احمد عادل محمد محروس (ف )

1احمد عاطف عبد الرحمن عبد السالم (ف )

1احمد عبد الرحمن سعد موسى (ف )

1احمد عبد الغنى فتحى عبد الغنى (ف )

1احمد عشرى العارف احمد (ف )

1احمد عویس توفیق عبد هللا (ف )

1احمد فتحى عثمان البلونى (ف )

1احمد فوزى جاد الرب السید (ف )

1احمد مبارز مھدى حسین (ف )

1احمد مجدي محمد حامد (ف )

1احمد محمد احمد على ابرھیم (ف )

1احمد محمد عبد هللا عبد الحلیم (ف )

1احمد محمد غمرى عثمان (ف )

1احمد محمد محمود الشرقاوي (ف )

1احمد محمود زین العابدین احمد (ف )

1احمد محمود ظاھر احمد (ف )

1احمد محمود عوض عبد هللا (ف )

1احمد مصطفى احمد سید (ف )

1احمد مصطفى عبد الحى مرسى فاید (ف )

1احمد مصطفى عبد المنعم مصطفى (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة أخیرة

102/2008/12009

102/2004/00133

102/2008/15755

102/2008/10173

102/2007/23505

102/2008/13823

102/2008/10302

102/2008/11570

102/2007/07070

102/2007/23524

102/2007/23544

102/2008/14660

102/2008/15078

102/2007/23566

102/2008/11176

102/200725650

102/2007/04951

102/2007/23581

102/2007/03434

102/2007/06077

102/2007/04002

102/2007/02888

102/2008/13474

102/2007/07460

102/2008/26242

عربى

20728

20729

20730

20731

20732

20733

20734

20735

20736

20737

20738

20739

20740

20741

20742

20743

20744

20745

20746

20747

20748

20749

20750

20751

20752

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 75صفحة 

1ادھم خلیفة محمود خضر (ف )

1اسراء احمد عید وھبھ (ف )

1اسراء بدر رمضان (ف )

1اسراء محمد توفیق مسعد (ف )

1اسالم احمد عبد النبى محمد (ف )

1اسالم احمد نصار نصار (ف )

1اسالم بكر عبدالعلیم زناتى (ف )

1اسالم حسنین سید حسنین (ف )

1اسالم حسین محمد عادل (ف )

1اسالم سامى محمد احمد (ف )

1اسالم عادل زینھم محمود (ف )

1اسالم فتحى سید احمد (ف )

1اسالم فؤاد عبد الجلیل حجازى (ف )

1اسالم محمد عبد الفتاح محمد (ف )

1اسماء طارق ابراھیم عبد العزیز (ف )

1اسماء عاید ربیع صباح (ف )

1اسماء مجدى كمال السید (ف )

1اسماء محمد السید لطفى (ف )

1اسماء نبیل عبد المنعم (ف )

1اسماعیل محمود اسماعیل حسن حسونھ (ف )

1البراء الحیلة محمد الحیلة (ف )

1السید عبد العزیز محمد محمد (ف )

1الشیماء فرید شوقى سید احمد (ف )

1امل نادى احمد رزق (ف )

1امیر معوض حسن االنور معوض (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة أخیرة

102/2008/14529

102/2008/12214

102/2007/05089

102/2007/03177

102/2008/11607

102/2008/13543

102/2008/12059

102/2008/13994

102/2007/03097

102/2007/23599

102/2008/11610

102/2007/04192

102/2008/14706

102/2008/13237

102/2008/26188

102/2008/14702

102/2008/10532

102/2007/08073

102/2008/28025

102/2008/12823

102/2003/00430

102/2008/14715

102/2008/15169

102/2007/02785

102/2007/07422

عربى

20753

20754

20755

20756

20757

20758

20759

20760

20761

20762

20763

20764

20765

20766

20767

20768

20769

20770

20771

20772

20773

20774

20775

20776

20777

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 76صفحة 

1امیرة عاطف معتمد قاسم (ف )

1امیرة مجدى امین احمد (ف )

1امینھ حامد موسى احمد (ف )

1انجى احمد محمد احمد حسین (ف )

1ایمان ابراھیم مبروك عبد الحلیم (ف )

1ایمان حسن محمود یوسف (ف )

1ایمان عبد النبى كامل حمزة (ف )

1ایمان على ابو بكر عبد الفتاح المصلح (ف )

1ایمان محمد محمد حسین (ف )

1ایھ حسن صبحى محمد جبر (ف )

1بثینھ جمال محمد حسین (ف )

1بدون اسم (ف )

1بدون اسم (ف )

1بركات رجب بركات ابراھیم (ف )

1بسام محمد عبدالنعیم عمر (ف )

1تامر السید عبد السالم محمد (ف )

1تامر محمد رشاد احمد (ف )

1جوزیف موسیس ربك (ف )

1حازم سمیر عبود عبد العزیز (ف )

1حجاج حمزه عبد الصادق عالم (ف )

1حسن محروس محمد سالم (ف )

1حسن محمد احمد محمد عمار (ف )

1خالد حسانین عربى محمد (ف )

1خالد محمد ابراھیم على سلیمان (ف )

1خلیل ناصر خلیل حسین (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة أخیرة

102/2008/15170

102/2008/14918

102/2007/07573

102/2008/13808

102/2007/23034

102/2008/11077

102/2007/07352

102/2008/28878

102/2007/06103

102/2008/10894

102/2008/15708

102/2010/39494

102/2009/38248

102/2006/21444

102/2008/15674

102/2007/25578

102/2007/06919

102/2007/25580

102/2008/10631

102/2007/07149

102/2007/24497

102/2008/28038

102/2007/08226

102/2007/24558

102/2007/24567

عربى

20778

20779

20780

20781

20782

20783

20784

20785

20786

20787

20788

20789

20790

20791

20792

20793

20794

20795

20796

20797

20798

20799

20800

20801

20802

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 77صفحة 

1دالیا بھیج عرفھ محمد خیر هللا (ف )

1دیمة فتحى محمد عبد الرحیم (ف )

1دینا حسن عثمان عبد الحلیم (ف )

1رامى عمر عثمان عبدالعال (ف )

1رانیا عالء یحى السید (ف )

1رانیا محمد محمد اسماعیل (ف )

1رجب سعید سید عبد العزیز عبد الجواد (ف )

1زكى منیر زكى عبد الشھید (ف )

1سامح جالل محمد محمود ھالل (ف )

1سلیمان احمد عبد العزیز شھاب الدوب (ف )

1سندس خالد منیر احمد (ف )

1شنوده صالح رشدى حنا (ف )

1شیماء ابو الغیط احمد ابو الغیط (ف )

1شیماء فتحى عبد الرحمن محمد ابراھیم (ف )

1شیماء محمد سعید حسن (ف )

1شیماء محمد سید سعید (ف )

1شیماء محمد فایز عبد الواحد (ف )

1عائشھ فھد سعد محمد السعد (ف )

1عامر عثمان حسین الھاجرى (ف )

بدون اسم

1عبد الفتاح كامل محمد احمد برغش (ف )

1عبد القادر السید طلب (ف )

1عبد الكریم یعقوب محمد على (ف )

1عبد هللا محمد مشعل الفھید الھاجرى (ف )

1عزیزة محمد احمد محمد المتولى (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة أخیرة

102/2008/26289

102/2005/13705

102/2008/11119

102/2007/06773

102/2007/22938

102/2005/12454

102/2007/24701

102/2008/26478

102/2007/24061

102/200725648

102/2006/01273

102/2008/11620

102/2007/24133

102/2006/19307

102/2006/21492

102/2008/28012

102/2007/24352

102/2008/28896

102/200725647

102/2008/25679

102/2007/24227

102/2008/28104

102/2007/24240

102/2008/28109

102/2006/21185

عربى

20803

20804

20805

20806

20807

20808

20809

20810

22383

22384

22385

22386

22387

22388

22389

22390

22391

22392

22393

22394

22396

22397

22398

22399

22400

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 78صفحة 

1عصام جمعھ عبد الظاھر على (ف )

1عال فوزى محمود على (ف )

1عالء اسماعیل متولى (ف )

1عماد الدین سلیمان عبد هللا الحاج (ف )

1عمر كامل احمد عسكر (ف )

1عمرو صالح احمد یوسف (ف )

1عمرو عبد الحمید محمد یوسف (ف )

1عمرو عبد النبى محمود ابراھیم (ف )

1عیسى على عیسى الحسن المھندى (ف )

1غاده حسن احمد محمود (ف )

1فاطمھ صالح شاكر اسماعیل (ف )

1فاطمھ محمد عبد الرازق محمد (ف )

1فاطمھ ناصر فوزى مھران (ف )

1فھد مساعد عوض منصور العتیبى (ف )

1كامل مصطفى كامل حنفى (ف )

1كریم محمود نظیر ھویدى محمد (ف )

1لمیاء بدوى السید بدوى خاطر (ف )

1مارتینا ناشد جرجس ناشد (ف )

1محمد ابراھیم احمد حسن (ف )

1محمد احمد احمد امین (ف )

1محمد احمد ثوینى الذایدى (ف )

1محمد أحمد محمد أحمد الكسار (ف )

1محمد السید محمد مغربى (ف )

بدون اسم

1محمد حسین عبد اللطیف حسن (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة أخیرة

102/2008/26353

102/2004/07030

102/2004/07031

102/2006/22237

102/2008/15456

102/2007/24288

102/2004/07278

102/2007/24290

102/2007/25706

102/2008/14061

102/2007/07053

102/2008/26361

102/2007/05182

102/2008/28823

102/2007/03717

102/2007/07153

102/2007/24446

102/2008/14477

102/2006/00979

102/2008/11231

102/2008/28790

102/2003/02846

102/2007/02980

102/2007/04028

102/2007/02874

عربى

22401

22402

22403

22404

22405

22406

22407

22408

22409

22410

22411

22412

22413

22414

22415

22416

22417

22418

22419

22420

22421

22422

22423

22424

22425

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 79صفحة 

1محمد حسین محمد عبد الخالق (ف )

1محمد حمدى مجاھد القاضى (ف )

1محمد رجب عرابى محمد (ف )

1محمد رزق عبد الفضیل حسین (ف )

1محمد رشید محمد احمد على (ف )

1محمد رضا منصور محمد (ف )

1محمد سعید احمد صادق (ف )

1محمد سید محمود احمد (ف )

1محمد شعبان مھدى مختار (ف )

1محمد طھ سید محمد أحمد (ف )

1محمد عبد العزیز على عز الدین عباس (ف )

1محمد عصام محمد محمد شلبى (ف )

1محمد محسن طنطاوى على (ف )

1محمد نافل ھزاع (ف )

1محمود احمد محمد سعد (ف )

1محمود ثروت صبحى مطاوع (ف )

1محمود حامد عبد الجید عبد الحى (ف )

1محمود سید أحمد محمد مرزوق (ف )

1محمود سید محمد عبدالحمید (ف )

1محمود عبد الفتاح عبد النبى عبد العلیم (ف )

1محمود فتحى محمد نصر الدین عفیفى (ف )

1محمود محمد احمد على (ف )

1محمود محمد حامد عطیة (ف )

1محمود محمد عبد القادر سلیمان (ف )

1محمود محمد عبد المحسن محمد خلیل (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة أخیرة

102/2008/11977

102/2007/24586

102/2007/24597

102/2007/24599

102/2007/24601

102/2007/06617

102/2008/15145

102/2008/15001

102/2007/05067

102/2004/03246

102/2008/15073

102/2009/36022

102/2007/07199

102/200725678

102/2008/28049

102/2007/22966

102/2007/04957

102/2003/04256

102/2007/06777

102/2007/24873

102/2007/24882

102/2008/26424

102/2008/11471

102/2007/24891

102/2007/24892

عربى

22426

22427

22428

22429

22430

22431

22432

22433

22434

22435

23548

23549

23550

23551

23552

23553

23554

23555

23556

23557

23558

23559

23560

23561

23562

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 80صفحة 

1محمود محمد محمود الحومى (ف )

1محمود محمد محمود محمد (ف )

1محمود موسى بھلول محمد (ف )

1مروه السید محمود فضل (ف )

1مریان سعد عبد العظیم غالى (ف )

1مریم فوزى حكیم نظیر (ف )

1مصطفى احمد فارس محمود (ف )

1مصطفى احمد محمد عبد العال (ف )

1مصطفى الزقم مصطفى عبد الحمید (ف )

1مصطفى بدوى عبده منصور (ف )

1مصطفى سعید على یوسف (ف )

1مصطفى عاطف مصطفى كمال محمد سعید (ف )

1مصطفى عبد العظیم عبد النعیم عبد (ف )

1مصطفى عمرو على عزب (ف )

1مصطفى محمود فتحى عبد المولى (ف )

1معتز احمد عبد الحافظ محمد بك (ف )

1معتز حنفى محمود حنفى (ف )

1ممدوح عبدالسالم حسن محمد على (ف )

1منال امام على محمد (ف )

1منال نور الدین الزوینى (ف )

1منى عبد الرؤوف على محمد (ف )

1مھا سید ابراھیم سلیمان (ف )

1مھا مجدى محمد (ف )

1مؤمن حسب موسى المالح (ف )

1ناصر سفر حویدر محمد (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة أخیرة

102/2008/26511

102/2007/24896

102/2008/12050

102/2008/10849

102/2007/24918

102/2007/04863

102/2007/08087

102/2008/26620

102/2007/22960

102/2007/24928

102/2007/08082

102/2007/07366

102/2008/27682

102/2007/06101

102/2008/28061

102/2006/01500

102/2007/24954

102/2008/12052

102/2006/21360

102/2008/28816

102/2007/24977

102/2008/15513

102/2008/28808

102/2007/06695

102/2007/25698

عربى

23563

23564

23565

23566

23567

23568

23569

23570

23571

23572

23573

23574

23575

23576

23577

23578

23579

23580

23581

23582

23583

23584

23585

23586

23587

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 81صفحة 

1نایف عبید على عبد هللا الشھرانى (ف )

1نبیل حنفى ابراھیم عبد القوى (ف )

1نجالء حمدى شحاتھ خالد (ف )

1نجوى احمد محمد قاعود (ف )

1ندى على سید على (ف )

1ندیم یاسر محمد عبد الجواد (ف )

1نرمین سمیر سعد احمد (ف )

1نرمین محمود محجوب مكاوى (ف )

1نھال جمال احمد محمد (ف )

1نھى على محمد بكرى (ف )

1نور الدین حلمى محمد ابراھیم (ف )

1نورھان محمود محمد سلیمان (ف )

1ھاجر محمد عواد احمد عبید (ف )

1ھانى عز الدین محمد عبد الرازق على (ف )

1ھبھ غریب حجازى عبد العظیم (ف )

1ھبھ محمد سلیمان عبد اللطیف (ف )

1ھبة محمد مصطفى غانم (ف )

1ھبھ محمود عبد الونیس حسن (ف )

1ھدایھ هللا محمد ابراھیم (ف )

1ھدى محمد عبد هللا (ف )

1ھدى محمد عطیة علوان (ف )

1ھدیر طلعت عیسى عبد هللا (ف )

1ھشام عدلى ابراھیم عبد الشھید (ف )

1ھشام على عبد هللا یونس (ف )

1وحید  رضا عبد الغفار عبد السالم (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة أخیرة

102/2007/25787

102/2007/25316

102/2007/25318

102/2006/22139

102/2008/14921

102/2007/25033

102/2005/16093

102/2008/13579

102/2007/07003

102/2008/28075

102/2005/02802

102/2008/28071

102/2007/05649

102/2007/25083

102/2007/08033

102/2007/25337

102/2008/14345

102/2007/05509

102/2008/26608

102/2007/25785

102/2007/07190

102/2008/13318

102/2008/10652

102/2007/25342

102/2009/36021

عربى

23588

23589

23590

23591

23592

23593

23594

23595

23596

23597

23598

23599

23600

23601

23602

23603

23604

23605

23606

23607

23608

23609

23610

23611

23612

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 82صفحة 

1وسام سمیر محمد كمال البرعى (ف )

1والء ابراھیم محمد ابو شوشة (ف )

1ولید مھدى عكاشة سید (ف )

1یاسر محمد امام یونس (ف )

1یاسمین محمد محمد عوضى عباده (ف )

1بدون اسم (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة أخیرة

102/2008/10030

102/2004/07250

102/2004/06370

102/2007/25119

102/2006/21110

102/2011/40941

عربى

23613

23614

23615

23616

23617

24074

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثانیة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

83من 83صفحة 

(حمده فتحى عبد الشافى ابو طالب (باق

(رویدا محمد محمد عبده منصور (باق

خالد حمد صالح بخیت الراشدى

1ثروت حسن عبد الحافظ (ف )

(خلیفة ناصر خلیفة عبد هللا (باق

1سلیمان ابن قاسم البوسعیدى (ف )

دالیا یوسف محمد

حامد سعد ابوبكر

بدون اسم

عبد هللا ثقیل سایر الدرویش الشمرى

كرم ممدوح عبد السالم حامد

1محمد سعید یاسین المدنى (ف )

عالء محمد عبد هللا السید

(محمد زیاد حامد حسونھ (محول

عبد هللا مساعد راشد مساعد حمود

(شیرین محمد صابر محمد محمد حسن (باق

(وائل عبد الھادى أحمد إبراھیم (باق بایقاف

اسم الطالب كود الطالب
احتیاطى

102/2009/35763

102/2006/01642

102/2010/39608

102/2011/41134

102/2011/41604

102/2010/39493

102/2011/41632

102/2011/41633

102/2011/40915

102/2010/39540

102/2010/39196

102/2007/07429

102/2009/35262

102/2011/40940

102/2010/39766

102/2003/02364

102/2004/05204

عربى

20551

20811

20812

20813

20814

20815

20816

20817

21941

22436

22437

22438

22439

22440

22441

22442

23618

رقم الجلوس



تم تكوین ھذا الملف بواسطة تقاریر أوراكل. الرجاء 
.عرض ھذا المستند في طور نسق الصفحة 13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 1صفحة 

ابانوب فرح حمور عبد المالك

ابانوب نبیل زاخر فانوس

ابتسام احمد عشماوى حسن

ابتسام  جمعھ محمد محمود عبد الحاف

ابراھیم  احمد اسماعیل محروس

ابراھیم  احمد سالم احمد

ابراھیم  اشرف ابراھیم طھ مرزوق

ابراھیم حسن ابو الفتوح محمد

إبراھیم  خالد إبراھیم حسین

ابراھیم  ربیع ابراھیم عبد الدایم

ابراھیم سلطان ابراھیم سلطان

ابراھیم سید محمد عویس

ابراھیم  شریف ابراھیم حسن

ابراھیم صالح ابراھیم بومطر

ابراھیم  صالح عبد الرحمن محمد

(ابراھیم عبد الصمد محمد حافظ (باق

ابراھیم عبد الناصر ابراھیم على

(ابراھیم عبد الناصر رجب االلفى (باق

ابراھیم  محمد ابراھیم احمد

ابراھیم محمد ابراھیم عبد الحمید

ابراھیم محمد سعید جمعة السلیطى

ابراھیم محمد عبد الھادى عبد الحمید

ابراھیم  محمد محمد ابراھیم

ابراھیم محمد محمود جاد

ابراھیم محمود على احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30558

102/2009/35908

102/2009/35522

102/2009/30096

102/2009/33094

102/2009/30343

102/2009/29956

102/2008/14666

102/2009/29544

102/2009/34064

102/2009/38071

102/2009/36040

102/2009/33078

102/2009/37964

102/2009/30211

102/2006/00880

102/2006/21385

102/2008/14427

102/2009/31712

102/2009/35829

102/2009/38221

102/2009/35456

102/2009/31460

102/2008/11193

102/2007/23399

عربى

30001

30002

30003

30004

30005

30006

30007

30008

30009

30010

30011

30012

30013

30014

30015

30016

30017

30018

30019

30020

30021

30022

30023

30024

30025

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 2صفحة 

ابراھیم  مسعد ابراھیم محمد

(ابراھیم یوسف ابراھیم سالم (باق

ابراھیم یوسف عبد الحلیم

أبو  بكر مصطفى یوسف أحمد

ابوعلى فیصل فتحى محمد

إجالل  تونسى موسى سالمھ

احسان عصام حنفى

احالم رفعت یاسین

احالم  سعد سعید محمد

احمد  ابراھیم سلیمان ابراھیم

1999/5/25احمد ابراھیم سید ابراھیم 

1999/6/28احمد ابراھیم سید ابراھیم 

احمد ابراھیم عاصم ابراھیم الدسوق

احمد ابراھیم كامل احمد

احمد ابراھیم مرشدى شلبى

احمد ابو السعود حسن محسب

احمد  ابو السعود عبد العلیم ابو ا

احمد  ابو العباس طھ محمد

احمد  ابوبكر عبدالعزیز محمد محمود

احمد  احمد محمود بكیر

(احمد اسامة خیر على (باق

احمد اسامھ صالح احمد

احمد اسعد محمود محمود فرج

(احمد اسماعیل عبد العلیم اسماعیل (محول

أحمد  إسماعیل محمد إسماعیل سالمة

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31266

102/2008/15199

102/2009/36041

102/2009/32622

102/2009/35890

102/2009/32840

102/2004/06445

102/2010/38490

102/2009/29895

102/2009/31655

102/2008/14455

102/2008/13746

102/2008/11942

102/2008/10140

102/2007/05697

102/2006/00881

102/2009/31669

102/2009/30965

102/2009/30345

102/2009/31461

102/2006/05152

102/2008/13796

102/2008/13037

102/2011/40514

102/2009/32623

عربى

30026

30027

30028

30029

30030

30031

30032

30033

30034

30035

30036

30037

30038

30039

30040

30041

30042

30043

30044

30045

30046

30047

30048

30049

30050

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 3صفحة 

أحمد  أشرف عبد الخالق خلیل

احمد  اشرف عبد الشفیق ابراھیم

احمد  اشرف عبد المنعم حسن

احمد  اشرف محمود محمد

احمد االمیر الطاھر احمد

احمد السعید السید احمد

(احمد السید احمد عبد الرحمن (باق

احمد السید الشحات

احمد السید عبد الخالق عبد المعطى

احمد العربى عبد الشافى على

احمد امام السید محمود

احمد امام عبد المنعم محمد

احمد  انور سعید ابراھیم

احمد  انور محمد یوسف

أحمد  إیھاب محمد حازم

احمد  بدر احمد بكرى

احمد  بھاء الدین ابراھیم بدوى

احمد  بھاء الدین محمد حماد

احمد  توفیق محمد ھدیة هللا عبدالكریم

احمد ثروت حنفى محمود

احمد جمال احمد عطا

احمد جمال احمد موسى

احمد  جمال السید حبیب

احمد  جمال السید عبد العال

احمد  جمال امین احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32698

102/2009/30579

102/2009/31203

102/2009/31052

102/2009/35477

102/2007/04240

102/2007/23672

102/2009/36045

102/2008/10297

102/2008/26209

102/2008/14439

102/2008/10654

102/2009/30582

102/2009/30346

102/2009/32392

102/2009/29303

102/2009/29774

102/2009/32060

102/2009/29522

102/2008/13825

102/2008/11594

102/2008/11720

102/2009/30347

102/2009/33190

102/2009/29775

عربى

30051

30052

30053

30054

30055

30056

30057

30058

30059

30060

30061

30062

30063

30064

30065

30066

30067

30068

30069

30070

30071

30072

30073

30074

30075

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 4صفحة 

احمد جمال امین على

احمد  جمال خالف محمد ابو زید

احمد  جمال صدیق عبد الاله

أحمد  جمال عبد العزیز عوض

احمد جمال عبد العظیم الحوت

احمد  جمال محمد السید

احمد  جمال محمد رضوان

احمد  جمال محمد عبد العلیم

احمد جمال محمد عبد هللا

احمد جمال محمد عبد المعبود

احمد جمال محمد محمود

احمد  جمال مرداش سلیم

احمد جمال مصطفى سعد

(احمد جمال نور الدین احمد (محول

احمد جمعھ سلیمان عید

احمد جمیل محمد فھمى

(احمد حاتم رمضان احمد (محول

احمد حامد محمد حسن

احمد  حسام الدین مصطفى محمد

أحمد حسن أحمد محمد

احمد حسن البكرى محمد

احمد  حسن درویش محمد

(احمد حسن سید حسن (باق

احمد حسن شاذلى احمد

بدون اسم

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/06005

102/2009/29989

102/2009/29289

102/2009/34457

102/2009/34777

102/2009/31515

102/2009/30348

102/2009/33194

102/2009/35422

102/2008/13270

102/2008/14389

102/2009/31556

102/2008/10737

102/2011/40516

102/2009/36340

102/2008/14553

102/2011/40555

102/2009/35462

102/2009/30861

102/2002/00011

102/2008/11595

102/2009/31598

102/2008/11945

102/2008/13991

102/2004/06451

عربى

30076

30077

30078

30079

30080

30081

30082

30083

30084

30085

30086

30087

30088

30089

30090

30091

30092

30093

30094

30095

30096

30097

30098

30099

30100

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 5صفحة 

احمد  حسن عبدالحمید البرعى

أحمد  حسن محمد كامل

احمد حسن محمود محمد احمد

احمد  حسین احمد عبد الاله

احمد  حسین احمد عبدهللا

احمد حسین اسماعیل محمد

احمد حسین عبد الجواد احمد

احمد حسین كمال الدین رمضان

احمد  حسین محمد حسین

احمد حسین محمود حسین

احمد حلمي محمود محمد حسن

احمد حماده محمد ادم

احمد حمدى احمد جاد الحق

احمد حمدى جابر حسن على

احمد  حمدى سالمھ عبد الحمید الطاھر

احمد  حمدى فكرى محمد

احمد حمدى لبیب كریم

احمد  حمدى محمد عبد هللا

أحمد حمزة عبد العظیم حمزة

احمد حمود ذایب المطیرى

احمد  خالد ابراھیم صیام

(احمد خالد احمد محمود (باق

أحمد  خالد أحمد محمود خلیفة

احمد  خالد السید لطفى عواد

احمد خالد سعید اسماعیل

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31948

102/2009/32898

102/2009/35872

102/2009/30868

102/2009/32142

102/2009/36345

102/2009/35230

102/2009/35855

102/2009/29356

102/2008/15012

102/2008/11223

102/2008/12363

102/2009/36053

102/2009/35843

102/2009/31243

102/2009/29776

102/2008/14165

102/2009/29271

102/2009/35423

102/2009/38160

102/2009/29229

102/2008/26214

102/2009/32925

102/2009/30349

102/2009/36054

عربى

30101

30102

30103

30104

30105

30106

30107

30108

30109

30110

30111

30112

30113

30114

30115

30116

30117

30118

30119

30120

30121

30122

30123

30124

30125

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 6صفحة 

احمد خالد على عبده

احمد  خالد محمود احمد

(أحمد خالد محمود محمد حافظ (باق

احمد خضر مختار خضر

احمد خالف ابو الحمد دردیر

احمد خلف محمد حسن

(احمد خیر هللا محمد ماھر (باق

احمد  درویش عبد العزیز عبد اللطیف

(احمد راشد محمد (باق

احمد راضى شحات شعبان

احمد رافت سالم محمد

احمد  رأفت عبدالرازق محمد

أحمد  رامى احمد جاد

احمد ربیع محمود عطا هللا

احمد رجائى صالح مختار

احمد رجب حسن حسن

احمد  رشاد محمود احمد السید

احمد رضا السید ابراھیم

احمد  رضوان سید ابو ضیف

(احمد رمضان داود محمد (باق

احمد رمضان عبد هللا سعد

احمد  ریاض سالمھ ابراھیم

احمد زینھم على فھمى

(احمد سالم سید سالم (باق

احمد  سالم محمد احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/36055

102/2009/31816

102/2008/26927

102/2008/14406

102/2008/10301

102/2007/07510

102/2008/14407

102/2009/31603

102/200725668

102/2008/15852

102/2010/38491

102/2009/29301

102/2009/32502

102/2009/35384

102/2008/10062

102/2009/36353

102/2009/30436

102/2008/10620

102/2009/31146

102/2006/03144

102/2008/12441

102/2009/31462

102/2009/35474

102/2007/23454

102/2009/33259

عربى

30126

30127

30128

30129

30130

30131

30132

30133

30134

30135

30136

30137

30138

30139

30140

30141

30142

30143

30144

30145

30146

30147

30148

30149

30150

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 7صفحة 

احمد  سامى ابراھیم عبدالباقى

احمد سامى حسین

احمد سامى سعد ابراھیم

احمد  سامى عبد الرحمن عثمان

احمد سامى على اسماعیل

احمد  سامى كامل احمد شومان

احمد  سامى محمد رمزى محمد حلمى

احمد سرھید ماجد سرھید

احمد سعد احمد الحسن المھندى

احمد سعید ابراھیم شكر

احمد سعید ابو الفتح فتح هللا

أحمد  سعید رزق إسماعیل

احمد  سعید محمد بكر

احمد سعید محمد سید

احمد سعید محمد عبد الجلیل

احمد  سعید مصطفى عبدالعاطى

احمد سعید مصطفى عطوه

احمد سعید منصور محمد

احمد سمان ھاشم عبد الحلیم

احمد  سمیر ابو الوفا محمد رجب

احمد  سمیر على عبد الحمید

أحمد  سمیر محمد جاد

احمد سید احمد امین

احمد سید احمد عثمان

احمد سید زغلول احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30437

102/2010/38556

102/2008/14554

102/2009/30943

102/2009/37130

102/2009/29663

102/2009/34406

102/2009/38154

102/2009/37965

102/2008/12717

102/2009/36360

102/2009/32578

102/2009/29523

102/2006/02261

102/2009/36060

102/2009/30422

102/2007/23193

102/2009/35697

102/2008/27660

102/2009/33155

102/2009/31387

102/2009/33022

102/2010/38494

102/2010/38499

102/2008/11454

عربى

30151

30152

30153

30154

30155

30156

30157

30158

30159

30160

30161

30162

30163

30164

30165

30166

30167

30168

30169

30170

30171

30172

30173

30174

30175

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 8صفحة 

احمد  سید عبد الباقي قرني

احمد سید عبد الستار موسى

(احمد سید عبد المالك عبد العلیم (باق

أحمد  سید عبد المنعم محمد حسنین

احمد سید عبد النبى عبد العال

احمد  سید محمد سید

أحمد  سید محمد عبدالقادر

احمد سید محمد كامل عبد الدایم

احمد  سید نصر عابدین

احمد  شحات احمد عبدالرحمن

احمد  شعبان سلیمان امام

احمد  شعبان سید عبد المقصود

(احمد شعبان فخرى على (محول

احمد شوقى شحاتھ عبد المطلب

احمد شوقى عباس على

احمد صابر ابراھیم محمد عطیھ

احمد صبحى احمد مكاوى

(احمد صبحى سعد (محول

احمد صبحى عمر محمود

احمد  صبرى السید امام

احمد  صبرى عبد العزیز خضر

(احمد صبرى عبد القادر محمد (باق

احمد صالح كمال الدین حسین

احمد  طارق سید احمد

احمد  طارق عبد الباقى قاسم

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30908

102/2008/10063

102/2007/03472

102/2009/32899

102/2009/36365

102/2009/33247

102/2009/33015

102/2008/12364

102/2009/29992

102/2009/32113

102/2009/31190

102/2009/34274

102/2011/40521

102/2008/13858

102/2009/36062

102/2009/37880

102/2009/36375

102/2011/40524

102/2008/11728

102/2009/29296

102/2009/31400

102/2006/02078

102/2008/13242

102/2009/32003

102/2009/33092

عربى

30176

30177

30178

30179

30180

30181

30182

30183

30184

30185

30186

30187

30188

30189

30190

30191

30192

30193

30194

30195

30196

30197

30198

30199

30200

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 9صفحة 

(احمد طارق عبد العال محمد (باق

عید بائل الصلیلى (باقاحمد طالع الس )

أحمد  طھ حسن محمد عید

(احمد طھ عبدالفتاح اسماعیل (باق

احمد  طھ محمد احمد بابھ

احمد  طھ محمد حمزة

احمد  عابدین عبد الحمید محمد

احمد عادل احمد ابراھیم

احمد  عادل احمد علي

(احمد عادل احمد نصر الدین (باق

احمد  عادل حسن كامل

(احمد عادل سعد محمود (باق

احمد  عادل سید عزب

احمد  عادل صالح الدین السید

احمد  عادل عبد الحلیم حسن

احمد عادل عبد اللطیف

احمد عادل عبد الموجود

(احمد عادل عبدهللا احمد (باق

أحمد  عادل عثمان مصطفى احمد

احمد  عادل محمد ابو العال

(احمد عادل محمد عبد الرحیم (باق

احمد  عادل محمود ابوزید

احمد  عادل محمود محمد

احمد عادل یمانى محمد

احمد  عاصم سید الغریب

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12927

102/2007/25615

102/2009/32354

102/2007/06418

102/2009/29689

102/2009/32020

102/2009/31026

102/2007/02916

102/2009/32030

102/2008/26223

102/2009/29778

102/2007/05857

102/2009/31781

102/2009/32144

102/2009/31476

102/2009/34854

102/2009/35365

102/2008/14392

102/2009/32803

102/2009/31873

102/2007/07903

102/2009/31557

102/2009/31174

102/2007/06958

102/2009/30560

عربى

30201

30202

30203

30204

30205

30206

30207

30208

30209

30210

30211

30212

30213

30214

30215

30216

30217

30218

30219

30220

30221

30222

30223

30224

30225

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 10صفحة 

احمد  عاطف حلمى ابراھیم

احمد  عاطف عبد القوي احمد

احمد عاطف عواد محمد

احمد عاطف محمد عبد الحمید

احمد  عباس عبدالكریم قاسم

احمد عباس محمد حسین

احمد عبد البارى عتریس

احمد عبد الجبار جاد شوس

(احمد عبد الحافظ محمد احمد (باق

احمد عبد الحكیم ابو بكر على

احمد عبد الحكیم عبد الراضى امام

احمد  عبد الحمید احمد یونس

(احمد عبد الحمید عبد الحمید محمود القاضى (باق

احمد عبد الحى ربیع

احمد عبد الخالق نور الدین محمد

احمد عبد الرازق احمد حسن

احمد عبد الرازق عبد الخفیظ عبد العلیم

احمد  عبد الرحمن احمد احمد

احمد  عبد الرحمن محمد عبد الموجود

احمد عبد الرحیم احمد على الكندرى

احمد عبد الرحیم یحیى عبد الغنى

احمد عبد الرؤف قرنى احمد

احمد  عبد الستار عبد الحمید عبدالتو

احمد عبد السالم محمود عمار

(احمد عبد الشافى على سید (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/29688

102/2009/31220

102/2008/10369

102/2007/22980

102/2009/29294

102/2009/36067

102/2009/36387

102/2009/36069

102/2005/00260

102/2009/36070

102/2009/35270

102/2009/30561

102/2007/05194

102/2008/26644

102/2008/11600

102/2008/13608

102/2006/01219

102/2009/31619

102/2009/29238

102/2009/38003

102/2009/29761

102/2009/36392

102/2009/30351

102/2009/35939

102/2006/01585

عربى

30226

30227

30228

30229

30230

30231

30232

30233

30234

30235

30236

30237

30238

30239

30240

30241

30242

30243

30244

30245

30246

30247

30248

30249

30250

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 11صفحة 

احمد عبد العاطى عبد هللا على

احمد عبد العزیز عبد الغنى عبد العزي

احمد عبد العظیم صابر عبدالعزیز

احمد  عبد العلیم محمد محمد عبد ال

احمد  عبد الفتاح محمود رزیق

احمد عبد القادر مرسى عبد القادر

احمد عبد اللطیف الطاھر محمود

أحمد  عبد اللطیف على أحمد

احمد عبد هللا ابو الحسن محمد

احمد عبد هللا عبدالنبى عثمان

احمد عبد هللا محمد المرسى الفداغم

احمد عبد هللا محمد صالح

(احمد عبد المحسن امام محمود عثمان (باق

أحمد  عبد المحسن رشدى عبد المحسن

احمد عبد المحسن محمد احمد

احمد عبد المقصود خمیس عبد المقصود

احمد عبد المنعم نظیر سلیم

(احمد عبد المھدى عارف (محول

احمد عبد الناصر محمد عبد المجید

أحمد  عبد الھادى أحمد الصادق

احمد  عبد الواحد عبد الفتاح احمد

احمد عزت محمد خطاب

احمد  عصام سعد یس

احمد  عالء الدین احمد خمیس

احمد عالء الدین عید سید

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/36393

102/2009/30352

102/2008/15314

102/2009/33206

102/2009/31302

102/2008/10622

102/2008/10038

102/2009/32571

102/2008/15672

102/2009/33256

102/2009/38156

102/2009/31643

102/2008/11236

102/2009/32679

102/2007/23518

102/2009/36135

102/2007/23521

102/2011/40526

102/2008/13233

102/2009/29561

102/2009/33110

102/2008/11202

102/2009/31770

102/2009/33156

102/2008/13937

عربى

30251

30252

30253

30254

30255

30256

30257

30258

30259

30260

30261

30262

30263

30264

30265

30266

30267

30268

30269

30270

30271

30272

30273

30274

30275

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 12صفحة 

احمد عالء فؤاد احمد

احمد  عالم جاد الكریم سلیم

احمد  على ابراھیم عطیھ سالمھ

احمد على احمد طھ

احمد  على حامد ابراھیم

(احمد على حامد سالمھ (باق

احمد على حسن محمد على ندا

(احمد على رجب حسن (باق

احمد على عبد الخالق

احمد  على عبد الرحمن یوسف

احمد  علي عبده علي مرسي المحجوب

(احمد على عیسى رزق (باق

احمد على محمد عبداللطیف

1992/7/26احمد على محمود على 

احمد  عمر على سلیم

(احمد عمرو احمد محمد اسماعیل قابل (باق

احمد  عید احمد حسانین

أحمد غانم عبد هللا حسن

احمد فایز عبد الفضیل

احمد  فتحي السید احمد

احمد فتحى حارس عبده

احمد  فتحى حامد سلیمان

احمد فتحي محمود احمد محمود

احمد فخرى حنفى محمد

احمد فراج صادق على

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13859

102/2009/30184

102/2009/29594

102/2007/23528

102/2009/31559

102/2008/26228

102/2007/23529

102/2007/04140

102/2009/34852

102/2009/33157

102/2009/31204

102/2008/12820

102/2008/14574

102/2008/28424

102/2009/33241

102/2008/15374

102/2009/30423

102/2002/00036

102/2008/26652

102/2009/31191

102/2007/02743

102/2009/33165

102/2007/03473

102/2009/36147

102/2009/36149

عربى

30276

30277

30278

30279

30280

30281

30282

30283

30284

30285

30286

30287

30288

30289

30290

30291

30292

30293

30294

30295

30296

30297

30298

30299

30300

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 13صفحة 

احمد فرج احمد عبد المنعم البدرشینى

(احمد فصیح دیب محمد (باق

احمد فكرى احمد حسن الفقى

احمد  فكرى فضل حسن

احمد فھد بخیت مبارك الدوسرى

احمد  فھمي السید ابراھیم

احمد  فھیم على محمود

احمد  فؤاد عبد هللا احمد

احمد قدرى محمد احمد

احمد قرنى محمد قرنى

احمد كمال حسنى السید حسنى

(احمد كمال عبد النبى كمال الدین (باق

احمد  كمال محمد خلیل

احمد  كمال مصطفى احمد

(احمد لطفى محمد جوده (باق

احمد  ماھر ابو النور عبد الرسول

احمد ماھر حسن عبد العزیز

احمد ماھر سعید زھران

احمد  ماھر عباس خطاب

احمد  مبارك احمد على

احمد  مجدى ابراھیم عبد الحلیم

احمد  مجدى ابراھیم محمد

أحمد  مجدى احمد كامل

احمد  مجدى زینھم محمود

احمد مجدى عبد الرازق محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/29259

102/2008/13126

102/2008/12770

102/2009/31743

102/2008/28873

102/2009/31192

102/2009/31370

102/2009/31579

102/2007/02921

102/2007/05997

102/2007/05015

102/2005/02053

102/2009/32118

102/2009/33238

102/2005/01981

102/2009/29780

102/2008/10307

102/2009/35598

102/2009/31503

102/2009/31529

102/2009/31718

102/2009/31915

102/2009/32523

102/2009/31683

102/2008/14757

عربى

30301

30302

30303

30304

30305

30306

30307

30308

30309

30310

30311

30312

30313

30314

30315

30316

30317

30318

30319

30320

30321

30322

30323

30324

30325

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 14صفحة 

أحمد  مجدى عز الدین أحمد محمد

أحمد  مجدى فؤاد محمد

(احمد محسن عبد العظیم على رضوان (باق

احمد محسن لطفى محمد

احمد محسن محمود

احمد محمد ابراھیم احمد

احمد محمد ابراھیم عبداللطیف

احمد  محمد ابراھیم محمد

احمد محمد ابو النجا احمد

احمد محمد احمد ابراھیم

احمد محمد احمد ابراھیم محمد

احمد  محمد احمد حسین ھارون

احمد محمد احمد سالمة

احمد  محمد احمد سید احمد

احمد  محمد احمد عبد الرحمن

احمد محمد اسماعیل عبد الحمید

(احمد محمد تاج الدین ابراھیم (باق

احمد  محمد جاد محمد دراز

احمد  محمد حافظ محمد

احمد محمد حامد محمد

احمد  محمد حسن ابراھیم حماد

احمد  محمد حسن عبد الروؤف

(احمد محمد حسن على (باق

احمد  محمد حسن مصطفى

احمد محمد ذكى عبد الحمید

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32711

102/2009/32474

102/2007/02750

102/2008/13910

102/2010/38501

102/2007/23084

102/2008/14565

102/2009/31560

102/2009/35935

102/2009/36440

102/2008/28820

102/2009/32145

102/2008/14432

102/2009/29297

102/2009/30164

102/2009/36442

102/2005/01942

102/2009/33069

102/2009/31083

102/2008/12929

102/2009/29962

102/2009/31244

102/2008/15838

102/2009/31417

102/2007/04189

عربى

30326

30327

30328

30329

30330

30331

30332

30333

30334

30335

30336

30337

30338

30339

30340

30341

30342

30343

30344

30345

30346

30347

30348

30349

30350

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 15صفحة 

احمد محمد رمضان محمد

احمد  محمد ریاض السید

احمد محمد ریاض عبد الجواد

احمد محمد سعد

(احمد محمد سعد طایع (باق

أحمد  محمد سمیر على حسانین

احمد  محمد سید محمد على

احمد  محمد شاور محمد

احمد  محمد شحاتھ عمر

(احمد محمد صالح محمود (باق

احمد  محمد صفي الدین عبد العظیم

احمد محمد صالح الدین عبد الفتاح

احمد  محمد صالح الدین عبد المنعم

احمد محمد صالح الدین محمد

(احمد محمد صالح عبد الجواد (باق

احمد  محمد عبد الخالق احمد

احمد محمد عبد الرؤوف محمد

احمد محمد عبد الستار حسنین

احمد  محمد عبد العال محمد

احمد محمد عبد العظیم السید

أحمد محمد عبد الغنى أبو قوطھ

(احمد محمد عبد الفتاح ابراھیم (باق

(احمد محمد عبد الفتاح احمد محمد (محول

احمد محمد عبد الفتاح عبد العزیز

احمد  محمد عبد هللا الفقى

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/06465

102/2009/31054

102/2008/26230

102/2010/38542

102/2006/00953

102/2009/32498

102/2009/29239

102/2009/31412

102/2009/29265

102/2007/03368

102/2009/29260

102/2009/34987

102/2009/29818

102/2009/35410

102/2006/21838

102/2009/31624

102/2009/36162

102/2009/37165

102/2009/31418

102/2008/15172

102/2009/33019

102/2008/14293

102/2011/40557

102/2008/14269

102/2009/29257

عربى

30351

30352

30353

30354

30355

30356

30357

30358

30359

30360

30361

30362

30363

30364

30365

30366

30367

30368

30369

30370

30371

30372

30373

30374

30375

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 16صفحة 

أحمد  محمد عبد هللا سید أحمد

احمد  محمد عبد المجید عبد الكریم

احمد محمد عبد المنعم سید

(احمد محمد عبد الوھاب یوسف (باق

احمد  محمد عزوز زكي

احمد محمد على على عیسى

أحمد  محمد فضل حنفى احمد

احمد  محمد فؤاد احمد

احمد  محمد فوزى عبد اللطیف

احمد محمد قطب السید حسن

أحمد  محمد كامل زكى

احمد  محمد كامل محمد

(احمد محمد كامل مھران (باق

احمد محمد كمال محمد الشاذلى

احمد محمد لیثى قرنى

احمد محمد متولى سالم

(احمد محمد محسن علي (باق

احمد  محمد محمد بھجت زھران

احمد محمد محمد عبود

احمد  محمد محمود محمد على

احمد  محمد مصطفى توفیق محمد

احمد  محمد نبیل احمد محمد

احمد  محمد نصر الدین امین

احمد محمود احمد حسن

احمد  محمود السید محمود

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32485

102/2009/29349

102/2009/36166

102/2008/10310

102/2009/31623

102/2009/36474

102/2009/32616

102/2009/33103

102/2009/31094

102/2008/12861

102/2009/32503

102/2009/29781

102/2007/02892

102/2008/13568

102/2009/36444

102/2009/36167

102/2007/03369

102/2009/29669

102/2008/13797

102/2009/32119

102/2009/32194

102/2009/30909

102/2009/30356

102/2009/35332

102/2009/31920

عربى

30376

30377

30378

30379

30380

30381

30382

30383

30384

30385

30386

30387

30388

30389

30390

30391

30392

30393

30394

30395

30396

30397

30398

30399

30400

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 17صفحة 

احمد محمود امام الخشن

(احمد محمود سید احمد القنایاتى (باق

احمد محمود عفیفى فضل

احمد محمود كامل محمد

(احمد محمود محمد سعد الدین (باق

احمد  محمود محمد سید احمد

احمد  محمود محمود محمود عبد العزي

احمد محى الدین محفوظ

احمد  مختار احمد امام

احمد  مختار سعد احمد

احمد  مسعد حسن عبدالغنى

احمد  مصطفى السید مصطفى

احمد مصطفى عبدهللا الصادق حسین

أحمد  مصطفى عبدالوھاب أحمد

احمد  مصطفى على رضا محمد

احمد مصطفى محمد حزین عید

احمد مصطفى محمد یوسف

(احمد مصطفى محمود على (باق

أحمد  مصطفى یوسف عبد العلیم

احمد مطیع سعد الزینى

احمد  ممدوح احمد عبدالمجید

احمد  ممدوح عزالدین مدكور

احمد  منصور خلیل شلبى

احمد  منیر محمد حسن

احمد  مؤمن محمد الصادق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/36469

102/2005/03171

102/2008/26240

102/2006/18316

102/2007/23584

102/2009/32105

102/2009/31629

102/2006/21420

102/2009/31580

102/2009/30958

102/2009/32169

102/2009/31918

102/2009/36558

102/2009/29428

102/2009/30879

102/2009/36174

102/2010/38504

102/2007/25839

102/2009/32680

102/2009/38066

102/2009/30469

102/2009/29812

102/2009/29993

102/2009/31921

102/2009/30897

عربى

30401

30402

30403

30404

30405

30406

30407

30408

30409

30410

30411

30412

30413

30414

30415

30416

30417

30418

30419

30420

30421

30422

30423

30424

30425

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 18صفحة 

احمد  نبیل احمد یحیى

حسیناحمد  نجدى محمد احمد 

احمد  نزیھ جمال عفیفي

احمد  نصار طرشوبى رجب

احمد نصر الدین محمد

أحمد نور الدین عبد القادر محمود

احمد ھارون صادق حسن

احمد ھاشم حسانین حسین

احمد  ھانئ محمود رشاد

احمد  ھشام سید زیادة

(احمد ھشام فاروق عباس (محول

احمد ھوارى محمود عشماوى

أحمد  وجدى عبد الحمید عفیفى

أحمد  وحید حسنین عبد القادر

(احمد وحید على (باق

أحمد  وحید محمد محمد جلھوم

احمد یاسر احمد سعد

احمد  یاسر سعد احمد

احمد  یاسر محمد رمضان

احمد یحیى احمد فضل

احمد  یحیى السید محمد

احمد یحیى عبدالعزیز محمد

احمد یسر الدین احمد صالح ندیم

(احمد یسرى الدین محمود محمد منصور (باق

أحمد  یوسف جمعھ محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31630

102/2009/32677

102/2009/30899

102/2009/31361

102/2010/38506

102/2009/32360

102/2009/35442

102/2009/36177

102/2009/29513

102/2009/31261

102/2011/40527

102/2009/36593

102/2009/32900

102/2009/34343

102/2010/38482

102/2009/32809

102/2008/10243

102/2009/31993

102/2009/31148

102/2006/00187

102/2009/30186

102/2008/14550

102/2009/35547

102/2008/26246

102/2009/29562

عربى

30426

30427

30428

30429

30430

30431

30432

30433

30434

30435

30436

30437

30438

30439

30440

30441

30442

30443

30444

30445

30446

30447

30448

30449

30450

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 19صفحة 

احمد یوسف محمد عبد الوھاب

ادھم احمد محمد احمد

(ادھم حمدى احمد عبد القوى (باق

ادھم  رجب عوده سید

ادھم سرحان مسعد حسین

أدھم  شریف شاكر حسن بیومى

ادھم  مجدى مصطفى محمود

(ادوارد نبیل ادوارد عبد الملك (باق

ارشید عبد الوھاب احمد الرشید

(اروى احمد ممدوح حسن (باق

اسامة  ابراھیم عیسى عزام

اسامة جمال ابوضیف عبده

(اسامة حسین عمر حسین (باق

اسامھ  سلیمان عبدالمنعم بیومى

اسامھ صالح سعد رضوان

اسامھ عبد المنعم محمود محمد

اسامھ عبد الھادي عبد الرحمن حسین

اسامھ  علي احمد علي

(اسامھ على عبد هللا محمد (باق

اسامة فتحى احمد جمعھ

اسامھ  كمال الدین فرج ابراھیم

اسامھ  محمد احمد احمد

اسامة محمد احمد سالم

اسامھ  محمد حسن المرسى

(اسامھ محمد عاصم عبد الحمید (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/37142

102/2005/01013

102/2008/13025

102/2009/31362

102/2006/21843

102/2009/29393

102/2009/30357

102/2006/01011

102/2008/28863

102/2008/14896

102/2009/33215

102/2009/36179

102/2007/08095

102/2009/30470

102/2008/14781

102/2007/07477

102/2008/10995

102/2009/30638

102/2005/02867

102/2008/15771

102/2009/30589

102/2009/31373

102/2006/21424

102/2009/31850

102/2011/40564

عربى

30451

30452

30453

30454

30455

30456

30457

30458

30459

30460

30461

30462

30463

30464

30465

30466

30467

30468

30469

30470

30471

30472

30473

30474

30475

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 20صفحة 

اسامھ محمد عباس احمد

(اسامة محمود احمد عبدة (باق

(اسامھ مصطفى محمد ابراھیم (باق

(اسامة نبیل محمود عبد السالم (باق

اسحاق عاطف حسنى شاكر

اسراء  ابو المعاطى سید عبد المجید

إسراء  أبو بكر توفیق عبده أحمد

إسراء  أحمد فؤاد إبراھیم

(اسراء احمد كمال طنطاوى (باق

إسراء  أسامھ حالوه محمد

اسراء  امام محمد امام

(اسراء ثابت مھنى على (باق

اسراء  رمضان محمد عبدالغنى

إسراء  سامى سعد حسین

اسراء  سعد محمد احمد السباعى

اسراء سعید رمضان حسن

اسراء سعید صالح عبدالعزیز

اسراء  سید صادق محمد

اسراء سید محمد عبد العظیم

اسراء  سید مغازى احمد

اسراء  شكرى ابراھیم سالم

اسراء  شكرى حسنین احمد

اسراء طارق جابر البرعى

اسراء طارق عبد الحمید محمد

اسراء عصام سعد سید

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/35736

102/2008/15331

102/2008/27014

102/2006/01202

102/2006/01047

102/2009/31724

102/2009/29415

102/2009/32630

102/2008/13388

102/2009/32456

102/2009/30312

102/2008/11786

102/2009/29515

102/2009/32767

102/2009/30766

102/2008/13842

102/2008/15118

102/2009/31121

102/2008/13582

102/2009/31045

102/2009/33205

102/2009/31122

102/2008/14907

102/2009/35764

102/2008/12900

عربى

30476

30477

30478

30479

30480

30481

30482

30483

30484

30485

30486

30487

30488

30489

30490

30491

30492

30493

30494

30495

30496

30497

30498

30499

30500

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 21صفحة 

اسراء  عصام فتحى شنن

اسراء  فوده عبدالعزیز سلیمان

اسراء  فوزى عبدربھ ابراھیم

اسراء مجدى محمد اسماعیل

اسراء  محمد احمد جوھر

اسراء محمد احمد محمد

اسراء  محمد حمزة عبد المعطي

اسراء محمد سعید محمد

إسراء  محمد عبد المنعم على إبراھي

اسراء  محمد فرغلي محمد احمد

اسراء محمد محمد حسین الغرباوى

اسراء محمد محمد رمضان

إسراء  مصطفى السید محمود

اسراء  مصطفى عبد الكریم عبد الاله

إسراء  مصطفى عید حسین

إسالم  إبراھیم زكى دسوقى

اسالم  ابراھیم سید ابراھیم

اسالم  ابراھیم سید حسین

اسالم ابراھیم عبد الھادى

اسالم  ابو بكر سید عبد ربھ

اسالم احمد جمال الدین

(اسالم احمد سید على (باق

(اسالم احمد محمود العطفى (باق

اسالم ادم شرف ادم

(اسالم السید محمد اسماعیل (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31696

102/2009/29887

102/2009/32100

102/2008/14010

102/2009/31046

102/2008/10105

102/2009/29345

102/2009/35559

102/2009/32828

102/2009/30727

102/2008/11158

102/2010/38498

102/2009/32977

102/2009/30284

102/2009/32664

102/2009/32933

102/2009/29782

102/2009/32073

102/2010/38508

102/2009/31539

102/2009/35392

102/2007/07395

102/2008/26939

102/2009/37170

102/2007/03037

عربى

30501

30502

30503

30504

30505

30506

30507

30508

30509

30510

30511

30512

30513

30514

30515

30516

30517

30518

30519

30520

30521

30522

30523

30524

30525

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 22صفحة 

إسالم  السید محمد عبدربھ سلمان

اسالم  السید محمد ملیجي

اسالم ایمن عبد اللطیف شكرى

اسالم جمال الدین محمد سلیمان

اسالم  جمال كامل عباس

اسالم جمال محمد ابو النجا

اسالم  جمال محمد محمود

اسالم حافظ سید محمد

(اسالم حسن مصطفى حسن (باق

اسالم حسین حسین حسین المصرى

اسالم حسین عبد الفتاح حسن یوسف

اسالم  حماده عبد العاطى عبدالرحمن

اسالم  خالد احمد مصطفى

اسالم خالد عبد السمیع

اسالم  رمضان حسن محمد

اسالم  سامى محمد یاسین ابراھیم

اسالم  سعد الدین عبد الجلیل السید

اسالم  سعید عبده حسن

اسالم  سعید مرسي نصر

اسالم سمیر فرج

(اسالم سید كامل سید (محول

(اسالم سید محمد سید (باق

(اسالم شعبان رشاد حسن (باق

اسالم شعبان عبد اللطیف محمد

اسالم صالح سید صبح

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32400

102/2009/29783

102/2009/34617

102/2009/35986

102/2009/30113

102/2008/26649

102/2009/31096

102/2008/28880

102/2008/10667

102/2009/34492

102/2006/01590

102/2009/31562

102/2009/32190

102/2010/38511

102/2009/31994

102/2009/29784

102/2009/34443

102/2009/31995

102/2009/31577

102/2010/38514

102/2011/40528

102/2005/00681

102/2006/00547

102/2009/36184

102/2009/35407

عربى

30526

30527

30528

30529

30530

30531

30532

30533

30534

30535

30536

30537

30538

30539

30540

30541

30542

30543

30544

30545

30546

30547

30548

30549

30550

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 23صفحة 

اسالم  طارق محمد حسین

اسالم  طھ محمود عبدالعظیم سالم

اسالم عادل عبد المحسن

اسالم  عامر عبدالمنعم عبدالفتاح

إسالم  عبد الرحمن فراج عبد الرحمن

اسالم  عبد السالم رواش محمد

اسالم عبد العاطى عطیھ عبد العاطى

اسالم عبد هللا كامل

اسالم عبد الواحد السید عبد الواحد

اسالم عبدالفتاح محمد ابو الفتوح

اسالم  عزیز محمد عبدالمطلب

اسالم  عالء اسماعیل عبدالعال

(اسالم عالء الدین ابراھیم (محول

اسالم على اسماعیل ابراھیم

(إسالم على سلیمان على (باق

اسالم  عمار ابراھیم عبدالعاطى

اسالم عمر عبد الفضیل العدس

اسالم  عنتر عبدالرحمن عبدهللا

اسالم  عید سعید مسوق

اسالم فتحي محمود مرسي

اسالم فرغلى على خلف هللا

اسالم  مجدى محمد محب الدین

(اسالم محمد ابراھیم عبدهللا (باق

(اسالم محمد احمد سید (باق

اسالم  محمد احمد عبدالمنعم

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31922

102/2009/32162

102/2009/35023

102/2009/31081

102/2009/29423

102/2009/30932

102/2009/37173

102/2009/37174

102/2009/37176

102/2008/15312

102/2009/30334

102/2009/31959

102/2011/40529

102/2009/35224

102/2004/00634

102/2009/33249

102/2008/10174

102/2009/32303

102/2009/31262

102/2006/18350

102/2007/23610

102/2009/31731

102/2007/08251

102/2006/19354

102/2009/32004

عربى

30551

30552

30553

30554

30555

30556

30557

30558

30559

30560

30561

30562

30563

30564

30565

30566

30567

30568

30569

30570

30571

30572

30573

30574

30575

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 24صفحة 

اسالم  محمد احمد محمد عبد الرحیم

(اسالم محمد السید محمد (باق

اسالم  محمد حسین احمد

إسالم  محمد حسین متولى

اسالم  محمد شعبان فرج هللا

اسالم محمد عبد الحافظ صادق

اسالم محمد عبد الخالق متولي

اسالم محمد عبد العزیز عطیھ

اسالم  محمد عبد الغنى مقلد

اسالم  محمد عبداللطیف عبدالوھاب

اسالم محمد عزت توفیق

اسالم محمد عمران احمد

اسالم محمد فاروق محمد زیدان

اسالم محمد محمد ابو حماد

اسالم محمد محمد جاد ریحان

اسالم  محمد محمد درویش

اسالم محمد محمود حسانین على خلف

اسالم محمد محمود حسانین حسن

(اسالم محمد مصطفى ابراھیم (باق

(اسالم محمد مصطفى جنینة (باق

اسالم مرعى ابوالحدید

اسالم مھدى زكریا محمد

اسالم نبیل ذكى عبد الباقى

اسالم  ھشام عبد الرحمن عبد اللطیف

إسالم  ھالل محمود حافظ

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/29247

102/2006/19218

102/2009/32076

102/2009/32600

102/2009/32269

102/2008/11063

102/2007/03437

102/2008/12041

102/2009/31306

102/2009/31338

102/2009/35414

102/2007/07499

102/2009/36188

102/2007/06008

102/2007/02690

102/2009/30425

102/2008/26252

102/2009/35279

102/2008/11693

102/2006/02829

102/2010/38516

102/2009/36191

102/2009/36194

102/2009/29595

102/2009/32624

عربى

30576

30577

30578

30579

30580

30581

30582

30583

30584

30585

30586

30587

30588

30589

30590

30591

30592

30593

30594

30595

30596

30597

30598

30599

30600

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 25صفحة 

إسالم  ھیثم عبد العزیز محمد العفي

اسالم  یوسف انور حمیده

اسالم  یوسف حسین ابو كوز

اسماء ابراھیم سالم محمد

اسماء ابو المعاطى احمد محمد

أسماء  ابو بكر مطلوب إبراھیم مطلو

اسماء  احمد ابراھیم مھدى

اسماء  احمد حسین احمد

اسماء احمد زین الدین محمد

اسماء احمد عبدالعلیم محمد

اسماء  احمد فوزي حفظ هللا محمود

اسماء  احمد محمد محمد

(اسماء احمد محمود عبد الحمید (محول

اسماء احمد محمود على

اسماء  اسامھ ابراھیم حسن المنشاوى

اسماء اسماعیل محمد حسین

اسماء  اشرف عبد الفتاح طھ نور الد

اسماء  امام محمد ابوحمود

اسماء ایمن كمال كامل

أسماء  بیومى یاقوت السید حبیب

أسماء  جمال رمضان عبد الغنى

اسماء جمعھ كامل جمعھ

اسماء جمیل مصطفى محمد

اسماء جوده عبد العظیم موسي

بد هللاسماء حاتم منصور ع

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32688

102/2009/29261

102/2009/31423

102/2006/04455

102/2008/10852

102/2009/32978

102/2009/30994

102/2009/32259

102/2008/12149

102/2008/12317

102/2009/30289

102/2009/29759

102/2011/40530

102/2009/35792

102/2009/31661

102/2008/10505

102/2009/31481

102/2009/34260

102/2008/11850

102/2009/32864

102/2009/32386

102/2009/35455

102/2008/15260

102/2008/11506

102/2009/38068

عربى

30601

30602

30603

30604

30605

30606

30607

30608

30609

30610

30611

30612

30613

30614

30615

30616

30617

30618

30619

30620

30621

30622

30623

30624

30625

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 26صفحة 

اسماء  حسن حسن الحامولي

اسماء حسنى حسین عبد الرؤف

اسماء  حسین محمد احمد

اسماء حمدى عبد الستار

اسماء حمدى عمر غرباوى

اسماء خالد توفیق عبد العاطى

اسماء  خالد سید حسن

اسماء  خالد عرفھ السید

اسماء  راغب فھمي احمد

اسماء رضا عبد العاطى سید

اسماء سید بدوى محمد

اسماء  سید حسین یوسف

أسماء  سید محمد صابر

أسماء  شربین جاد أحمد

(اسماء شعبان محمد حسنین (باق

اسماء صبحى جاد الحق

اسماء  صالح عبده ادریس

اسماء عبد الجید سید

أسماء  عبد الرحمن سعد عبد الرسول

اسماء عبد الرحمن محمد

اسماء عبد الرحیم ابراھیم

اسماء عبد العزیز على عبد العزیز

اسماء عبد العزیز موسى ابو میرة

اسماء  عبد هللا شافعى ھالل

اسماء  عبدهللا عبدالعزیز ابوالعال

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30290

102/2009/35698

102/2009/30779

102/2009/35494

102/2008/13456

102/2009/36077

102/2009/31649

102/2009/30664

102/2009/31229

102/2009/38005

102/2009/35503

102/2009/31456

102/2009/32560

102/2009/32848

102/2008/15611

102/2007/23615

102/2009/30521

102/2010/38519

102/2009/32998

102/2010/38518

102/2009/35514

102/2009/36084

102/2009/36085

102/2009/31374

102/2009/31982

عربى

30626

30627

30628

30629

30630

30631

30632

30633

30634

30635

30636

30637

30638

30639

30640

30641

30642

30643

30644

30645

30646

30647

30648

30649

30650

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 27صفحة 

(اسماء على ابراھیم محمد (باق

اسماء على عمر عبدالظاھر

اسماء على محسن المصیعى

(اسماء على محمد زكى (باق

أسماء  لبیب محمود قرعانى

أسماء  ماجد حسن على نور

اسماء  مبروك عبدالرازق مبروك

اسماء  مجدى عبدالمنعم عبدالرحیم

اسماء  محمد فرج سعید احمد

اسماء  محمد مصطفي احمد

أسماء  محمود إبراھیم محمود

اسماء محمود احمد عبد المعطى

(اسماء محمود اسماعیل اسماعیل (باق

اسماء  محمود السید ابو العال

(اسماء محمود حسن محمد (باق

أسماء  محمود یوسف محمد

اسماء  مرید احمد عبد الرحمن حسن

اسماء  ممدوح سید محمد

اسماعیل ابراھیم جاد الكومى

اسماعیل السید احمد موسى

اسماعیل  سید عبدالغنى اسماعیل

اسماعیل عالء الدین اسماعیل عبد ا

اشرف احمد حسن عبد الكریم

(اشرف احمد محمد عبد العلیم (باق

(اشرف حسن ابو المعاطى عبد الغ (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/23618

102/2008/15688

102/2009/37960

102/2008/26981

102/2009/32736

102/2009/32871

102/2009/29454

102/2009/30824

102/2009/32238

102/2009/31293

102/2009/32633

102/2009/36098

102/2008/10455

102/2009/29853

102/2005/12526

102/2009/32829

102/2009/30713

102/2009/29896

102/2009/36197

102/2009/36198

102/2009/29770

102/2008/11179

102/2008/26258

102/2008/11226

102/2006/03087

عربى

30651

30652

30653

30654

30655

30656

30657

30658

30659

30660

30661

30662

30663

30664

30665

30666

30667

30668

30669

30670

30671

30672

30673

30674

30675

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 28صفحة 

اشرف  رمضان عبد العظیم ابراھیم

اشرف زكى محمد محمد

اشرف  سید شعبان محمد

اشرف طارق عبد المنعم محمد

(باقاشرف عاصم عبد الفتاح محمد االحول )

اشرف عبد الفتاح خلف

اشرف عطیھ محمد عبد العزیز

اشرف على لطفى حسین احمد

اشرف  محمد عبدالمقصود صاوى

اعتماد  مصطفى فتحى عبدالعزیز

اكرامى  سید احمد جالل

االء الشحات عوض عبد الوھاب حنفى

االء  جالل الدین محمود فوزى عبدالحلیم

االء  حسن احمد عبد الصمد

االء  شریف ابراھیم محمد

االء  صادق ابراھیم ابراھیم

االء عبد الناصر محمد بركات

(االء عماد حامد محمد سعید (باق

(االء محروس على یوسف (باق

االء  محمد عبد الھادي محمد

االء  محمد عثمان محمود

االء  محمد مدبولى سعید

االء  محمد نبیل علي شلتوت

االء مدحت منیر محمد

الجوھره سلطان خمیس ناصر الكوادى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31625

102/2006/04897

102/2009/29936

102/2008/10080

102/2008/10042

102/2010/38505

102/2008/13914

102/2008/10669

102/2009/31063

102/2009/31327

102/2009/31353

102/2008/26259

102/2009/29527

102/2009/31050

102/2009/32283

102/2009/29690

102/2009/34598

102/2008/11441

102/2007/23631

102/2009/30127

102/2009/30682

102/2009/30064

102/2009/30141

102/2008/11157

102/2007/25537

عربى

30676

30677

30678

30679

30680

30681

30682

30683

30684

30685

30686

30687

30688

30689

30690

30691

30692

30693

30694

30695

30696

30697

30698

30699

30700

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 29صفحة 

(الحسینى مصطفى محمد مصطفى (باق

الذات  محمد عبد العال سید

الزھراء  محمد نجم الدین محمد

السید حسن السید على

السید راضى السید محمد

السید على سعد على الطویل

السید غطانى السید على

السید كامل حسنى السید

(الشافعى محمد محمد على (محول

الشیماء  السید غندور محمد

الشیماء  حمدي عمرعبد الكریم

الشیماء عبد الباسط عبد الحمید حم

الشیماء محمد عبد اللطیف شرشر

الشیماء  محمد یوسف ابوجنیدى

العنود حاتم منصور عبد هللا المنصورى

الفت دسوقى عبد الحلیم

الفت  عبید طاھر سید

)

الھام حامد بدوى عبد الرحیم

الھام محمد سید احمد البشیر

الھنوف خالد ملیحان

الھنوف عبد العزیز مبارك جاسم

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/03318

102/2009/29351

102/2009/29466

102/2009/35796

102/2008/11694

102/2009/36206

102/2009/36207

102/2008/26262

102/2011/40531

102/2009/33137

102/2009/31437

102/2008/14654

102/2009/36209

102/2009/29416

102/2009/38074

102/2009/35519

102/2009/33125

102/2006/22271

102/2008/11695

102/2009/29785

102/2005/00834

102/2008/11886

102/2008/26263

102/2009/37881

102/2009/37966

عربى

30701

30702

30703

30704

30705

30706

30707

30708

30709

30710

30711

30712

30713

30714

30715

30716

30717

30718

30719

30720

30721

30722

30723

30724

30725

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 30صفحة 

امال ابراھیم عبد هللا عبد القو

(امال لطفى محمد محمود سید (باق

امال  مجدى بشیر محمد

امام خلف صدیق محمود

(امام سعید سعد الكفراوى (محول

امام عمر عبد التواب امام

امانى احمد فتحى حسین

امانى اسامة محمد منیر حسین

امانى حسین محمود متولى

اماني سمیر فتحي جرجس

(امانى صابر فتحى حسن (باق

امانى  صالح محمد احمد

امانى  عبد الباسط حماده شعیب

امانى عبد هللا محمود عبد المعطى

امانى  محمد عبد الحمید فھمى منصور

امانى محمد عمر احمد

امانى محمود طھ جاد المولى

اماني  محمود محمد ابراھیم

امانى  مصطفى عبد الخالق محمد

(امانى مصطفى یاسین عبد الجید (باق

امتثال  دسوقى محمد عید

امل بدر عبد العزیز محمد حسانین

امل حسنین سعد حسنین

امل  حسین سعد طھ

أمل  سمیر أحمد عبد الرحمن

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/03593

102/2008/26265

102/2009/31071

102/2009/36119

102/2011/40551

102/2007/02850

102/2009/38017

102/2009/36121

102/2008/15880

102/2008/12405

102/2008/13855

102/2009/33183

102/2009/31382

102/2008/11887

102/2009/31008

102/2008/15845

102/2009/36395

102/2009/31211

102/2009/31037

102/2007/05573

102/2009/31676

102/2007/07801

102/2007/07939

102/2009/31381

102/2009/32659

عربى

30726

30727

30728

30729

30730

30731

30732

30733

30734

30735

30736

30737

30738

30739

30740

30741

30742

30743

30744

30745

30746

30747

30748

30749

30750

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 31صفحة 

(امل سید عبده ابو سالم (محول

امل عبد المحسن محمد عباس

امل  كبارة یونان ایوب

امل  مجدى محمد شحاتھ

أمل  محمد عبد الحمید أحمد البكرى

أمل  یوسف أحمد قمر أحمد

امنھ دسوقى اسماعیل

(امنھ عبد الناصر عبد الفتاح احمد (باق

امنھ  یحى ابراھیم حسن

امنیھ ابراھیم احمد ابراھیم ابراھیم

امنیھ  احمد حسین عبد الدایم

امنیھ احمد محمد عبد الجلیل

أمنیة  أحمد ھالل إبراھیم

امنیة اسماعیل احمد اسماعیل

امنیة حسن محمود الدسوقى

امنیھ  حسین عبدالسالم على

امنیھ  حمدى محمود احمد الحرزاوى

امنیھ  رجب قرنى عویس

امنیة رفعت محمد عبد الحمید

امنیھ  سعید عبد الحمید بركھ

امنیھ سمیر عبد العظیم محمود

امنیة عبد الموجود حسین احمد

امنیھ  عبدالعظیم سعد السید بسطامى

امنیھ  علي حسن یوسف

امنیھ ماھر یوسف محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40532

102/2008/11797

102/2009/30788

102/2009/34405

102/2009/32970

102/2009/32820

102/2008/26641

102/2007/03110

102/2009/31454

102/2008/13801

102/2009/30666

102/2008/12284

102/2009/32753

102/2009/35304

102/2008/15023

102/2009/31039

102/2009/30512

102/2009/30048

102/2009/35391

102/2009/30065

102/2008/10785

102/2009/36397

102/2009/31247

102/2009/29898

102/2008/11880

عربى

30751

30752

30753

30754

30755

30756

30757

30758

30759

30760

30761

30762

30763

30764

30765

30766

30767

30768

30769

30770

30771

30772

30773

30774

30775

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 32صفحة 

امنیھ  مصباح احمد مصباح

امنیھ  مصطفى عبدالخالق محمد

امنیھ مصطفى متولى مصطفى

امیر  احمد عبد العال محمد

(امیر اسحق خلف سویحھ (باق

امیر خیرى شحاتة محمد

امیر  زغلول شنوده عبد المسیح

امیر شریف مصطفى عباس

(امیر فایز حسن انور (باق

امیر  محسن محمد عبد العزیز

امیر  محمد احمد محمد عمر خطاب

امیر محمد انور احمد

امیر  محمد محمود مصطفي

امیرة ابوالفتوح على عید

امیره  احمد حسین عز الدین

(امیره احمد عبد الوھاب ابو ورقھ (باق

(امیره احمد عبد ربھ حسن (محول

امیره  اشرف صابر فتوح احمد

أمیرة  حمدى محمد رشاد

أمیرة  زكریا عباس محمدین

أمیرة  سامى محمد حسینى مصطفى

امیره  سید سنوسى سید

امیره  شعبان محمد سلمان

امیرة عادل محمود عواد

امیرة  عباس احمد عبدربھ

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/29899

102/2009/31038

102/2008/14581

102/2009/31714

102/2005/02073

102/2009/36399

102/2009/29244

102/2009/36401

102/2006/00083

102/2009/29969

102/2009/29288

102/2008/14271

102/2009/31996

102/2007/06517

102/2009/30548

102/2008/26187

102/2011/40534

102/2009/31018

102/2009/32824

102/2009/32821

102/2009/32561

102/2009/33267

102/2009/33233

102/2009/36407

102/2009/29517

عربى

30776

30777

30778

30779

30780

30781

30782

30783

30784

30785

30786

30787

30788

30789

30790

30791

30792

30793

30794

30795

30796

30797

30798

30799

30800

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 33صفحة 

امیره عبد العزیز ابراھیم احمد

أحمد الجابرىأمیرة  عبد هللا

امیره كامل عبد العال ابراھیم

امیرة  لطفى زیدان عبدالسند

امیره  مجدى تاج الدین على خطاب

(امیره محمد احمد محمد على (باق

امیرة محمد الھامى محمد

امیرة  محمد سید محمد

امیره محمد یوسف محمد

امیرة محمود ابو الحسن ابراھیم

امیرة مصطفى شرف موسى

امیره ناصح فكور اسكندر

امین احمد رمضان احمد

امین  بدیر ثابت عجیب

امین عبد التواب جودة

امینة  محمد محمد سید

(امینھ محى الدین احمد ابراھیم (باق

امینھ مصطفى جمعھ امبابي

انجى  عاید فایق سعد هللا

انجى عبد الحمید عثمان عبد الحمید

إنجى  عصام عبد اللطیف إبراھیم

انجى مصطفى محمد جاب هللا

انجى نبیل ابراھیم ابراھیم

انجى یوسف محمد فؤاد عبد العزیز

انجى یونان مجلى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/35838

102/2009/32849

102/2007/04587

102/2009/31943

102/2009/31654

102/2008/26547

102/2009/36408

102/2009/32048

102/2008/12603

102/2009/35551

102/2009/36410

102/2008/11377

102/2008/12506

102/2009/30639

102/2009/36413

102/2009/30280

102/2008/10807

102/2008/12593

102/2009/30826

102/2008/12269

102/2009/32966

102/2009/35499

102/2009/35460

102/2008/13759

102/2008/26651

عربى

30801

30802

30803

30804

30805

30806

30807

30808

30809

30810

30811

30812

30813

30814

30815

30816

30817

30818

30819

30820

30821

30822

30823

30824

30825

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 34صفحة 

اندرو  مرقس منیر زكى

(اندرو نظیر مجلع یوسف (باق

انس  السید السید المرغنى حسین

انس فایز  ابراھیم السید

(انشراح حسن صابر مكاوى (باق

انعام محمد محمود ثابت

انغام صالح عمار احمد

أنغام  وجدى عبد الحمید على

مدانور حسین مح

اولیفیا  مجدى مایز عبد الالھوت

ایات احمد سید عثمان

ایات  حمدي ابراھیم دسوقى

ایات  عبدالعاطي جوده ابراھیم

ایات  مصطفى محمد سید احمد

(ایثار خلف على خلف السعد (باق

ایریني  عوض فرج عوض

ایرینى یوسف ابراھیم یوسف

ایمان ابراھیم احمد على

ایمان  احمد حسن مصطفى محمود

ایمان  احمد عبد التواب محمد

ایمان  الصالح عبدالغنى محمد

ایمان  جلشانى عبد الحمید احمد سید

ایمان جمال سید باشا

ایمان  حسن حنفى مبروك

ایمان  حسین ثابت دھشان محمود

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31962

102/2007/08252

102/2009/29937

102/2008/14727

102/2006/04459

102/2007/06233

102/2009/36414

102/2009/32784

102/2010/38524

102/2008/10604

102/2006/21878

102/2009/30768

102/2009/29900

102/2009/30790

102/2008/28767

102/2009/31290

102/2008/12324

102/2008/13893

102/2009/33104

102/2009/31694

102/2009/31944

102/2009/31700

102/2009/36240

102/2009/30099

102/2009/30828

عربى

30826

30827

30828

30829

30830

30831

30832

30833

30834

30835

30836

30837

30838

30839

30840

30841

30842

30843

30844

30845

30846

30847

30848

30849

30850

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 35صفحة 

(ایمان حسین عمر عامر (باق

ایمان حنفى محمود حنفى

ایمان رزق السید عبد العاطى

ایمان  رضا محمد عبد الرحمن

ایمان  سعید عبد الواحد ابراھیم

ایمان سلیمان محمد سلیمان

ایمان سید فؤاد احمد مطاوع

ایمان شعبان على محمد

ایمان صالح الدین ابراھیم محمود خ

ایمان طاھر محمد صابر

ایمان عاشور عبد العزیز عاشور

(ایمان عبد الحمید عبد المعطى ابو الحسین (باق

ایمان  عبد الخالق عبد الرحیم احمد

ایمان عبد الرحمن احمد عبد الجلیل

ایمان عبد الغنى السید عكاشھ

إیمان  عبدالفتاح محمد عبدالرازق

ایمان عالء الدین احمد حمزة

ایمان عماد سید عبد الحمید

ایمان عید محمد علي

ایمان فتحي ابراھیم عبد الھادي

إیمان كرم على فاید

ایمان  محمد سید سالمھ

ایمان محمد عبد العظیم

ایمان  محمد محمد محمود متولى

إیمان  محمدین حسن على

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/28030

102/2009/35898

102/2009/36417

102/2009/31238

102/2009/30518

102/2010/39348

102/2008/13757

102/2008/10855

102/2008/12250

102/2008/12114

102/2008/10509

102/2006/22175

102/2009/30100

102/2009/37179

102/2008/28033

102/2009/33031

102/2009/36247

102/2009/36248

102/2007/03532

102/2008/12408

102/2009/32562

102/2009/30105

102/2010/38527

102/2009/29714

102/2009/32850

عربى

30851

30852

30853

30854

30855

30856

30857

30858

30859

30860

30861

30862

30863

30864

30865

30866

30867

30868

30869

30870

30871

30872

30873

30874

30875

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 36صفحة 

ایمان محمود أمام أبو طالب

ایمان محمود امام شوره

(ایمان محمود صبحى عبد الجواد (باق

ایمان مدحت محمد السید

(ایمان مراد محمد جمال (باق

ایمان  مصطفى مصطفى محمد

ایمان منصور احمد منصور

ایمن احمد حسنین محمد عبدالصمد

ایمن  ثابت میھوب احمد

ایمن جمال على خلیفة

ایمن ریاض امین ابراھیم

ایمن سمیر عبد الستار عبدالوھاب

ایمن  سید محمد سید

ایمن  شعبان السید ھارون

ایمن صالح خلیل محمد الجمل

ایمن محمد ابو زید عبد الخالق

ایمن  محمد سابق عطیھ

ایمن  محمد صادق حسن

ایمن  محمد عبد العزیزعبد السالم

ایمن محمد فاروق عثمان

(ایمن مصطفى سالمھ على (محول

ایمن منیر عبدالفتاح اسماعیل

ایناس ابراھیم حسن علي

ایناس احمد قطب حسن

ایناس حسن قاسم احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13185

102/2008/13004

102/2007/04882

102/2008/14371

102/2004/09065

102/2009/31793

102/2006/19042

102/2008/14132

102/2009/34413

102/2009/35044

102/2010/38510

102/2008/14294

102/2009/33253

102/2009/31239

102/2008/12388

102/2009/34828

102/2009/31057

102/2009/34048

102/2009/29529

102/2009/36420

102/2011/40535

102/2007/06611

102/2007/03594

102/2008/12699

102/2007/02641

عربى

30876

30877

30878

30879

30880

30881

30882

30883

30884

30885

30886

30887

30888

30889

30890

30891

30892

30893

30894

30895

30896

30897

30898

30899

30900

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 37صفحة 

(ایناس رمضان فرج فرج (باق

ایناس عصام حلمى عبد العزیز

ایناس  محمد رضا محمد احمد عبد الل

ایناس  ممدوح عبده محمد

ایھ ابراھیم الدسوقى محمد

ایھ  ابو الحمد قاسم فاوى

(ایة احمد حافظ السید (باق

(ایھ احمد عبدالرحیم مرسى (باق

ایة احمد فتحى احمد

(ایھ احمد محمد ابراھیم عمر (باق

ایھ أحمد محمود على

ایھ  اسامھ ابراھیم سید على

ایھ  السید صابر احمد

ایھ هللا خالد زین العابدین

ایة هللا رأفت أحمد إبراھیم

(ایة هللا عادل عبد الفتاح على (باق

(ایة هللا على عبد هللا على (باق

(ایھ امین احمد امین (باق

ایھ جالل بدر

ایھ  جمال عبد هللا ابراھیم

ایھ  جمال عبدالناصر انور

ایھ  جمال علي محمد

ایة حمدى حسن یوسف

(ایھ حمدى عبد الحكم (باق

(ایھ حموده محمد عبد ربھ سلیمان (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14197

102/2008/10537

102/2009/30069

102/2009/31860

102/2009/35874

102/2009/31091

102/2006/21886

102/2008/12155

102/2009/35810

102/2008/10287

102/2009/32629

102/2009/30791

102/2009/30769

102/2009/35667

102/2009/32884

102/2008/13602

102/2008/25957

102/2005/12484

102/2010/38526

102/2009/30293

102/2009/29530

102/2009/29902

102/2009/32558

102/2010/38474

102/2007/05889

عربى

30901

30902

30903

30904

30905

30906

30907

30908

30909

30910

30911

30912

30913

30914

30915

30916

30917

30918

30919

30920

30921

30922

30923

30924

30925

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 38صفحة 

ایة  خالد سعد عبدالقادر

ایھ خالد عبد العزیز عبد الفتاح

ایھ  رأفت عبدالصمد النبراوى

ایھ رجب عبد البر عبد العال

(ایھ سامى فوزى السید (باق

(ایھ سعید ابراھیم بدوى (باق

ایة سعید بسیونى السید النجار

ایھ سعید عبد المنعم حامد

ایھ سالمھ محمد محمد

(ایة سمیر فایز السید (باق

ایھ  سمیر محمد عبد الغفار شتا

ایھ سید على على

ایھ  شعبان محمد اسماعیل

ایھ صبرى ابراھیم ابراھیم الجندى

ایة طارق احمد محمود

ایة طارق انور عطا هللا

ایھ عادل حلمى عبد هللا

(ایھ عادل محمد حسن (محول

ایة عبد الحمید صبحى خاطر

ایة عبد العظیم على عبد العظیم

ایھ عبد المنعم كامل محمد كامل

ایة عز الدین محمد مھدى السید

ایھ عصام محمد عبد المجید

(ایھ عالء الدین محمود شكرى (باق

ایھ على صادق عباس

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32064

102/2009/33042

102/2009/31088

102/2008/10895

102/2008/13837

102/2007/05293

102/2009/32976

102/2009/30101

102/2008/11894

102/2008/15686

102/2009/33131

102/2009/29401

102/2009/31397

102/2009/30150

102/2009/36309

102/2008/14198

102/2009/29431

102/2011/40857

102/2009/32827

102/2009/36316

102/2008/26552

102/2008/15484

102/2007/04802

102/2008/14579

102/2006/00326

عربى

30926

30927

30928

30929

30930

30931

30932

30933

30934

30935

30936

30937

30938

30939

30940

30941

30942

30943

30944

30945

30946

30947

30948

30949

30950

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 39صفحة 

(ایھ على عبد الفضیل حسین (محول

ایھ على عبد المنعم على

ایھ على عكرى خالف

(ایھ كمال محمود عبد السالم (محول

ایھ  ماھر ابو ھواش ابراھیم

ایھ  مجدى محمد محمود سالمھ

(ایھ محسن احمد محمد السید (باق

ایة محسن یوسف حسوبھ

ایھ  محمد ابراھیم خلیل

(ایة محمد ابراھیم سعد (باق

ایھ  محمد ابراھیم سعید شعبان

ایة محمد حسن محمد

ایة محمد حسین حنفى

ایة محمد صالح أحمد مھران

ایھ محمد عبد الصبور عبد النظیر

ایة  محمد عبدهللا مھران

ایھ محمد فرج متولى عثمان

ایة محمد نجیب محمد دیاب

ایھ محمود خلیل عبد الھادى

ایھ محمود سید محمد

ایھ محى ثابت مواس

ایھ مصطفى شاذلى عبد الرحمن

ایھ مصطفى عبد الغفار عوض

ایھ  مصطفي عبدالستار ابراھیم

ایھ مصطفى عبدالعزیز رشوان

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40538

102/2010/38513

102/2008/15355

102/2011/40549

102/2009/31004

102/2009/29858

102/2008/12273

102/2009/32495

102/2009/31016

102/2008/13111

102/2009/30716

102/2009/32964

102/2009/36324

102/2009/32965

102/2008/11542

102/2009/32198

102/2009/32649

102/2009/36426

102/2009/35724

102/2008/14070

102/2007/25542

102/2009/35507

102/2008/27770

102/2009/31044

102/2009/29619

عربى

30951

30952

30953

30954

30955

30956

30957

30958

30959

30960

30961

30962

30963

30964

30965

30966

30967

30968

30969

30970

30971

30972

30973

30974

30975

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 40صفحة 

ایة وجیھ احمد محمود ھیكل

ایھاب  ابراھیم عبد العزیز امین

ایھاب احمد عبد الحمید محمد معز

(ایھاب رومانى مفید (باق

ایھاب  سامح محمد جاد عبد الشافى

ایھاب صبرى السید امام عبده

ایھاب  عادل عطیة محمد حافظ

ایھاب عبد الواحد عبد العظیم

ایھاب  محمد احمد عبد الباقى

ایھاب  محمد المنصورى سلیمان

إیھاب  محمد رزق على

ایھاب مرزق بشارة تكلھ

باتل فھد ناصر باتل الدوسرى

(باسم اسامھ عبد العزیز عباس (باق

باسم  سامى محمد عبد اللطیف

باسم  سعید احمد حسین

باسم  شافعى مختار احمد الشافعى

باسم  ظریف ابراھیم تادرس

باسم عبد الحمید محمد صالح

(باسم عبد المنعم محمد نصار (باق

باسم محمد خلف ابو زید

باكینام  محمد طارق سید محمد

باھر  یحیي محمد الشافعي محمد

ببة مصطفى سید حسن اللیثى

بثینة  ھشام محمد عبد الجلیل

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/35567

102/2009/30026

102/2008/10750

102/2009/34465

102/2009/31670

102/2006/21443

102/2009/30595

102/2009/34978

102/2009/31705

102/2009/30596

102/2009/33016

102/2008/14440

102/2009/38088

102/2007/03309

102/2009/30166

102/2009/29470

102/2009/30366

102/2009/31064

102/2007/25808

102/2006/01962

102/2010/38528

102/2009/29278

102/2009/30562

102/2009/35561

102/2009/30265

عربى

30976

30977

30978

30979

30980

30981

30982

30983

30984

30985

30986

30987

30988

30989

30990

30991

30992

30993

30994

30995

30996

30997

30998

30999

31000

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 41صفحة 

بجاد  حبشى فرید احمد

بخیت  احمد بخیت محمد

بخیت  محمد احمد بخیت

بخیت محمد بخیت البحیح

بدر جمعھ ملیحان خلف

(بدر محمد عبد الرحمن حمیدة (باق

بدرین  محمد بیومى عبدهللا

بدریھ  جعفر محمود محمد

بدور رحاب محمد عبد العزیز

برجس احمد محمد عباس

(بردیس بكر حسن على (باق

بریك دنش بریك جمیلھ

بسام  سامى حسین محمد على

بسام محمد ابراھیم محمد

بسمھ احمد عبد التواب محمد

(بسمھ جمال محمد محمود (باق

بسمھ  خیرى محمد أحمد

بسمھ رضا سید حمدون

بسمھ رمضان عبدالدایم عبدالمغنى

بسمة  سالم عبد السید أحمد

بسمة  طارق محمد النصوص

بسمة  عبد الوھاب مبارك محمود

(بسمة عالء الدین ابراھیم محمود (باق

بسمھ فتحى امین حسین

بسمھ  محمود زكي محمد عطا هللا

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31171

102/2009/31563

102/2009/30974

102/2008/28854

102/2009/37913

102/2007/24132

102/2009/32245

102/2009/30251

102/2008/14212

102/2009/37907

102/2008/14493

102/2009/38193

102/2009/33217

102/2008/13027

102/2008/11856

102/2008/12530

102/2009/32635

102/2007/25178

102/2008/12231

102/2009/33061

102/2009/32239

102/2009/33063

102/2006/03422

102/2009/36047

102/2009/30129

عربى

31001

31002

31003

31004

31005

31006

31007

31008

31009

31010

31011

31012

31013

31014

31015

31016

31017

31018

31019

31020

31021

31022

31023

31024

31025

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 
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بسمھ  مختار یوسف محمد

د (باقبسمھ مصطفى شعبان محم )

بسنت عبد الرحیم محمد على

بسنت عصام عبد الغفار العناني

بسنت  عطیھ ابراھیم ابراھیم احمد

بسنت  محسن فاروق حسن

بالل عبد النبى جالل عبد الحى

بالل مصطفى نور الدین حسن مكاوى

(بالل یحیى سعد على (باق

بلھید عبد العزیز على

بندر ناصر شومان الحسینى

بھاء  الدین خالد عبد الرحمن حسن

(بھاء الدین محمد محمود محمد (باق

بھاء جاد الرب

بھاء زكریا محمد زین العابدین محم

بوال ناجى كمال كامل

(بیتر حنا جرجس حنا (باق

بیتر سمیر سعد میخائیل

بیتر عادل رمسیس فرید

بیشوى عادل شفیق منقریوس

بیشوى ناجى فھیم زاقر

تاجة  سید عبدالعزیز محمود العجمى

تامر ابراھیم محمد قطب

(تامر سید احمد فرغلى (باق

(تامر على حفنى محمد (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/29290

102/2006/02654

102/2007/07761

102/2008/11180

102/2009/31667

102/2009/29314

102/2007/05672

102/2007/24172

102/2008/25974

102/2009/38109

102/2009/38104

102/2009/31424

102/2007/04987

102/2010/38529

102/2008/11364

102/2009/35940

102/2007/08217

102/2007/06079

102/2006/19165

102/2009/31848

102/2008/12055

102/2009/32217

102/2009/35055

102/2004/09083

102/2007/24213

عربى

31026

31027

31028

31029

31030

31031

31032

31033

31034

31035

31036

31037

31038

31039

31040

31041

31042

31043

31044

31045

31046

31047

31048

31049

31050

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 
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تركى رابح سعدالمطیرى

تركى عبد الغنى عبد هللا ھزاع

تركى عبد هللا مبارك مبارك

(تریزا جمیل رمزى مجلى (باق

تسبیح  طلعت محمود سید ابو زید

تسنیم  أحمد عبد العال إبراھیم

تسنیم  على ایوب عبد المنعم

تغرید  ناصر شعبان محمود

(تقى حاتم احمد مختار (محول

تقى رأفت عبد الحى حسن

تقى  طارق حسین عباس

تقى  عاطف منیر مصطفى

تیسیر  یسرى خلف هللا خضر

ثروت  سعید محمد عبد اللطیف

ثروت صفوت عبد الرحیم مھران

جابر انور احمد عبد هللا

جابر جار هللا احمد المرزیق المرى

جابر حمد جابر فرج

جابر راشد حمد سالم العزبى

جابر سعید حمد القضع

جابر سمیر محمد احمد

جار هللا سالم جار هللا صالح

جاسم احمد محمد الغنام

جاسم خمیس سلیمان حسن الطنیجى

جاسم عبد الرحمن مبارك العبد الرحمن

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/37988

102/2009/37990

102/2009/38085

102/2008/15818

102/2009/29859

102/2009/32994

102/2009/31010

102/2009/29253

102/2011/40539

102/2009/32651

102/2009/31804

102/2009/29617

102/2009/30484

102/2009/29748

102/2008/10385

102/2008/26658

102/2009/38084

102/2009/38112

102/2009/38297

102/2009/38217

102/2008/27422

102/2009/38087

102/2009/38195

102/2008/29052

102/2008/29054

عربى

31051

31052

31053

31054

31055

31056

31057

31058

31059

31060

31061

31062

31063

31064

31065

31066

31067

31068

31069

31070

31071

31072

31073

31074

31075

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 44صفحة 

جاسم محمد جاسم ناصر المسلمانى

(جراح صالح عبد هللا محمد (باق

جرجس  بطرس حرز ارمیا

جالل  الدین جمال جالل ابایزید

جالل عصام سعید البكرى

جمال  الدین مجدى سعد محمد

جمال سعید لیثى فرج

جمال صالح سید محمد

(جمال عبد الناصر احمد احمد (باق

جمال عبد الناصر بیومى محمد

جمال عبد الناصر طھ خلیل حسن

جمال فوزى جمال محمد

جمعھ اسماعیل جمعھ محمد القمبشاوى

جمیلھ  عزمى احمد ابراھیم

جمیلھ مصطفى محمد فوزى جالل

جنان عبد اللطیف غلوم على

جھاد اكرم محمود سید

جھاد  رأفت محمد احمد

جھاد  سید أحمد خلیل إبراھیم

(جھاد شعبان محمد یونس (باق

جھاد  صالح حسین محمد فھمى

جھاد  عادل بدوي محمد

جھاد  عاصم شحاتھ عبد الوھاب

جھاد  فوزى عبد الحمید محمد

جھاد  مجدى محمد درویش ابو العال

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/38302

102/2007/25026

102/2009/33887

102/2009/29342

102/2006/03220

102/2009/32625

102/2009/35995

102/2009/36195

102/2007/24242

102/2009/36199

102/2006/04850

102/2007/06752

102/2008/12943

102/2009/30485

102/2008/12066

102/2008/28782

102/2008/13031

102/2009/31498

102/2009/32636

102/2007/03182

102/2009/30782

102/2009/31231

102/2009/30070

102/2009/31163

102/2009/30071

عربى

31076

31077

31078

31079

31080

31081

31082

31083

31084

31085

31086

31087

31088

31089

31090

31091

31092

31093

31094

31095

31096

31097

31098

31099

31100

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 
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جھاد  محمد احمد ابو العال

جھاد محمد محمد محمود

جھاد مصطفي حسن عبد الرحیم

جھاد ممدوح محمد بشرى

جھاد  یسرى بیومى محمد الشیخ

جورج  مدحت رمسیس ریاض

جوزف  زكریا حسنى توفیق

(جون بشرى سلیمان (باق

(جون میخائیل عیاد حنا (باق

(جیالن عباس محمد عبد العزیز (باق

جیھان سامى عبد المجید محمود

(جیھان عادل فنجرى عبد الباسط (محول

حاتم ایمن ابو الفتوح احمد عاشور

حاتم رضا بھنس ابراھیم

حاتم عبد المنعم فتحى

حازم  الحسینى محمد الفاروق محمد

(حازم خالد خلیل (باق

حازم  سعید حامد نعمان

حازم  صالح سید عیسى

حازم  عبد الباسط مغاورى حسن

حازم  عبد الرحمن إبراھیم على

(حازم فتحى بكرى تھامى (باق

حازم  محمود زیدان علي محمد

حازم محمود شحاتھ محمد عبد هللا

حازم یحیى عبد النبى شحاتھ

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30051

102/2009/35569

102/2008/11128

102/2009/35425

102/2009/30103

102/2009/32010

102/2009/32935

102/2005/11991

102/2006/01650

102/2008/27213

102/2009/36217

102/2011/40540

102/2009/34812

102/2008/11573

102/2009/36220

102/2009/29525

102/2004/09096

102/2009/34368

102/2009/31524

102/2009/31150

102/2009/32779

102/2006/21452

102/2009/29624

102/2008/12762

102/2008/11745

عربى

31101

31102

31103

31104

31105

31106

31107

31108

31109

31110

31111

31112

31113

31114

31115

31116

31117

31118

31119

31120

31121

31122

31123

31124

31125

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 
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حامد ابراھیم حامد اسماعیل

حامد خیرى احمد محمد بدوى

حامد سلیمان حسین الحسینى

(حامد عبد الودود حامد سراج (باق

حجاج شعبان حجاج فراج

حجاج محمود فھیم محمود

حسام  ابراھیم عبد التواب ابراھیم

حسام  احمد عبد المنعم محمد

حسام  احمد محمد ابراھیم

حسام اسامھ دسوقى حسن عفیفى

حسام  الدین أحمد خلیل  محمد

حسام الدین احمد رضوان یوسف

حسام الدین مجدى فتحى عبد الرحمن

حسام الدین محمد كمال مناع حسن

حسام  الدین مدحت كامل سلیمان

حسام الدین مصطفى عبدالمقصود امام

حسام حسن زكریا حسن

حسام حسن عبد هللا حسن

حسام حسن مبروك احمد

حسام  رمضان سلیم مبارك

حسام رمضان عبد الفضیل على

حسام  سعد احمد محمد السید

حسام  سمیر عبد الظاھر ابراھیم

حسام  سمیر محمد إسماعیل

حسام  سید حسني سید

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/36226

102/2008/12881

102/2009/38105

102/2006/22167

102/2009/37213

102/2009/36232

102/2009/31465

102/2009/30969

102/2009/30368

102/2008/12798

102/2009/32348

102/2009/36585

102/2008/12897

102/2008/10386

102/2009/31466

102/2008/15307

102/2008/12370

102/2008/12508

102/2009/36236

102/2009/29995

102/2009/35771

102/2009/30601

102/2009/31468

102/2009/32466

102/2009/29760

عربى

31126

31127

31128

31129

31130

31131

31132

31133

31134

31135

31136

31137

31138

31139

31140

31141

31142

31143

31144

31145

31146

31147

31148

31149

31150

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 
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حسام سیف الدین سید على

حسام عبد الرحمن احمد الیمنى

حسام عبد العزیز مصطفي عبد العزیز

حسام علي احمد عبد الرحمن

(حسام على عبد العال ابراھیم (باق

حسام محمد توفیق محمد عبد الحلیم

حسام محمد سید محمد

حسام  محمود احمد على عبد العال

حسام نبیل محمد احمد محمد عمره

(حسن اسماعیل حسن عبد الغفور (باق

حسن  اسماعیل حسن عبدالحمید

حسن  خمیس یوسف محمد

حسن سالمة صالح محمود

حسن شعبان حسن ابو زید

(حسن صبرى ابراھیم محمد (باق

حسن طارق حسن محمد

(حسن عادل عبد الرحیم فؤاد عفیفى (باق

حسن عبد الرحمن حسن محمد النعیمى

(حسن عبد الرحیم فؤاد بھى الدین (باق

حسن عبد العزیز حسن ابراھیم

حسن عزت محمود حسین عفیفى

(حسن محمد احمد سلطان (باق

(حسن محمد محمود على (محول

حسن  یحى السید على خورشید

(حسن یوسف سعید یوسف (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/36595

102/2009/35944

102/2008/12446

102/2008/11037

102/2007/24366

102/2009/35027

102/2009/35142

102/2009/31740

102/2008/10317

102/2008/26282

102/2009/30369

102/2009/30221

102/2009/35596

102/2008/10675

102/2008/26685

102/2008/13790

102/2008/13510

102/2009/38308

102/2007/04197

102/2008/10633

102/2008/10319

102/2008/13971

102/2011/40552

102/2009/30370

102/2005/00194

عربى

31151

31152

31153

31154

31155

31156

31157

31158

31159

31160

31161

31162

31163

31164

31165

31166

31167

31168

31169

31170

31171

31172

31173

31174

31175

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 48صفحة 

ھمي محمدحسناء شوقي ف

حسناء عفت أحمد

حسناء  نصر محمد فھمى

(حسنى سلیمان حسن سلیمان (محول

(حسنى عبد هللا حلمى الملیحى (باق

حسین ابراھیم حسین احمد

حسین  ابو الفتوح علي حلمى شلتوت

حسین احمد امین بخیت

حسین احمد محمد الشیخ

حسین السعید محمد السعید

حسین  حساني سید حسن

حسین حسین احمد حسین

حسین سالم عبد الھادى

(حسین صفى الدین حسین عبد العاطى (باق

حسین صالح حسین ابو سریع

(حسین عدنان عبد الرضا (باق

حسین مبروك ابراھیم على

حسین مجدى قطب عبد المنعم

حسین  محمد حسین نور الدین

حسین محمود حسین صابر

حكمت احمد مصطفى ابراھیم

حماده ابراھیم محمد شحاتھ شویل

حماده بدوى درغام جوده

حماده شعبان محمد تونى

حماده عثمان حسن بدوى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12594

102/2007/22826

102/2009/32200

102/2011/40542

102/2008/25975

102/2008/11574

102/2009/29721

102/2009/36615

102/2009/36616

102/2007/02701

102/2009/30238

102/2009/36254

102/2009/36257

102/2007/24507

102/2008/12615

102/2008/28781

102/2009/36259

102/2008/26583

102/2009/32589

102/2006/19230

102/2008/14068

102/2008/13050

102/2009/35375

102/2009/35672

102/2009/35701

عربى

31176

31177

31178

31179

31180

31181

31182

31183

31184

31185

31186

31187

31188

31189

31190

31191

31192

31193

31194

31195

31196

31197

31198

31199

31200

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 49صفحة 

حماده  محمد الورداني محمد

حمادة میزار عبید بربك

حمد جار هللا حمد

حمد سعید محمد سعید

حمد عوید مطر التومى

حمد مبارك راشد آل حباب الھاجرى

حمد محمد یوسف حسن

حمد محمود حسن على ابو محمود

(حمدان حمد سالم عبد هللا (باق

حمده سلطان سالم

حمدى احمد اسماعیل

حمدى احمد محمود زكى

حمدى صالح احمد عبد الحمید

حمدى عصام حمدى

حمدى  محمد زھران على

حمدى  محمود رمضان محمد خطاب

حمدى  ناجح سعید عبد العال

حمدى  ناجى صبحى عابدین

حمود بھلول ثانى صایل

حمود فراج نصار فراج

(حمود محمد عبد هللا طینان مقعد (باق

بدون اسم

حنان حمدى عوض محمد

حنان خالد ملیحان

حنان رفاعى محمود رفاعى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31711

102/2009/35205

102/2009/38099

102/2009/38101

102/2009/38198

102/2009/38114

102/2008/29066

102/2009/38290

102/200725666

102/2009/38107

102/2010/38533

102/2008/12785

102/2009/36623

102/2010/38534

102/2009/31634

102/2009/31319

102/2009/34099

102/2009/30168

102/2009/38106

102/2009/37914

102/2006/22093

102/2007/24523

102/2008/27874

102/2009/37912

102/2007/05975

عربى

31201

31202

31203

31204

31205

31206

31207

31208

31209

31210

31211

31212

31213

31214

31215

31216

31217

31218

31219

31220

31221

31222

31223

31224

31225

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 50صفحة 

حنان رفاعى محمود عطوه

حنان سرور عبدهللا الغریب

حنان سعد عبد الظاھر عبد المجید

حنان  سید محمد محمد

حنان صابر شفیق مرسى حجاج

حنان على صالح جاد عبد الجلیل

حنان  فتحى مراد حسان

(حنان لطفى ربیع عبد هللا (باق

حنان  محسن محمود امین محمد

(حنان مفرح جمال عبد المقصود (باق

حنان  یسن إسماعیل حسین

حنین اسامھ حامد عبدالغنى

خالد ابراھیم عكاشة ادریس

خالد  احمد رجائي محمد

خالد االمیر ثابت

خالد  السید السید السید قندیل

خالد جمال عبد الناصر حامد محمد

خالد  جمعة سلیمان رمضان عزوز

(خالد حسن السید سعد (باق

خالد حمدى الجوھرى محمد

خالد راشد محمد ال فھیده

خالد زاین عبد الھادى الزابن  الدوسرى

خالد سید العوضى رزق

خالد سید سعد احمد

خالد شریف حسن شعراوى

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/38535

102/2008/12117

102/2009/34979

102/2009/33040

102/2008/13329

102/2007/05169

102/2009/32967

102/2006/01746

102/2009/30052

102/2005/14154

102/2009/32519

102/2008/12162

102/2009/33412

102/2009/32005

102/2010/38543

102/2009/30922

102/2008/10431

102/2009/34156

102/2006/00902

102/2008/14548

102/2008/29053

102/2008/29080

102/2008/15248

102/2008/15249

102/2008/11682

عربى

31226

31227

31228

31229

31230

31231

31232

31233

31234

31235

31236

31237

31238

31239

31240

31241

31242

31243

31244

31245

31246

31247

31248

31249

31250

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 51صفحة 

(خالد صالح عایش (باق

خالد صبحى محمدى ابراھیم

خالد  عبد الرازق السید حسین احمد

خالد عبد العزیز عبد الغنى عبد الھاد

خالد عبد هللا عبد الفتاح احمد

خالد عبده على سلیمان

خالد عصام مصطفى كمال احمد رمزى

خالد عصام نصر ابراھیم

(خالد على میھوب على (باق

خالد فواز خلیفھ سعد المطرى

خالد كامل سالمھ سالم

خالد  كامل محمد عبد الحلیم

(خالد مجدى محمد غنیمى (باق

خالد محمد احمد عامر

خالد محمد السید مرسى

خالد محمد جمیل عبد الغنى

خالد محمد حامد احمد

خالد محمد زكریا محمد

خالد محمد سید على

خالد محمد طھ عبد التواب

(خالد محمد عبد الرحمن عبد السمیع (باق

خالد محمد عبد السالم یوسف

خالد محمد ماھر احمد شلتوت

خالد محمد مجدى كامل عبد المولى

خالد محمود بسیونى احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/25742

102/2009/36637

102/2009/30603

102/2008/15463

102/2009/30373

102/2009/30563

102/2009/30444

102/2009/29762

102/2006/02685

102/2009/38111

102/2009/36267

102/2009/31684

102/2007/04201

102/2009/36268

102/2009/35312

102/2009/38135

102/2008/12624

102/2008/13753

102/2008/11575

102/2008/26193

102/2006/03837

102/2008/26679

102/2008/10677

102/2009/35550

102/2008/11784

عربى

31251

31252

31253

31254

31255

31256

31257

31258

31259

31260

31261

31262

31263

31264

31265

31266

31267

31268

31269

31270

31271

31272

31273

31274

31275

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 52صفحة 

خالد  مصطفي على عبد العال

خالد  نبیل عبد المنعم عبد الحلیم

خالد ولید عبد المنعم قدیمان

خالد  یاسر عبدالعاطي امین

خالد یحي خلیل عبد الجواد الجابرى

خالد یوسف ابراھیم ماجد

خلود  اسامة محمد على

خلود  اشرف احمد على السرساوى

خلود حسن عبدالبدیع حسن

خلود  خالد محمد عبد الفتاح

خلود سالمة محمد سالمة

خلود صبرى فتحى جمعة

خلود  عادل احمد سلیمان

خلود عاشور حسن محمود

خلود  عبد القادر شعبان احمد

خلود  عفیفي عبدالحفیظ عفیفي

خلود فؤاد سلیمان رجب

خلود محمود كمال محمد

خلود  ھشام فتحى عبد المقصود على

(خلیفھ دعیج خلیفھ طالل محمد (باق

خلیل محمد خلیل احمد

دالیا  حسام فاروق عبدالعزیز

دالیا  حسن سید حسن

(دالیا سید رمضان عمیره (باق

دالیا  صالح یوسف السید

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31098

102/2009/31517

102/2009/38090

102/2009/32025

102/2008/10716

102/2009/38118

102/2009/29474

102/2009/30160

102/2008/12331

102/2009/31019

102/2009/35589

102/2006/03769

102/2009/30104

102/2009/35311

102/2009/31439

102/2009/31129

102/2009/35532

102/2009/36641

102/2009/30054

102/2006/22183

102/2009/36269

102/2009/30295

102/2009/32535

102/2007/06641

102/2009/33043

عربى

31276

31277

31278

31279

31280

31281

31282

31283

31284

31285

31286

31287

31288

31289

31290

31291

31292

31293

31294

31295

31296

31297

31298

31299

31300

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 53صفحة 

دالیا عبد المحسن ابراھیم

دالیا محمد حسن عیسى

(دالیا محمد حسن محمد نوح (باق

دالیا  محمد سامى محمد جمال الدین

دالیا محمد فؤاد احمد

دالیا محمد محمود عبد العزیز

دالیا  وجیھ محمود محمود

دالیھ  حمدي محمود عبدالمنعم

درویش عبد المنعم درویش دمین

دسوقي  ابو السعود عبد الحمید ابو

دعاء  جمال جاد خلیفة

دعاء جمال كامل عامر عطا

دعاء حسین عبد الواحد عبد الرازق

دعاء حماد رمضان ابراھیم

دعاء  رجب رمضان احمد

دعاء  رضوان السید وھمان

دعاء زكریا خلیل

دعاء  زكریا عبد الرحمن محمد

(دعاء سالم محمد سالم (محول

دعاء  سامى موسى محمد

دعاء سمیر محمد ابو الفتوح

دعاء  سمیر یوسف حسین

دعاء سید محمد امین

دعاء  عزت امام حجاج

دعاء عقل محمد یحیى

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/38536

102/2009/36270

102/2008/26999

102/2009/29231

102/2008/14200

102/2009/36642

102/2009/31375

102/2009/31177

102/2009/36272

102/2009/31597

102/2009/31178

102/2009/35789

102/2008/13041

102/2008/15544

102/2009/32047

102/2009/30285

102/2010/38540

102/2009/31307

102/2011/40544

102/2009/30073

102/2008/11888

102/2009/31349

102/2010/38537

102/2009/31609

102/2009/36276

عربى

31301

31302

31303

31304

31305

31306

31307

31308

31309

31310

31311

31312

31313

31314

31315

31316

31317

31318

31319

31320

31321

31322

31323

31324

31325

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 54صفحة 

دعاء فاروق احمد على

دعاء  فتحي صالح محمد عبد الجلیل

دعاء محمد احمد سنجق

دعاء  محمد احمد عبد الحافظ

دعاء محمد امین عبد الرحمن

(دعاء محمد كامل محمود (باق

دعاء  محمود عبدالرحمن محمد

دعاء  مسعد السید محمد دیاب

دعاء  نبیل امام عبد القادر

دعاء ھشام محمد حسن الدیب

دعاء  وحید محمد عبد الشافى

دعاء  یحى سید عبد العزیز

دعاء  یسرى مصطفى إبراھیم

دالل عبد هللا راشد سند

دنیا احمد محمد حساني

دنیا  محمد احمد منصور

دھب جمال عید محمد

دولت  صابر صالح حسن

دیاب  حسام الدین دیاب عبد الجواد

دینا  احمد فؤاد السید عبد ربھ

دینا  جمال حسن محمود سعد

دینا حسن احمد محمد

دینا  خالد عبد الشافى توفیق

دینا زكریا احمد ابراھیم

دینا سعید السید ابراھیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/36652

102/2009/30849

102/2009/36654

102/2009/30074

102/2009/34612

102/2006/21461

102/2009/29921

102/2009/34430

102/2009/30816

102/2009/35581

102/2009/31627

102/2009/30545

102/2009/32873

102/2008/28855

102/2009/35244

102/2009/30488

102/2008/14583

102/2009/32971

102/2009/33896

102/2009/31902

102/2009/32982

102/2009/36277

102/2009/29315

102/2009/36278

102/2009/36659

عربى

31326

31327

31328

31329

31330

31331

31332

31333

31334

31335

31336

31337

31338

31339

31340

31341

31342

31343

31344

31345

31346

31347

31348

31349

31350

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 55صفحة 

دینا  شرف الدین احمد عبید

دینا شرین محمود مصطفى

دینا صابر یسین محمود راشد

دینا صالح الدین عبد الرحمن رفاعى

دینا  عادل جالل محمد البطران

دینا عادل محمد ابراھیم

دینا عاطف عبد الرحمن محمد

دینا عبد العال عباس

دینا عبد هللا عبد العاطى احمد

دینا  عزت صدقى لبس

دینا عزت عبد السالم قطامش

(دینا عطیھ محمد عبد القادر (باق

دینا عمر على عمر

دینا عوض حنفى دربالھ

(دینا عید جمعة حسین (باق

دینا غریب زینھم غریب

دینا فؤاد عبد الرازق عبد الكریم

دینا محمد النبوى محمود بیومى

دینا محمد سید احمد

دینا محمد عبد الحلیم عطیة حمودة

دینا محمد عبد السمیع محمود

دینا محمد عبد العزیز محمد عبد هللا

دینا معوض إسماعیل معوض

دینا ھشام عبدهللا ابراھیم

دینا ھشام محمد محمود رمضان

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31646

102/2009/36279

102/2009/35934

102/2009/35187

102/2009/30719

102/2008/12825

102/2008/10901

102/2009/36281

102/2009/37854

102/2009/32841

102/2007/24664

102/2008/11482

102/2009/37204

102/2008/26958

102/2006/21462

102/2009/35403

102/2008/14201

102/2008/14911

102/2008/15017

102/2008/15523

102/2007/07985

102/2008/26660

102/2009/32991

102/2009/29860

102/2009/32512

عربى

31351

31352

31353

31354

31355

31356

31357

31358

31359

31360

31361

31362

31363

31364

31365

31366

31367

31368

31369

31370

31371

31372

31373

31374

31375

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 56صفحة 

رائف سعید عبد العزیز محمد

(راجى رفعت سعد سلیمان (باق

راشد احمد محمد راشد

راشد سالم جار هللا ساعین

راشد سالم محمد العذبھ المرى

راشد صالح راشد البحیج

راشد محمد راشد احمد

راشد محمد راشد محمد ال ع

رأفت  تواب نجیب جرجس

راقیھ ابراھیم صالح عبد السالم

رامى  بدر الدین حسن نور الدین

رامى  جمال كامل حسب هللا

رامى حسن احمد شقیرات

رامى عبد الحمید زكى حسین وصفى

رامى  كامل محمد عید حسن

رامى محمد اشرف احمد شوقى

رامى  ھاشم محمد مرسى

رانا احمد مصطفى محمد

(رانا رحیم عبد السمیع رحیم عبد الحمید (باق

رانا عادل ثابت عبد الرحیم

رانا عمر حسن ابراھیم

رانا مجدى سعد السید

رانا  مجدى عبد العاطى محمد عبد ال

رانا مصطفى سعد اسماعیل

راندا جمعھ رجب محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/36287

102/2007/24674

102/2007/25781

102/2009/38097

102/2009/38292

102/2009/38201

102/2009/36288

102/2009/38293

102/2009/30926

102/2009/35419

102/2009/29224

102/2009/32444

102/2009/37963

102/2008/10637

102/2009/31632

102/2008/13617

102/2009/32671

102/2008/10468

102/2007/03941

102/2008/12068

102/2008/15295

102/2008/15967

102/2009/30130

102/2009/29924

102/2009/31385

عربى

31376

31377

31378

31379

31380

31381

31382

31383

31384

31385

31386

31387

31388

31389

31390

31391

31392

31393

31394

31395

31396

31397

31398

31399

31400

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 57صفحة 

راندا صالح الدین عبد الصمد عبد الرحمن

راندا نعیم حبیب میخائیل

رانیا ابراھیم محمد راغب

رانیا احمد حسن احمد

رانیا  احمد على حسن

(رانیا احمد محمد سلیمان (باق

رانیا  احمد محمد عبدالسالم

رانیا  الطیب عبدالنعیم احمد

رانیا دسوقى محمد دسوقى

رانیا  رمزى محمد حامد على

رانیا  شیبت الحمد محمود أمین

(رانیا طاھر محمد عبدالعزیز (باق

(رانیا عبد القادر فرحات محمد (باق

(رانیا عبدالعال صفوت عبدالعزیز (باق

رانیا على حسن رفاعى

رانیا عماد محمد  عبده شطا

رانیا فوزى رمضان شیمى

رانیا  محمد  الزھرى محمد

رباب  احمد محمد عبدهللا

رباب عید مصطفى

رباب  محمود عبدالصالحین محمد

(ربیع یوسف محمد ابراھیم (محول

رجب سید شاكر سید

رجب عبد المجید احمد

رحاب  السید توفیق عبدهللا

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/26594

102/2009/32770

102/2009/30818

102/2008/15867

102/2009/31132

102/2007/04808

102/2009/29861

102/2009/30796

102/2009/36291

102/2009/30476

102/2009/29412

102/2007/06683

102/2007/02786

102/2008/15028

102/2008/10867

102/2008/10469

102/2009/35772

102/2009/31985

102/2009/32223

102/2009/36294

102/2009/29862

102/2011/40546

102/2009/35782

102/2006/21465

102/2009/32275

عربى

31401

31402

31403

31404

31405

31406

31407

31408

31409

31410

31411

31412

31413

31414

31415

31416

31417

31418

31419

31420

31421

31422

31423

31424

31425

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 58صفحة 

رحاب  عبد الرازق ابو سریع احمد

(رحاب عبد العظیم سید محمد (باق

رحاب فاروق ھاشم

رحاب  فتحى ابراھیم خلیل

رحاب فتحى محمد عبد المعطى البتانونى

رحاب  محروس حلمى عبد الھادى

رحاب  محمد سعد احمد

رحاب محمد عبد العزیز شلبي

(رحاب محمد عبد العظیم محمد عمر (باق

رحاب  محمود عبد الحمید عید

رحاب محمود عبد هللا حامد

رحاب ھشام محمد محمد

رحمة  جمال محمد محمود

رحمھ  شریف فتحى احمد

رحمة  صالح عبد الحكم محمد

رحمھ عصام سید محمد مشرف

رحمة  عالء الدین حسین حسن

رحمة محمد احمد عتریس

رحمھ محمد حسن جالل

ردن ھادى ردن المطیرى

رزق  محمد رزق بیومي

(رشا السید حسن عبد الھادى (باق

(رشا حسن زكى حسن (باق

(رشا زكریا احمد شریف (باق

رشا سعد محمد محمود

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30322

102/2008/14181

102/2009/34799

102/2009/30078

102/2006/01424

102/2009/29397

102/2009/33184

102/2009/32037

102/2006/01410

102/2009/32652

102/2007/03902

102/2008/13895

102/2009/32290

102/2009/30696

102/2009/31739

102/2009/36297

102/2009/32218

102/2009/35390

102/2008/28041

102/2007/25185

102/2009/31099

102/2008/26299

102/2008/12069

102/2004/09141

102/2008/15480

عربى

31426

31427

31428

31429

31430

31431

31432

31433

31434

31435

31436

31437

31438

31439

31440

31441

31442

31443

31444

31445

31446

31447

31448

31449

31450

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 59صفحة 

رشا سعید محروس شوربجى

رشا  عبد الحلیم فھیم احمد

رشا محمد ابراھیم مصطفى

رشا  محمد عبد الاله ابراھیم

رضا ابراھیم السمان محمد صالح

رضا  عبدالحافظ عبدالعاطى عبدالحاف

رضا عبده على عزب

رضا  على رجب على

رضا  عماد محمد محمود

رضا كامل صابر ابو سریع

رضا  محمد حبیب هللا اسماعیل

رضوى بدوى احمد محمد

رضوى  جمال محمود صبحى

(رضوى رمضان نجیب محمود (محول

رضوى صالح عبده برعى بدوى

رضوى  صالح ابراھیم ابراھیم

رضوى  عبده رضوان إبراھیم

رضوى مجدى انور حسین

رضوى محمد محمد االزھرى

رضوى  محمود زكى السید رمضان

رضوى نبیل حسین عبد الخالق

رغدة احمد محمود محمد القصبى

رقیھ خالد عید احمد

رمزى  كارم محمود محمد

رمضان  ابو رحاب محمود فایز

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/15846

102/2009/31499

102/2009/35555

102/2009/35445

102/2006/01238

102/2009/31615

102/2008/13194

102/2009/33946

102/2009/29263

102/2009/35339

102/2009/31642

102/2007/06867

102/2009/30855

102/2011/40548

102/2009/35723

102/2009/31392

102/2009/33005

102/2009/36684

102/2009/36685

102/2009/30115

102/2009/35433

102/2008/15524

102/2008/12987

102/2009/29763

102/2009/31355

عربى

31451

31452

31453

31454

31455

31456

31457

31458

31459

31460

31461

31462

31463

31464

31465

31466

31467

31468

31469

31470

31471

31472

31473

31474

31475

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-القاھــرة نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة

197من 60صفحة 

رمضان جمعھ محمد ابراھیم

رمضان  رسمى جمعھ حسین

رمضان شعبان رمضان على

رمضان صابر محمد ابراھیم

رمضان عبد الناصر رمضان

رنا  احمد خیرى احمد الحدیدى

رنا امین اكرام ارنست

(رنا مجدى احمد عبدالفتاح (باق

رنا محمد عبد الفتاح عبد الوھاب

رنیم عبدالخالق على احمد

روان جالل عبد العلیم عبد العزیز

رودینا  محمد احمد سلیمان

روضھ صالح محمد محمد

رومانى  حسنى لبیب نخلة

رومانى  عادل ثابت میخائیل

روماني  منیرعزاري نخیلة

(روؤف اكرم زكریا توفیق (باق

رؤى ابراھیم رشدي السعدني

ریاض  جمال ریاض عالم

ریاض محمد ریاض عبد الجواد

ریم  احمد سید سعید

ریم عبدالفتاح عبدالتواب عثمان

ریم عصام عبد الستار على

ریم  عصام محمد زكریا

ریم محمد ابو النور عبد القوى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/36303

102/2009/31616

102/2008/12947

102/2009/35793

102/2010/38539

102/2009/29618

102/2009/35441

102/2007/06642

102/2009/36305

102/2008/15041

102/2008/15097

102/2009/33146

102/2008/11405

102/2009/30642

102/2009/29528

102/2009/30604

102/2008/15757

102/2009/29756

102/2009/32077

102/2007/24750

102/2009/31928

102/2008/12166

102/2009/35896

102/2009/29444

102/2009/35787

عربى

31476

31477

31478

31479

31480

31481

31482

31483

31484

31485

31486

31487

31488

31489

31490

31491

31492

31493

31494

31495

31496

31497

31498

31499

31500

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 61صفحة 

ریمون  عبدربھ نصیف عبدربھ

(ریمون عصام لبیب مسیحة (باق

ریھام  ابراھیم احمد نوفل

ریھام  أحمد محروس عبد الفتاح

ریھام  جمال خلف  عثمان

ریھام  حمدى انور سید

ریھام حنفي جابر عبد الھادي

ریھام  رمضان مدبولى محمد

ریھام  سعید رمضان اسماعیل

ریھام  شلبى حسن محمود

ریھام صبرى سید محمد

ریھام صالح انور خلیفة

ریھام  عادل عبد العزیز دعبس

ریھام عبد الغنى یوسف حسن

ریھام  محمد احمد ابراھیم

ریھام  محمد السید سلیم

ریھام  محمد خلیل عباس

ریھام  محمد رفعت صادق احمد عفیفى

ریھام محمد عبد النبى على

ریھام محمود حسن عبدالسالم

ریھام  نبیل مرزوق محمود

ریھام  وحید امین احمد

(زابن عبد الھادى راشد (باق

زھراء  محمد عبد الحمید ضیاء الدین

زھراء  یوسف محمد احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32681

102/2008/14717

102/2009/29925

102/2009/32669

102/2009/34055

102/2009/29264

102/2008/15963

102/2009/31681

102/2009/31139

102/2009/30514

102/2009/35470

102/2008/12167

102/2009/34083

102/2009/37248

102/2009/29905

102/2009/30255

102/2009/32390

102/2009/31830

102/2008/13804

102/2008/12168

102/2009/31905

102/2009/31776

102/2008/29089

102/2009/31005

102/2009/30832

عربى

31501

31502

31503

31504

31505

31506

31507

31508

31509

31510

31511

31512

31513

31514

31515

31516

31517

31518

31519

31520

31521

31522

31523

31524

31525

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 62صفحة 

زین  احمد شلقامي علي

زینب احمد حسن احمد

زینب  احمد عبدالعزیز احمد

زینب  حسیب محمد سالم

زینب رضا محمد مھدي

زینب رفعت عید محمود عید

زینب  سنوسى احمد نصر

زینب  سید فرج قاسم

زینب  سید محمد محمود

زینب  طارق حسین یوسف

زینب عبده حسنین عثمان

زینب فوزى محمد انور سید

زینب لطفى عبده

زینب محمد حسن عبد ربھ

زینب  محمد ذكى عبد النبى

زینب  محمد عصمت احمد عبدالدایم

بدون اسم

ساجد عبد الناصر محمد عبد الھادى

سارا احمد سلیمان معاذ

ساره احمد حسین احمد

(ساره احمد ریاض عبد السالم (باق

ساره احمد محمد الكسار

سارة احمد محمد محمد

ساره  احمد یس ابراھیم

ساره اسماعیل ابراھیم على

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31153

102/2009/36315

102/2009/32084

102/2009/30272

102/2008/15595

102/2009/36707

102/2009/33244

102/2009/30477

102/2009/32240

102/2009/30850

102/2008/10473

102/2009/36708

102/2008/26654

102/2007/04337

102/2009/30523

102/2009/29906

102/2001/00064

102/2006/03326

102/2008/15851

102/2008/26489

102/2007/04670

102/2008/27485

102/2008/15105

102/2009/33178

102/2009/38295

عربى

31526

31527

31528

31529

31530

31531

31532

31533

31534

31535

31536

31537

31538

31539

31540

31541

31625

33262

33263

33264

33265

33266

33267

33268

33269

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 63صفحة 

ساره  السید قناوى فداوى

ساره  جودة ابراھیم رزق

سارة  حسین احمد عبدالفتاح الوشاحى

سارة حسین عبدالحكیم عبدالكریم

ساره حسین محمد حسین

ساره خالد جبر ابراھیم

ساره خلیفھ محمد خلیفھ على

سارة  خیرى حسن مصطفى

ساره راشد ناصر

ساره رافت احمد محمد عبد الرحمن

ساره رافت عبد المنعم محمد

سارة رضا مھدى محمد

ساره رمضان على على

ساره  رمضان علیوة على احمد

ساره رمضان محمود محمد

سارة  سعید عبد المحسن أحمد

ساره  سعید على العفیفى

ساره  سالمھ بریك امبابى

ساره سالمھ جوده محمد

سارة سمیر مصطفى احمد

ساره  سید ابو سریع سید

ساره سید عواد مسعود

سارة  سید كامل أحمد

ساره  سید محمد امام

ساره  شھاب رؤوف حافظ

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/33234

102/2009/34257

102/2009/32228

102/2008/12169

102/2009/37218

102/2009/37219

102/2007/03860

102/2009/33059

102/2008/29090

102/2008/28042

102/2008/25979

102/2008/14355

102/2008/12338

102/2009/34072

102/2008/27474

102/2009/29410

102/2009/29404

102/2009/31301

102/2008/15597

102/2009/34527

102/2009/30532

102/2008/13321

102/2009/32668

102/2009/29863

102/2009/29668

عربى

33270

33271

33272

33273

33274

33275

33276

33277

33278

33279

33280

33281

33282

33283

33284

33285

33286

33287

33288

33289

33290

33291

33292

33293

33294

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 64صفحة 

(سارة صالح صالح محمد الفقى (باق

ساره عادل عطیة على

ساره  عاطف على محمد

(سارة عبد الحفیظ حجازى محمود (باق

ساره عبد الحمید حسن عبدالحمید

سارة  عبد الغفار أحمد أحمد سلیمان

ساره عبد هللا عبد النبى السید

ساره  عربى محمد محمد

ساره عصام ابو سریع عبد الرحمن

(سارة عالء الدین حنفى محمود (باق

ساره  على ابراھیم حافظ

ساره على خلیفھ الجاسم القناعى

ساره عمر ابراھیم رفعت

ساره فتحى حسن محمد

ساره  فوزى محمد السید

ساره ماھر زكى شارولیم

ساره مجدى محمد خلیل

ارة محمد احمد حسینس

ساره  محمد احمد محمد عطیھ حماد

ساره محمد احمد یعقوب

ساره  محمد رشدى عبدهللا

سارة محمد سید یوسف حجاج

ساره  محمد عبد العظیم ابو زید

ساره محمد محمد على

ساره  محمد محمود احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/24048

102/2008/14950

102/2009/33120

102/2007/24049

102/2008/14591

102/2009/29574

102/2008/14584

102/2009/33254

102/2009/36720

102/2006/21473

102/2009/31569

102/2009/35576

102/2008/13227

102/2009/36721

102/2009/31075

102/2009/36722

102/2008/10551

102/2007/06869

102/2009/31328

102/2009/35472

102/2009/31983

102/2009/35290

102/2009/30833

102/2008/10553

102/2009/30143

عربى

33295

33296

33297

33298

33299

33300

33301

33302

33303

33304

33305

33306

33307

33308

33309

33310

33311

33312

33313

33314

33315

33316

33317

33318

33319

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 65صفحة 

ساره محمود احمد توفیق

ساره  محمود عبد الحمید ابراھیم

ساره محمود على حسن

ساره  محمود فوزى محمد

ساره مصطفى مصطفى محمد القابانى

(ساره ھانى عبد الرحمن (محول

سارة  ھریدى السنوسى محمد

ساره  ھشام فتحي راشد

سارة یاسر انور فھمى محمد

سالم جار هللا سالم

سالم  جمال محمد سلیم

سالم سعید سالم ادریس

(سالم سالمھ سالم داود (باق

(سالم سلیمان سالم عبد هللا الخال (باق

سالم سیف على سیف

سالم محمد سالم ابا الزمات

سالمھ حسین سنوسى سعد

سالى سید رفعت سید

سالى  عبد الحمید احمد حسن

(سالى غطاس عطا هللا غطاس (باق

(سالى محمد جاب هللا رضوان (باق

سامح  أحمد رمضان حسین حسن

سامح بھجت ریاض محمد

سامح جمال زكى امین

سامح جمال زكى داود

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12086

102/2009/30317

102/2009/36317

102/2009/30669

102/2009/36322

102/2011/40613

102/2009/32286

102/2009/30144

102/2007/24059

102/2009/38089

102/2009/29471

102/2008/13015

102/2008/14709

102/2007/25421

102/2008/29091

102/2009/38186

102/2008/13459

102/2008/12806

102/2009/30834

102/2007/24060

102/2008/15106

102/2009/32491

102/2008/10321

102/2008/14784

102/2004/02442

عربى

33320

33321

33322

33323

33324

33325

33326

33327

33328

33329

33330

33331

33332

33333

33334

33335

33336

33337

33338

33339

33340

33341

33342

33343

33344

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 66صفحة 

سامح  سعید الشحات عبد العال ابو غ

ید حمدى احمد الجنیدىسامح  سع

سامح سید ابراھیم عبد المنعم

سامح  سید محمد احمد

سامح  صالح السید محمد القزاز

سامح  عادل أحمد سلیم

سامح عبد اللطیف عبد الغنى عمر

سامح عالء الدین كمال محمد نعیم

سامح كمال احمد احمد الجوسقى

زیزسامح مجدى السید عبدالع

سامح محمد جمال محمد

سامح محمد حسین محمد

سامح محمد طلعت حسن

سامح محمد عبد الجواد حماد

(سامح موسى ھالل موسى (باق

سامي  اشرف حسین احمد

سامى  عطیھ برتلھ معوض

سامى فتوح فھمى احمد

سامي  یوسف سمعان جرجس

سامیھ  حسن محمد حسن

سامیھ محمد محمد عبد الحمید

سایمون لوك یوى كروك

سحر احمد حسین ناصر

سحر  سید عاشور منصور

سحر  سید محمد محمود

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/34113

102/2009/29974

102/2008/13708

102/2009/31470

102/2009/30927

102/2009/32617

102/2009/35676

102/2008/10679

102/2008/10680

102/2008/15203

102/2009/36325

102/2009/36730

102/2009/36327

102/2009/35586

102/2007/08116

102/2009/29823

102/2009/29553

102/2009/37253

102/2009/30634

102/2009/30081

102/2008/12087

102/2007/25549

102/2009/37227

102/2009/33242

102/2009/30491

عربى

33345

33346

33347

33348

33349

33350

33351

33352

33353

33354

33355

33356

33357

33358

33359

33360

33361

33362

33363

33364

33365

33366

33367

33368

33369

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 67صفحة 

سحر  عبدالنبى امین عبدالواحد

سحر عثمان عبد الاله سعید

سحر على محمد نصر

سحر  فكرى على احمد

سحر فوزى رمضان حسن

سحر محمد عبد هللا تھامى

سحر محمد محمد المنسى

سحر ناصر حسن حسن

سراج نصر عبد الحمید عبد المعطى

سعاد  جمال السید عبد المعطى

سعاد عادل السید الشحات

سعاد  على منصور على

سعاد  محروس محمود سالم

سعد جمال جابر منصور

سعد ریاض عبد الجواد مصطفى

سعد سلیمان سعد على

سعد فتحى سعد احمد

سعد معزى مروح التیل

سعد  نصر سعد ابو القاسم

سعداوى عبد هللا ابراھیم

سعود سالم جمان مرزوق

سعود عبد هللا محسن

سعود غانم فیصل ال الثانى

سعود ناصر فراج مطر دخیل المطیرى

سعودى رمضان عطیھ عزیز

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32244

102/2008/26305

102/2009/35481

102/2009/30492

102/2009/35411

102/2009/35036

102/2008/27815

102/2009/36734

102/2008/26306

102/2009/30056

102/2008/15107

102/2009/31605

102/2009/29419

102/2008/12883

102/2007/24069

102/2009/35449

102/2008/15193

102/2009/37916

102/2009/29788

102/2009/35602

102/2008/28777

102/2008/29008

102/2009/38159

102/2009/37255

102/2010/38554

عربى

33370

33371

33372

33373

33374

33375

33376

33377

33378

33379

33380

33381

33382

33383

33384

33385

33386

33387

33388

33389

33390

33391

33392

33393

33394

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 68صفحة 

سعید احمد سعید الكثیرى

سعید احمد سید احمد

سعید خالد عبد الظاھر عزب

سعید راشد صالح الرحام

سعید سعد سعید شحانة

سعید  صالح الدین سعید رحیم

سعید عمر محمد عبد العاطى

سعید  محمد سعید احمد فتح الباب

سعید محمد مراد على

د كمال امامسعید محمو

سعیده حسن عبادى سعید

سكینھ  مھدى أحمد مھدى

سالفھ بشیر مصطفى سانى

سالمھ عبد الخالق عبد الصمد

سالمھ  محمد عبد ربھ عبد الحمید

سلسبیال شریف احمد

سلطان عادل عبد الفتاح ابراھیم

سلمى احمد ابو قتاده راغب محمد

سلمى احمد محمد على

سلمى السید حسن محمد

سلمى  السید محمد ابراھیم

سلمى حسن عبدالخالق الصباحى

سلمى حسین یوسف غانم

سلمى  حلمى محمد بدر عفیفى

سلمى رمضان عبد العزیز على محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/22073

102/2008/14540

102/2007/24071

102/2009/38095

102/2009/35750

102/2009/32147

102/2003/02251

102/2009/29335

102/2009/34928

102/2009/36332

102/2008/26924

102/2009/32853

102/2008/29002

102/2008/26308

102/2009/31284

102/2009/37554

102/2009/36334

102/2008/10792

102/2008/14215

102/2009/36746

102/2009/30151

102/2008/15621

102/2007/04603

102/2009/31965

102/2008/10477

عربى

33395

33396

33397

33398

33399

33400

33401

33402

33403

33404

33405

33406

33407

33408

33409

33410

33411

33412

33413

33414

33415

33416

33417

33418

33419

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 69صفحة 

سلمى  سامى محمد الحارونى

سلمى  سید احمد ابراھیم

سلمى  صالح جمال صالح عبده

سلمى طارق عید اسماعیل محمد

سلمى عاشور سید راشد

سلمى على حسن حسیب على

سلمى على محمد على عبد هللا

سلمى عوض عواد على

سلمى  محمد رشاد احمد

سلمى محمد فوزى محمد

سلمى  مصطفى فتح هللا مختار

سلمى ھشام زھیر حسن محمد على

سلوى  جمال سلیمان ھلیل

سلوى  حافظ سید عبد العزیز دسوقي

سلوى سالم امام احمد

سلوى  عاطف احمد حسن

سلوى فؤاد احمد فھمى

سلوي  محمد سلیمان ابراھیم

سلوى  محمد محمود عبد السمیع

سلیم  احمد محمد محمد سلیم

سلیمان عبد هللا عبد الرحمن عبد الوھاب

سماء  السید احمد عبدالرحیم

سماح حامد فضل حامد

سماح  حسن طھ محمد

سماح  خضر حسن محمود

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/29464

102/2009/31087

102/2009/33976

102/2009/36736

102/2008/13640

102/2008/11422

102/2009/35303

102/2008/15094

102/2009/30298

102/2009/36737

102/2009/32745

102/2007/24078

102/2009/31442

102/2009/30152

102/2009/36740

102/2009/31027

102/2004/06600

102/2009/31166

102/2009/30131

102/2009/31651

102/2008/28785

102/2009/31090

102/2008/15956

102/2009/33969

102/2009/30082

عربى

33420

33421

33422

33423

33424

33425

33426

33427

33428

33429

33430

33431

33432

33433

33434

33435

33436

33437

33438

33439

33440

33441

33442

33443

33444

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 70صفحة 

سماح  سید احمد حسین

سماح عاطف حسن مدبولي

سماح  عویس فتحي محمد

سماح  مجدى محمد السید

سماح  ناصر محمد سعید حسین كمال

سماره على حسین على

سمر ابو النصر حامد

سمر احمد عبد الخالق

سمر احمد عز الدین عبد الحلیم الس

سمر  السید سعد محمد

سمر  السید محمود السید

سمر جمعھ محمد جمعھ عقاب

سمر حمدى محمد محمد

سمر رمضان ابو المجد محمد

سمر رمضان محمد عبد الرحمن

سمر سید سلیمان عبد الفضیل

سمر صبحى جبر محمد

سمر  صالح اسماعیل محمد

سمر عادل عباس محمد حسن

سمر عاطف احمد ابو حسین

سمر  عاطف سعد شحاتة

سمر  عبد الرحیم احمد خلیل

سمر  عثمان عبده حسن

سمر على جاد احمد

سمر  علي حسن امین

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30299

102/2008/11086

102/2009/31179

102/2009/32241

102/2009/29864

102/2007/03623

102/2008/26310

102/2008/28044

102/2008/13816

102/2009/33133

102/2009/31650

102/2009/35720

102/2008/10832

102/2009/37245

102/2009/36335

102/2008/12413

102/2008/15785

102/2009/29865

102/2009/35255

102/2008/12692

102/2009/31269

102/2009/31006

102/2009/32044

102/2008/14339

102/2009/31232

عربى

33445

33446

33447

33448

33449

33450

33451

33452

33453

33454

33455

33456

33457

33458

33459

33460

33461

33462

33463

33464

33465

33466

33467

33468

33469

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 71صفحة 

سمر عماد ثروت حسن

سمر عماد عید متولى

سمر  عمر محمود حسن

سمر فاروق مسعد العطلھ

سمر محمد خالف محمد

سمر محمد على فودة

سمر  محمد نجیب صالح محمود حسوبھ

سمر محمود احمد مطاوع

سمر ممدوح عبد السالم مصطفى

سمر وھبھ سید عبد المعطى

(سمر یوسف سعد الدین صالح (باق

سمر  یوسف محمد محمد

سمیحة عبد العال یونس بخیت

سمیر حسن مختار محمد

سمیر سعد هللا عبد هللا سیدھم

سمیر عادل محمد سمیر عبد العزیز

سمیر محمد عبد اللطیف على على ھیكل

سمیھ  اشرف عبد الفضیل على

سمیھ  السمان حمزه السمان

سمیة السید على عالم

سمیھ حسن محمد محمد

سمیة  حمدى حامد احمد

سمیھ سمیر عبده محمد

سمیھ شعبان عبد المنعم سید حسن

سمیھ  محمد ابراھیم سالم صالح

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/35841

102/2009/35905

102/2009/33057

102/2006/03416

102/2008/11863

102/2006/18997

102/2009/31331

102/2007/07816

102/2009/36745

102/2009/36336

102/2007/07854

102/2009/32296

102/2009/35308

102/2006/21153

102/2008/13283

102/2009/36338

102/2006/02447

102/2009/31377

102/2009/30671

102/2009/35246

102/2009/35702

102/2009/31341

102/2008/11412

102/2008/11547

102/2009/31443

عربى

33470

33471

33472

33473

33474

33475

33476

33477

33478

33479

33480

33481

33482

33483

33484

33485

33486

33487

33488

33489

33490

33491

33492

33493

33494

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 72صفحة 

سمیھ  یاسین محمد علي

سناء  احمد جالل محمود

(سناء ناجى محمود سلیمان (باق

سھا سامى السید سالم

سھا صفوان محمد دبوس

سھام  حامد فؤاد شریف

سھام  سعد الدین عبدالرازق سید

(سھى عبد الدایم محمد الجیوشى محمد عید (باق

سھى  محمد عبدالحمید اسماعیل

سھیر  عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالرح

سوزان طارق زكریا على

سوسن اشرف امام امام

سید ابوزید احمد عرفھ

سید  احمد السید عبد الرحیم

سید  احمد سید احمد

سید احمد سید احمدخلیفھ

سید احمد عبد الرحمن حسانین

سید الفولى عبد العلیم الفولى

سید  حسنى عبدالمولى  عبدالغنى

سید حمدي محمد سید

سید رمضان كامل عبد الجلیل

(سید سعد عبد الرحمن محمد (باق

سید سعید محمد محمد

(سید شحات سید فرج الیومى (باق

سید  شریف على محمد حسنین

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/29241

102/2009/30106

102/2008/10557

102/2008/26442

102/2008/13805

102/2009/33203

102/2009/30494

102/2006/03337

102/2009/30876

102/2009/29888

102/2008/15545

102/2008/12258

102/2008/26315

102/2009/30028

102/2009/31274

102/2008/14541

102/2008/26316

102/2009/35761

102/2009/32110

102/2008/12449

102/2009/35489

102/2007/03042

102/2007/04397

102/2005/01944

102/2009/29640

عربى

33495

33496

33497

33498

33499

33500

33501

33502

33503

33504

33505

33506

33507

33508

33509

33510

33511

33512

33513

33514

33515

33516

33517

33518

33519

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 73صفحة 

(سید عادل حسنى محمد (باق

سید عبد الباقى محمد رضوان

سید عبد الرحمن على عبد الرحمن

سید عبد العلیم عید عویس

سید مجدي سید عبد اللطیف

(سید محمد حنفى محمد على (باق

سید  محمد سید عبدالرحمن

سید محمد سید على نصر

سید محمد سید محمد

سید  محمد سید محمود

سید  محمد عبد الحلیم ابراھیم

سید  مسعد السید نعمان

سید  نصر سید عبد التواب

سید  وجیھ سید محمد

سیده امام محمد امام

سیده فرج عبد المقصود عبد الحافظ

(سیف ادھیم محمد عبد الرحمن الھاجرى (باق

(سیف النصر محمد رفاعى محمد (باق

سیف  علي محمد سید

(شادى احمد حسن الخضراوى (باق

شادى احمد محمد احمد عارف

شادى  السید سیف النصر عبد التواب

شادى حسنى عطیھ ابراھیم

شادى شفیق فوزى فرج

شادى عبد المنعم كامل جابر

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/02423

102/2009/36471

102/2007/24099

102/2008/26319

102/2008/11178

102/2007/24122

102/2009/32022

102/2008/26318

102/2008/13973

102/2009/33239

102/2009/31403

102/2009/32273

102/2009/32595

102/2009/29939

102/2007/03146

102/2008/27585

102/2007/25762

102/2006/04881

102/2009/29789

102/2007/07635

102/2008/28008

102/2009/31516

102/2008/11702

102/2008/10259

102/2008/11960

عربى

33520

33521

33522

33523

33524

33525

33526

33527

33528

33529

33530

33531

33532

33533

33534

33535

33536

33537

33538

33539

33540

33541

33542

33543

33544

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 74صفحة 

شادي  عبدالمنعم محمد احمد

شادى عصام حسن متولى

شادى محمد خیرى بكر

شادى  محمد عبدالكریم على

شادى محمد محمد عبدالرؤف یوسف

شادى ھشام رؤوف كامل

شادى یسرى محمد احمد

شادیھ  صالح سویلم جبیلى

شاذلي سرحان على حسین

شاكر سعد الدین حسین الصاوى

شاھناز شعبان حسن احمد

شاھنده جمال عبد الحى محمد

شاھندة  صالح الدین على توفیق

شاھنده عادل مأمون مجاھد

شاھنده  محمد جالل زھیر الحلوانى

شاھنده  محمد غریب محمد ابو النصر

شاھنده  محمد ماجد السید إبراھیم

شاھندة مصطفى صالح عبد الواحد

شاھیناز احمد المرتضى الشیخ

شاھیناز برھان عبد المنعم عبد الرحمن

(شاھیناز كمال عبد الرحیم (باق

شروق  احمد ابوالمعاطي بیومي

شروق توفیق احمد محمد السعدى

شروق  ثابت محمد الشریف

شروق حسین ابراھیم حسین

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32006

102/2008/15218

102/2007/06301

102/2009/29320

102/2008/15414

102/2008/14090

102/2009/36762

102/2009/33223

102/2008/14633

102/2008/10043

102/2008/15546

102/2008/11808

102/2009/31903

102/2008/27905

102/2009/31930

102/2009/29715

102/2009/29406

102/2009/37908

102/2009/37917

102/2009/36484

102/2011/40685

102/2009/32050

102/2008/11864

102/2009/31573

102/2009/35393

عربى

33545

33546

33547

33548

33549

33550

33551

33552

33553

33554

33555

33556

33557

33558

33559

33560

33561

33562

33563

33564

33565

33566

33567

33568

33569

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 75صفحة 

شروق حنفى محمد ابراھیم

شروق  خالد سعید عبد المنعم

شروق  رضا محمد أحمد محمد

شروق  سید سید احمد

شروق  عبد الحمید زكى محمد

شروق  عبدالرازق فوزى عبدالرازق

شروق محسن عبد الحمید احمد

شروق محمد ابو الھدى سلیمان

شروق  محمد احمد المصلوح

شروق محمد صالح

شروق  محمد محمد على حسن

شروق  مصطفي عبده جالل

شروق  یحیي سعد شعبان أحمد

شروق یوسف احمد یوسف

شریف ابراھیم محمد ابراھیم

شریف  احمد ابراھیم عبد الموجود

شریف  احمد مصطفى مصطفى

شریف السعید ھاشم حسن ابراھیم

شریف  انور محمود منصور

(شریف بیدق احمد بیدق (باق

شریف حسن متولي حسن الدیب

شریف سامى عبد الحمید محمود

شریف شاھر زكى حسین البلك

شریف شریف عبد الرحیم مھدى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13758

102/2009/29557

102/2009/32865

102/2009/34231

102/2009/30524

102/2009/31140

102/2009/35394

102/2009/36766

102/2009/30495

102/2009/38094

102/2009/30697

102/2009/31444

102/2009/32051

102/2009/32536

102/2008/14357

102/2008/11001

102/2009/30933

102/2009/32124

102/2009/35644

102/2009/33260

102/2008/13438

102/2008/11012

102/2009/36491

102/2008/11270

102/2009/36769

عربى

33570

33571

33572

33573

33574

33575

33576

33577

33578

33579

33580

33581

33582

33583

33584

33585

33586

33587

33588

33589

33590

33591

33592

33593

33594

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 76صفحة 

شریف عبد المعطى عثمان عبد المعطى

شریف عبد النبى عبد النبى عبد العال

شریف  عصام سعد عبد العزیز

شریف عطا متولى

شریف  على عبد الحمید على سعد

شریف كمال حلمى حسن خلیل

شریف  محمد احمد محمد یوسف

شریف  محمد ربیع ابراھیم

شریف محمد سید محمد

شریف منصور محمد عبد هللا

(شریفھ حامد مصطفى عبد الرحیم (محول

(شریفة عزبى محمد شحات (باق

شرین محمد محمد مغربى

شریھان  احمد محمد ابراھیم

شعبان رمضان فتحى على

شعبان  عبد الفتاح شعبان محمد

شعبان  عید سالم صالح

شعبان فوزى عبد الفضیل اسماعیل

شمس  خیري علي رمضان

شھاب احمد على محمود

شھاب  الدین شعبان عبد الفتاح محرو

شھاب محمود احمد شكرى

شھاب ھمام محمود ھمام

شھد السید عبدالحافظ قندیل

شھندة  احمد فاضل فضل

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13053

102/2009/36495

102/2009/29738

102/2009/36497

102/2009/31111

102/2008/10682

102/2009/34424

102/2009/31554

102/2008/28009

102/2008/26321

102/2011/40615

102/2007/24127

102/2009/36774

102/2009/31014

102/2009/35703

102/2009/32958

102/2009/33222

102/2009/35203

102/2009/29910

102/2008/15067

102/2009/31285

102/2008/28278

102/2008/26323

102/2007/06416

102/2009/30132

عربى

33595

33596

33597

33598

33599

33600

33601

33602

33603

33604

33605

33606

33607

33608

33609

33610

33611

33612

33613

33614

33615

33616

33617

33618

33619

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 77صفحة 

شوقى  سامى شوقى داود

شول كیر افقور بول

شیخھ عبد العزیز عبد الرحمن عبد العزیز

شیرین حمدي عبد الفتاح اسماعیل

شیرین  عبد المنعم رضوان محمد السق

شیرین عماد  احمد عبدالحمید

شیرین محمد حسان محمد

شیریھان مھنى عبد العال مھنى

شیم  على رشاد عبدالمؤمن

شیماء  ابراھیم فوزى على

شیماء ابراھیم محمد ابراھیم

(شیماء احمد محمد عبد الباسط (باق

شیماء اسامھ حسین محمود مصطفى

شیماء اشرف محمد محمود

شیماء  ایمن عبدهللا مرسى صالح

شیماء توفیق جاد حسن

شیماء جمال السید الشافعى

شیماء حسن امین عبد الفتاح

شیماء حسن سید محمد

شیماء حسن محمد حسن

شیماء  خلیفة عبدالغني محمد

شیماء خمیس كمال امین

شیماء رجب السید عبدالرازق

شیماء رجب صابر قطب

شیماء سعد الدین احمدعلى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31175

102/2009/36514

102/2009/36508

102/2008/11113

102/2009/31217

102/2008/15038

102/2010/38551

102/2009/34726

102/2009/30860

102/2009/31946

102/2008/26324

102/2005/01707

102/2008/10559

102/2009/36777

102/2009/32093

102/2008/10168

102/2008/14015

102/2008/11895

102/2009/38050

102/2009/36779

102/2009/31186

102/2009/35880

102/2008/11133

102/2009/35402

102/2009/36783

عربى

33620

33621

33622

33623

33624

33625

33626

33627

33628

33629

33630

33631

33632

33633

33634

33635

33636

33637

33638

33639

33640

33641

33642

33643

33644

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 78صفحة 

شیماء سید خمیس عبد الدایم

شیماء  سید محمود ابراھیم

شیماء  شحاتھ حسین بیومى

شیماء شعبان عبد الحكیم عبد العظیم

شیماء صابر اسماعیل ابراھیم

شیماء صالح فھیم مصطفى

شیماء عادل مصطفى كمال

شیماء  عبد التواب عبد الفتاح عبد

(شیماء عبد الرحمن عبد الحافظ غنیم (باق

شیماء عبد الرحمن محمود عوض

شیماء عبد المجید الصاوى القط

شیماء  عبد الناصر زكى عبد الحافظ

شیماء عصام الدین ابو سریع

شیماء  على حسن دسوقى

شیماء على حسن متولى مدكور

شیماء  على شاكر محمد زكى

شیماء على مصطفى عوض

شیماء  عید شحاتھ عید

شیماء عیسى احمد محمد

شیماء  فتحي حافظ عبدالرحمن

شیماء فؤاد حسن عبد هللا

شیماء فؤاد سالمھ محمود

شیماء كرم عبد الفتاح عتابى

شیماء مجدى محمد طھ

(شیماء محمد حسن خلیل (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14071

102/2009/30118

102/2009/31450

102/2009/36520

102/2008/11903

102/2008/15164

102/2008/12598

102/2009/31519

102/2008/12353

102/2009/36789

102/2009/36527

102/2009/30094

102/2009/36799

102/2009/32660

102/2008/26326

102/2009/34253

102/2007/24151

102/2009/32046

102/2009/37266

102/2009/29922

102/2007/24155

102/2008/12854

102/2009/36541

102/2008/15509

102/2008/13728

عربى

33645

33646

33647

33648

33649

33650

33651

33652

33653

33654

33655

33656

33657

33658

33659

33660

33661

33662

33663

33664

33665

33666

33667

33668

33669

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 79صفحة 

شیماء محمد عبد الحمید عبد الھادى

شیماء  محمد عبد الغنى متولى

شیماء  محمد عبد هللا عبد اللطیف

(شیماء محمد كمال عبد الفتاح عثمان (باق

شیماء  محمد محمد عبد الباسط

شیماء محى عبد السالم عبد الفتاح

شیماء مصطفى احمد عبدالسالم عسكر

(شیماء مصطفى احمد محمود (باق

شیماء نبیل امین اسماعیل

صابر الصادق صابر عبد النعیم

صابر  سید حنفى سید

(صابر على محى الدین مصطفى (باق

صابرین محمد احمد احمد حمایھ

صادق  غریب صادق قاسم

صافى  عبدالمنعم محمود محمد زاید

صالح احمد محمود عبد الرحیم

صالح حسن محمد ابراھیم

صالح سعید صالح محمد

صالح على صالح محمد البحیح المرى

صالح على محمد المرى

صبا  محمد رمضان حسان

صباح السید عبد الغنى بالل

صباح  جمال محمد عبد العظیم

(صباح عبد العزیز عبد العزیز محمد (باق

صبحى عبد الغنى اسعد عبد الغنى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/35254

102/2009/32992

102/2009/30301

102/2008/13416

102/2009/31234

102/2008/10076

102/2008/15510

102/2007/24356

102/2010/38627

102/2009/36554

102/2009/34050

102/2005/15140

102/2009/35850

102/2009/32627

102/2009/31141

102/2007/05433

102/2008/15141

102/2008/11925

102/2009/38317

102/2009/38185

102/2009/30119

102/2009/35556

102/2009/32832

102/2008/15020

102/2007/05086

عربى

33670

33671

33672

33673

33674

33675

33676

33677

33678

33679

33680

33681

33682

33683

33684

33685

33686

33687

33688

33689

33690

33691

33692

33693

33694

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 80صفحة 

صبرین بیومى عبد ابوشنب

صبرین  على فتوح جمعان

صدام حسین حسن حسانین

صدام  ممدوح فھمى بیومى

صفاء ابو السعود محمد محمود

صفاء  حسن عبد القوى حسن

صفاء فتحى اسماعیل السید

صفاء  محمد على عبدالعزیز

صفاء مسكین فؤاد احمد

صفاء  نصر عبد العاطى رزق

صفوت ابراھیم مصطفى اسماعیل

صفوت فكرى سعید داود

صقر مشعل قطیم عید

صالح  الدین شعبان محمد محمد على

صالح  جمال انور ابو دھب

صالح حمدى شمس الدین محمد

صالح سید عبدالفتاح

صالح  صالح محفوظ عزب

صالح  صالح زكي عبد اللطیف

(صالح یوسف عبد السالم عبد الحلیم (باق

ضارى مجبل عزیز السخرى

ضحى  شعبان رمضان شعبان

بدون اسم

ضحى لیثى صبح محمد

ضحى محمد طھ على

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/36563

102/2009/33088

102/2009/36570

102/2009/31532

102/2008/11415

102/2009/31673

102/2008/11388

102/2009/31041

102/2008/10018

102/2009/30083

102/2009/36576

102/2009/37876

102/2008/28787

102/2009/30377

102/2009/32496

102/2009/34516

102/2009/36848

102/2009/33073

102/2009/34100

102/2008/14397

102/2008/29110

102/2009/31535

102/2008/15795

102/2010/39452

102/2008/11493

عربى

33695

33696

33697

33698

33699

33700

33701

33702

33703

33704

33705

33706

33707

33708

33709

33710

33711

33712

33713

33714

33715

33716

33717

33718

33719

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 81صفحة 

ضحى منصور محمود ربیع

ضحى  نبیل ذكى امین

ضیا سید محمد عید

ضیاء  الدین عبدالھادي علي اسماعیل

ضیاء الدین على محمد على

ضیاء  محمد حنفى مسعد

ضیاء  محمد نبیل محمد المامون دنان

ضیف  محمد ضیف سنوسي

طارق احمد حسن سلیمان

طارق السید الشاذلى محمد

طارق بدیع محمد جندى

طارق  حسام الدین بكرى السید ھاشم

طارق حنفى سید عبدالحمید

طارق سلیمان محمد ابراھیم

طارق  سید محمود السید

طارق عبد الشافى ابراھیم عبد الشا

طارق عبد المعطى عطیھ ابو زید

طارق على عبد الفتاح على مصطفى

طارق  محمد فوزي عبد اللطیف

طارق محمد محمد عبد العال

طارق محمد محمد مصطفى

طارق  محمود عبد العزیز محمود

طارق ناصر الدین عباس

طارق یحى محمد السید

طالب محمد خمیس حمد العظیط

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/35219

102/2009/31089

102/2008/26330

102/2009/32023

102/2008/26332

102/2009/30169

102/2009/33160

102/2009/31020

102/2009/35164

102/2007/24378

102/2008/27613

102/2009/30336

102/2009/36853

102/2008/11927

102/2009/29997

102/2008/10683

102/2007/24380

102/2006/02704

102/2009/31100

102/2009/35816

102/2009/37989

102/2009/32555

102/2006/21161

102/2008/15185

102/2009/38108

عربى

33720

33721

33722

33723

33724

33725

33726

33727

33728

33729

33730

33731

33732

33733

33734

33735

33736

33737

33738

33739

33740

33741

33742

33743

33744

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 82صفحة 

طاھر محمد جالل عبد الباسط

طاھر  محمد رمضان محمد

طاھر محمود محمد عبده

طالل خالد منصور قاسم

(طلبھ عصام طلبھ شحاتھ (باق

طلعت  ھشام طلعت محمد

طھ  احمد ابراھیم جاد

(طھ احمد عبد المنعم حسن (باق

طھ عبد الظاھر عبد الظاھر محمد

طھ عبده عبد الغنى سید

طھ كمال سید عبد العال

طھ محمد عبد الفتاح یوسف

طھ منصور على على الھباب

ظریف محمد محمد عبد الواحد

عائشھ  شعبان عیسى مرسى

عائشة عبد هللا عبد الوھاب الحسینان

عائشھ على حسن لبیب المصرى

عائشھ  ممدوح محمد عبدالغني

عادل احمد عبد العزیز

عادل احمد محمد المالكى

عادل احمد محمد سلیمان

عادل امین عبد الحمید زاید

عادل سید عبد الحمید على

عادل صالح احمد ھریدى

عادل عبد الرسول عبید عبد الجواد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/36863

102/2009/32574

102/2007/06167

102/2006/21163

102/2008/13016

102/2009/30977

102/2009/31342

102/2008/14570

102/2009/36590

102/2006/21497

102/2009/35776

102/2008/26334

102/2009/35749

102/2009/35066

102/2009/33864

102/2007/25625

102/2009/37794

102/2009/34262

102/2009/38064

102/2007/24184

102/2009/37027

102/2009/37653

102/2009/37654

102/2008/11456

102/2009/37028

عربى

33745

33746

33747

33748

33749

33750

33751

33752

33753

33754

33755

33756

33757

33758

33759

33760

33761

33762

33763

33764

33765

33766

33767

33768

33769

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 83صفحة 

عادل عبد الظاھر عبد الفتاح محمود

عادل عبد المحسن محمد حلمى خلیل

عادل عبد الواحد عمر عباس

عادل  عید عبد السمیع عبد الھادي

عادل فتحى محمد بھنساوى

عادل كامل عبد هللا جید

(عادل محمد عبد الرافع عبد المنعم (باق

عادل  مختار عادل محمد ریاض

عاصم  ابراھیم الكالوى سالم

عاطف قرنى عویس احمد

(عاطف محمد عبد هللا نصر (باق

عامر  ابراھیم السید امام

عامر  احمد محمد محمد

عایدة شعبان عبد الجابر شیمى

عایده منصور محمد خلیفھ

عایض راشد جحیم سعید

عباس محمد عباس عبد هللا

عبد  الباقى احمد عبد الباقى عبدالقادر

عبد الحكیم على عبد الحكیم عبد الحلیم

(عبد الحلیم رجب عبد الحلیم السید (باق

عبد الحمید الدسوقى عبد الحمید محمد محمد

عبد الحمید كامل عبد الحمید على

عبد  الحمید مجدي علي ابراھیم

عبد الخالق مجدى محمد على

عبد  الرحمن احمد ابراھیم على

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/06082

102/2009/37029

102/2009/37030

102/2009/31222

102/2007/24186

102/2008/10390

102/2007/24188

102/2009/29976

102/2009/29824

102/2007/23061

102/2007/24189

102/2009/34134

102/2009/31578

102/2010/39436

102/2009/35899

102/2009/38323

102/2009/37655

102/2009/29272

102/2008/28084

102/2007/05762

102/2008/28085

102/2007/24195

102/2009/31195

102/2008/28089

102/2009/29434

عربى

33770

33771

33772

33773

33774

33775

33776

33777

33778

33779

33780

33781

33782

33783

33784

33785

33786

33787

33788

33789

33790

33791

33792

33793

33794

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 84صفحة 

عبد الرحمن احمد امبابى مھران

عبد الرحمن احمد عبد الرحمن مدنى

عبد الرحمن احمد محمد مدین

عبد الرحمن احمد یحیى عبد الوھاب

عبد الرحمن اسامھ خلیل

عبد الرحمن السید كمال

عبد الرحمن امام عبد الرحمن ابراھیم

عبد الرحمن جابر یوسف المال

عبد الرحمن جاسم عبد الرحمن الحمد المناعى

عبد الرحمن حسن عبد الحلیم حسن خلیل

عبد الرحمن حسنى السید شحاتھ

عبد  الرحمن حسنى السید عبد الرحمن

عبد الرحمن حسین مھدى حامد

عبد الرحمن داخل مھنا المطیرى

عبد الرحمن رواش السید اسماعیل

عبد  الرحمن سامى سالمھ عبد المؤمن

عبد الرحمن سعد عب هللا عناد المطیرى

عبد  الرحمن سعود محمد عبد الرحمن

عبد الرحمن سمیر شحاتھ عبده

عبد الرحمن سمیر شعبان رشوان

عبد  الرحمن سمیر عبده سید

عبد  الرحمن صالح عبد الرحمن عثمان

عبد الرحمن طارق اسعد محمد

عبد الرحمن عادل محمود حزین عیسى

عبد  الرحمن عبد الحلیم كمال عبد ا

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/10391

102/2007/24199

102/2008/26339

102/2007/05277

102/2008/28092

102/2008/28093

102/2009/37662

102/2009/38328

102/2009/38210

102/2009/37667

102/2008/26972

102/2009/32937

102/2007/06168

102/2007/25507

102/2009/35673

102/2009/32592

102/2009/37904

102/2009/29246

102/2008/14747

102/2009/37673

102/2009/31356

102/2009/29849

102/2009/37678

102/2009/37680

102/2009/29792

عربى

33795

33796

33797

33798

33799

33800

33801

33802

33803

33804

33805

33806

33807

33808

33809

33810

33811

33812

33813

33814

33815

33816

33817

33818

33819

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 85صفحة 

عبد الرحمن عبد الحمید عثمان

عبد الرحمن عبد هللا السید طراد

عبد  الرحمن عبد الناصر جبرتى عبد

عبد الرحمن عبد الناصر محمد عبد المجید

عبد الرحمن على محمد على

عبد الرحمن عنتر رزق عبد التواب

عبد  الرحمن كرم ابو المجد جنیدى

عبد  الرحمن مجدي عبد الدایم محمد سلطان

عبد الرحمن محمد حسن عمران

عبد الرحمن محمد حمد محمد الصاوى

عبد  الرحمن محمد سعید احمد احمد

عبد الرحمن محمد عبد العزیز السید

(عبد الرحمن محمد عبد المقصود یوسف (باق

عبد الرحمن محمد محمد احمد

عبد الرحمن محمود رشاد على

عبد الرحمن محمود محمد محمود

عبد  الرحمن ناجي عثمان عثمان احمد

عبد  الرحمن یسرى محمد المھدى محمد عبدالقادر

عبد  الرحیم عادل عبدالرحیم فؤاد ع

عبد الرحیم محمد عبد الرحیم  محمد

عبد  السالم طارق عبد السالم عبد ا

عبد السالم محمد عید السالم عبد السالم

عبد السالم مسعد عبد السالم حسین

عبد  السالم مصطفي عبد السالم عیسي

عبد السالم مصطفى عبد السالم محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/28096

102/2009/37046

102/2009/29652

102/2008/28097

102/2008/11576

102/2007/24386

102/2009/32949

102/2009/29323

102/2008/11281

102/2009/38212

102/2009/29826

102/2008/12046

102/2007/03784

102/2009/37684

102/2008/11751

102/2008/11683

102/2009/30565

102/2009/29318

102/2009/32321

102/2008/26505

102/2009/31101

102/2009/34790

102/2009/37690

102/2009/31240

102/2007/24712

عربى

33820

33821

33822

33823

33824

33825

33826

33827

33828

33829

33830

33831

33832

33833

33834

33835

33836

33837

33838

33839

33840

33841

33842

33843

33844

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 86صفحة 

(عبد الصمد حامد عبد الصمد محمود (باق

عبد العال ابراھیم عبد العال محمد

عبد العزیز ابراھیم عبد العزیز عبده

عبد العزیز احمد عبد هللا محمد جاسم الكوارى

عبد العزیز احمد نبیل عبد العظیم

عبد العزیز راشد سعود راشد الغزیر

ك (باقعبد العزیز  سالم مھنا برا )

عبد العزیز صالح عوض محمد الراشدى

عبد العزیز عبد هللا سلطان خلف المندیل

عبد  العزیز عثمان سعودى احمد

عبد  العزیز عزت عبد العزیز احمد

عبد العزیز على حسن سعد التمیمى

عبد العزیز الفى مطلق الناصر

عبد العزیز محمد احمد الحسن المھندى

عبد العزیز محمد صقر عواد الحریجى

عبد  العزیز محمد عبد العزیز ابو سریع

عبد العزیز محمد عبد هللا العترى

عبد العزیز محمد عیسى المرى

عبد العزیز محمد مجدي عبد العزیز

عبد العزیز مروان عبد العزیز عبد التواب

عبد  العزیز مصطفى حسن ابراھیم

عبد العزیز منصور عبد العزیز عبد الرحمن

عبد العظیم محسن عبد العظیم عواد

عبد  العلیم ضاحى مصطفى رجب

عبد الغفار عبد العظیم عبد الغفار

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12746

102/2008/13409

102/2007/24221

102/2008/28923

102/2008/11320

102/2009/38072

102/2006/21173

102/2009/38319

102/2009/38065

102/2009/31434

102/2009/30912

102/2008/28942

102/2006/21175

102/2008/28943

102/2009/38019

102/2009/29269

102/2009/37967

102/2009/37930

102/2008/13500

102/2009/37057

102/2009/29308

102/2006/03359

102/2008/28102

102/2009/33113

102/2009/34732

عربى

33845

33846

33847

33848

33849

33850

33851

33852

33853

33854

33855

33856

33857

33858

33859

33860

33861

33862

33863

33864

33865

33866

33867

33868

33869

رقم الجلوس
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جامعة القاھرة
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عبد الفتاح اشرف عبد الفتاح خلیفھ عیسى

عبد الفتاح سامى عبد الفتاح محمد

(عبد الفتاح محمد أحمد محمد (باق

عبد  الفتاح محمد عبد الفتاح رشدي

عبد الفتاح یاسر عبد الفتاح احمد

عبد القادر شیخ احمد نور

بدون اسم

قعبد الكریم محمد عبد الكریم السالم (با )

(عبد اللطیف ضحیوي خلف خمیس (باق

عبد اللطیف نبیل عبد اللطیف مرسى

عبد هللا ابراھیم على شھبیك

عبد هللا ابراھیم محمود احمد حسن

عبد هللا ابو بكر عباس جاد المولى

عبد  هللا احمد عبد هللا نادى

(عبد هللا بكرى فتحى محمد الغزالى (باق

عبد هللا جابر احمد عبد اللطیف

عبد هللا جمال عباس على حسانین

عبد  هللا جمال عبد الناصر عبد الل

عبد هللا حامد احمد محمد

(عبد هللا حمد سعید العیده (باق

عبد هللا حمد عبد هللا الفھد

عبد هللا حمزه عباس مطر حسین

عبد  هللا خالد محمد صابر ابراھیم

عبد هللا دختان ضحوى دختان فالح

عبد هللا رفاعى عبد هللا عثمان

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/26603

102/2009/35663

102/2003/03454

102/2009/30242

102/2008/28103

102/2008/28843

102/2007/24229

102/2007/25572

102/2008/28886

102/2008/14147

102/2009/38256

102/2009/37061

102/2008/13523

102/2009/31635

102/2010/38579

102/2008/10758

102/2009/37063

102/2009/32596

102/2009/37064

102/2007/25719

102/2009/38025

102/2009/37898

102/2009/34181

102/2009/37865

102/2009/35987

عربى

33870

33871

33872

33873

33874

33875

33876

33877

33878

33879

33880

33881

33882

33883

33884

33885

33886

33887

33888

33889

33890

33891

33892

33893

33894

رقم الجلوس
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كلیة الحقوق
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عبد هللا زغلول ریاض صالح

عبد  هللا سامى شعبان حجازى

عبد هللا ضبعى عبد هللا بیومى

عبد  هللا طلعت نصار خلیل

عبد هللا عادل فاروق محمد

عبد هللا عادل محمد احمد

(عبد هللا عبد المعز عبدهللا (محول

عبد هللا عرفھ رشدى السید

عبد هللا عزت عواد حسن

عبد هللا عصمت على سعید

عبد هللا غانم السید احمد

عبد هللا فالح محمد فالح العازمى

عبد هللا محسن صالح منصر العجى

عبد هللا محمد احمد محمد القائد

عبد هللا محمد جالل احمد احمد

عبد هللا محمد عبد هللا العیوشى

عبد هللا محمد عبد هللا المطاوعھ الكوارى

عبد هللا محمد مبارك عبد هللا بخیت

عبد هللا محمد مشلح الشكره الدوسرى

عبد  هللا محمود رفعت السید

عبد هللا محمود محمد عبد هللا

عبد هللا مشعل عبد هللا مشعل

عبد هللا موسى على اكبر میرزا

عبد هللا ناصر محمد ثایل المرى

عبد هللا ندى عابد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/26553

102/2009/29588

102/2008/28106

102/2009/31196

102/2008/26343

102/2008/14776

102/2011/40620

102/2009/37067

102/2008/26344

102/2009/37068

102/2008/26345

102/2008/28829

102/2009/38262

102/2008/28947

102/2008/10087

102/2008/28888

102/2009/38232

102/2007/25717

102/2008/28948

102/2009/29998

102/2009/37713

102/2007/25824

102/2009/37718

102/2009/38203

102/2008/28844

عربى

33895

33896

33897

33898

33899

33900

33901

33902

33903

33904

33905

33906

33907

33908

33909

33910

33911

33912

33913

33914

33915

33916

33917

33918

33919

رقم الجلوس
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كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 89صفحة 

عبد هللا یوسف سلیمان محمد العبیدلى

عبد هللا یوسف على عبد هللا روح الدین

عبد المحسن حسین عبد المحسن عبد المجید

عبد المعز عبد الرحمن كرم ابراھیم

عبد المنعم ابو زید عبد المنعم اب

(عبد المنعم بیومى عبد الجلیل (باق

عبد المنعم حسن عبد الحفیظ مرغني

عبد  المنعم زاید عبد المنعم عبد ا

عبد المنعم سید عبد المنعم حسین

عبد المنعم  مصطفى عبدالمنعم اسماعي

عبد النبى ھاشم محمد عبد النبى

عبد الھادى حمد ھندى محمد الدوسرى

عبد الھادى عبد الكریم بیومى

(عبد الوالى حسین عبد الوالى (محول

عبد الوھاب عمر سلیمان سعید السویلم

عبده ابراھیم عبده خلیل

(عبده جمال محمد محمد مجاھد (باق

عبده حسونھ عبده حسن

عبده  حسین عبده صالح حنفى

(عبده حمدى عبده سید عباس (باق

عبده  على محمد محمود عبدالرسول

عبده  محمد عبد الحمید على

عبده محمود احمد محمد

عبده مصطفى عبده ابراھیم

عبلھ عاصم حسن علي شلبي

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/37974

102/2008/28897

102/2008/26338

102/2008/12774

102/2008/10759

102/2005/16545

102/2009/32032

102/2009/32789

102/2009/31876

102/2009/29764

102/2008/12665

102/2009/38170

102/2009/34875

102/2011/40621

102/2009/38231

102/2008/12451

102/2008/14713

102/2009/37074

102/2009/32472

102/2006/02318

102/2009/30382

102/2009/31644

102/2008/15571

102/2007/07915

102/2006/01664

عربى

33920

33921

33922

33923

33924

33925

33926

33927

33928

33929

33930

33931

33932

33933

33934

33935

33936

33937

33938

33939

33940

33941

33942

33943

33944

رقم الجلوس
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كلیة الحقوق
جامعة القاھرة
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عبیده مدحت محمد صادق عبد العزیز

یل عبد هللاعبیر اسماع

عبیر اشرف عبده الصباغ

عبیر بركھ هللا عبد الودود سلیمان

عبیر  حسني احمد سلیم

عبیر دسوقى قاسم دسوقى

عبیر رفعت كامل عبد النبى

عبیر سعید حسن على الشیمى

عبیر  طاھر عبد المجید عبد الرحمن

عبیر  عصام عاشور على

عبیر  عصام ناجى محمود الفشاوى

عبیر  عالء الدین عبد العزیز احمد

عبیر  على محمد عبدالسمیع

عبیر  محسن حسین السید

عثمان عبد العزیز عبد هللا المسعود

عدلیھ  اشرف عبد الباقى عبد الباقى

عرفات محمد سید خلف

عرفان  محمد السید عرفان

عرفة عادل محمد اسماعیل

عز الدین احمد عز الدین محمد

عزالدین احمد عزالدین حمزه

عزت  ابراھیم عبدالمحسن الخولى

عزت خلف صحصاح

(عزت فتحى عبد العزیز فرج (باق

عزمى احمد سید احمد شافعى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/26189

102/2009/35492

102/2006/00631

102/2008/27913

102/2009/30852

102/2009/37076

102/2009/37077

102/2008/28303

102/2009/31487

102/2009/34058

102/2009/32983

102/2009/30120

102/2009/31929

102/2009/31688

102/2007/25270

102/2009/31396

102/2009/35233

102/2009/30224

102/2006/00768

102/2008/26351

102/2007/06944

102/2009/31078

102/2009/37079

102/2007/24395

102/2009/37080

عربى

33945

33946

33947

33948

33949

33950

33951

33952

33953

33954

33955

33956

33957

33958

33959

33960

33961

33962

33963

33964

33965

33966

33967

33968

33969

رقم الجلوس
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كلیة الحقوق
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عزه  شحاتة محمد رمضان

عزه  محمد احمد عبدالمعبود

عزیزه جالل احمد ابو زید

(عصام اسامھ محمد ابو شادى (باق

عصام سید سعد عبد الظاھر

عصام عبد الحارث عبد الفتاح محمد

عصام عبدالمجید سید على

عصام  عماد الدین جمال حسن احمد

عصام محمد احمد الدیب

عصمت عالء الدین عصمت محمد

عال  حسن محمود سید شحوت

عال صالح منتصر على

عال  محمد ابوسریع احمد

عال  محمد زكریا محمود

عال محمد محروس على عبید

عالء اسامھ متولى محمد شریف

عالء  الدین ایمن ابراھیم فوزى

عالء الدین جمال موسى مسعود

عالء الدین سعید عبد العاطي فھمي

عالء الدین محمد سعید حسین

عالء الدین محمد عبد الشھید عبد ا

عالء الدین محمد محمد حنفى

عالء الدین محمود توفیق

عالء  رسمى عمر على جمال الدین

عالء رضا عبد الھادى السید

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30546

102/2009/29293

102/2008/14030

102/2008/13960

102/2009/35101

102/2009/37766

102/2008/15317

102/2009/29999

102/2009/34936

102/2007/07301

102/2009/30257

102/2009/35994

102/2009/30324

102/2009/32665

102/2009/35172

102/2008/15457

102/2009/31550

102/2009/37767

102/2008/12625

102/2009/37768

102/2008/12758

102/2009/37084

102/2009/37769

102/2009/31707

102/2009/35775

عربى

33970

33971

33972

33973

33974

33975

33976

33977

33978

33979

33980

33981

33982

33983

33984

33985

33986

33987

33988

33989

33990

33991

33992

33993

33994

رقم الجلوس
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كلیة الحقوق
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عالء سعد حسب النبى

عالء  عادل الورداني عبد العال

عالء عبد الحمید عبد الحمید

عالء  على عكاشھ سالمھ

(عالء على محمد حسین مراد (باق

عالء  عماد الدین عبد الحلیم زكى ح

عالء محمد احمد محمد

عالء محمد عباس محمد

عالء  محمد عبد العزیز على

عالء محمد محروس على

عالء  محمود حسن السید

عالء محمود عاشور محمود

عالء محمود عطیھ عطیھ

عالء ھانى حلمى عبد المجید

عالء ھشام عبده محمد

عالء یوسف سعد عبد العزیز

علوش مناحى راشد العجمى

على ابراھیم محمد عبد هللا

على  أحمد صالح أحمد

على  احمد على محمود الملیجى

على احمد عمر عبد هللا

على احمد لیثى على

علي  احمد محمد علي عفیفي

على ادم على حسین

على  السید زین السید

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/37087

102/2009/31103

102/2009/37793

102/2009/31426

102/2007/24247

102/2009/32904

102/2007/06086

102/2009/35226

102/2009/29844

102/2009/35195

102/2009/29510

102/2008/14628

102/2008/10362

102/2009/37091

102/2009/35385

102/2010/39438

102/2009/38069

102/2009/38075

102/2009/32682

102/2009/30201

102/2009/35893

102/2009/35480

102/2009/29476

102/2009/38125

102/2009/32170

عربى

33995

33996

33997

33998

33999

34000

34001

34002

34003

34004

34005

34006

34007

34008

34009

34010

34011

34012

34013

34014

34015

34016

34017

34018

34019

رقم الجلوس
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على  بیومى على سعید بیومى حشیش

على جابر على فاران الیربوعى

على جابر محمد المرى

على جمال محمد مزید

على جیران سعید جیران الشھوانى

على حسن احمد حسن

على حسن رفعت على محمد باكیر

على  حسن شحاتة الشین

(على حموده حسین حموده (باق

على خربوش على سعد الفھیده

على رضا عبد العال حسن

على  رمضان احمد محمد

على سامى على العوضى

علي  سعد حسن علي

على سعید رشاد على

على  سالمھ ابو سریع محمد

على  سمیر السید الشیخ

على شحاتھ رزق موسى

على  شریف على قطب خلیف

علي عادل رشاد ابراھیم

(على عادل على قاسم حماده (باق

(على عباس محمد عبد المجید (باق

علي  عبد الحسیب عبده علي

على عبد الحمید على محمد

(على عبد الحمید على محمد (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/34087

102/2009/38220

102/2009/38130

102/2008/10329

102/2009/38233

102/2009/35715

102/2009/35104

102/2009/30170

102/2007/24407

102/2008/28955

102/2009/37771

102/2009/29977

102/2007/25731

102/2009/30612

102/2009/37094

102/2009/31427

102/2009/31112

102/2009/37874

102/2009/33218

102/2008/11046

102/2007/25713

102/2008/26356

102/2009/31197

102/2009/35124

102/2005/16547

عربى

34020

34021

34022

34023

34024

34025

34026

34027

34028

34029

34030

34031

34032

34033

34034

34035

34036

34037

34038

34039

34040

34041

34042

34043

34044

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 94صفحة 

على عبد العزیز على حسین

على عبد العظیم محمد بشیر

(على عبد الفتاح على محمد (باق

على عبد هللا صالح على الصلندا

على عبد المولى على الرفیق

على عالء الدین على ناصف

على  فتحى احمد فولى

على فخر الدین محمد محمد

على لطفى زھیر محمد

على ماھر ابو الوفا ابو الوفا ناجى

(على مبارك سالم الدواى ال ثابت (باق

على  محمد امام خلف هللا

على محمد سعید جمعھ السلیطى

على محمد سید محمد

على محمد عبد الرازق قرنى برغش

على  محمد عبد الغنى متولى

على محمد على عبده

على محمد على محمود

على محمد عید الخضر حاجیھ

على محمد مصطفى على

علي  محمد مصطفى علي النجار

على محمد ناصر البطحا المبرى

على  مسعود محمد مسعود

على  مصطفى على موجى

(على ممدوح محمد على المنیرى (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/35593

102/2008/26357

102/2008/11304

102/2008/28894

102/2009/35929

102/2008/14273

102/2009/29512

102/2009/37096

102/2009/37773

102/2009/37097

102/2008/28959

102/2009/32781

102/2009/38269

102/2008/11627

102/2009/37775

102/2009/29942

102/2009/37776

102/2007/24257

102/2008/28803

102/2007/07731

102/2009/32292

102/2009/37975

102/2009/32181

102/2009/31709

102/2007/24261

عربى

34045

34046

34047

34048

34049

34050

34051

34052

34053

34054

34055

34056

34057

34058

34059

34060

34061

34062

34063

34064

34065

34066

34067

34068

34069

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 95صفحة 

على یوسف على عبد هللا نصار

علیا محمود على محمد

علیاء أحمد محمود أحمد نافع

علیاء  حسن عبدالفتاح محمد عبدالصم

(علیاء رجب عبد الباقى مصطفى (باق

علیاء سمیر ابراھیم مرسى

علیاء صالح الدین امین على

علیاء عادل ابراھیم صالح

علیاء  عبد العزیز بخیت فراج

علیاء فوزى مصطفى یونس

علیاء  محمد طاھر محمد حسن الزمر

علیاء محمد عبدالحمید خلیل

علیاء ممدوح رضا عبد العظیم اسماعیل

علیة  محمد أحمد محمد

(عماد احمد حافظ خطاب (باق

عماد  الدین عبدالرحمن عبدالحلیم عبدالرحمن

عماد الدین ھالل فتحى اسماعیل

عماد جعفر احمد جوده

عماد حسن حسین عامر

عماد حسن محمد كرم

عماد  حمدي بنداري احمد

عماد حمدى عبد النبى حافظ

عماد حمدى مھدى عبد اللطیف

عماد  شحاتھ سعید غندور

عماد صالح محمود فھیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/24415

102/2008/15538

102/2008/11484

102/2009/31250

102/2008/12582

102/2008/10881

102/2009/37801

102/2009/37349

102/2009/34192

102/2008/26595

102/2009/32297

102/2008/12238

102/2009/37777

102/2009/32995

102/2008/10720

102/2009/29511

102/2009/35237

102/2009/37778

102/2008/13202

102/2009/35854

102/2009/29347

102/2009/34694

102/2009/37779

102/2009/32500

102/2008/13162

عربى

34070

34071

34072

34073

34074

34075

34076

34077

34078

34079

34080

34081

34082

34083

34084

34085

34086

34087

34088

34089

34090

34091

34092

34093

34094

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 96صفحة 

عماد عبدالفتاح عثمان قاسم

عماد  عزت ابو الفتوح سعده

عماد  عصام عرفھ عنتیلى

عماد فوزى ابو العزم الغزالى عبد الجلیل

عماد محمد محمد خلیل

عماد  محمود روبى عید

(عماد ممدوح مسعد احمد محمد (باق

عماد موریس ونیس حلقھ

عماد نصر رمضان محمد

(عمار احمد على احمد (باق

عمار احمد محمد ناصر القطان

عمار مصطفى الضوى السمان

عمار مناع مطیران راشد الظفیرى

عمار  یاسر السید ھمام

عمار  یاسر محمد محمد عبد الكریم

عمر احمد سعد احمد الحلبى

عمر  أحمد محمد إبراھیم

عمر  احمد محمد عبد اللطیف

عمر اشرف طوسون سرور

عمر بدر مصطفى على

عمر جمال عبده دیاب

عمر جمال محمد عباس

عمر حسام الدین مصطفى محمد

عمر  حسن السید محمد علي

عمر  خالد رفعت سالم عفیفي

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14999

102/2009/30643

102/2009/34437

102/2006/03651

102/2008/26360

102/2009/31599

102/2007/24417

102/2008/12392

102/2009/37358

102/2006/21870

102/2008/28891

102/2009/35432

102/2009/37928

102/2009/29255

102/2009/32950

102/2009/35877

102/2009/32418

102/2009/31582

102/2008/10268

102/2008/10419

102/2010/38547

102/2008/10098

102/2009/37782

102/2009/31154

102/2009/29379

عربى

34095

34096

34097

34098

34099

34100

34101

34102

34103

34104

34105

34106

34107

34108

34109

34110

34111

34112

34113

34114

34115

34116

34117

34118

34119

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 97صفحة 

عمر  خمیس جمعھ حمد

عمر خیرى محمد على

عمر  رضا شعبان بھنساوى

عمر  رفعت أحمد محمد

عمر زینھم زكى شاكر

عمر سید احمد السید محمد

عمر  شھاب الدین محمد ابراھیم

عمر  طارق عبد الخالق علي سالمھ

عمر طارق عدلى عبد الخالق

عمر عادل عشماوى محمد

عمر  عبد البار محمود عبد البار

عمر عبد الحافظ محمد عبد الحافظ

عمر عبدالحمید شقیر ابراھیم

عمر عدلى عمر محمد عبدهللا

عمر عزالدین مدرك الساوى

(عمر عالء عبد الحمید بدوى (محول

(عمر عالم احمد حسین (باق

عمر  فتحى سید سعداوى

عمر محمد احمد حمایة

عمر  محمد توفیق محمد حسان

عمر محمد حسن محمد الكندرى

عمر  محمد عبد الرحمن اسماعیل

عمر  محمد عبد العزیز فرج

عمر  محمد نعمھ هللا احمد

عمر مخلص ابراھیم عبد الحلیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31303

102/2009/37786

102/2009/32956

102/2009/33924

102/2009/35416

102/2009/35281

102/2009/31079

102/2009/30655

102/2009/35583

102/2009/37787

102/2009/30214

102/2008/10686

102/2008/15289

102/2008/15383

102/2009/35548

102/2011/40624

102/2007/24272

102/2009/34281

102/2009/37300

102/2009/31713

102/2009/37788

102/2009/30963

102/2009/29589

102/2009/31636

102/2009/34879

عربى

34120

34121

34122

34123

34124

34125

34126

34127

34128

34129

34130

34131

34132

34133

34134

34135

34136

34137

34138

34139

34140

34141

34142

34143

34144

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 98صفحة 

عمر  مصطفى إسماعیل أحمد

عمر نبیل ابو الفتوح اسماعیل

عمر نبیل عید ابراھیم القمبشاوى

عمر  نصر على محمد على

عمر وحید سالم المرشاد

عمر  یاسر عبداللطیف محمد ابو السع

عمرو  ابراھیم محمد محمود

(عمرو ابو زید حسین محمد عیسى (باق

عمرو  احمد اسماعیل محمد فاید

(عمرو احمد الشافعي احمد (باق

عمرو احمد حمزة ابو المعاطى

عمرو احمد عبدالغنى بدوى

عمرو احمد مبارك احمد

عمرو احمد محمد احمد

(عمرو اسامة عبد هللا عبد الرحمن (باق

عمرو اشرف فتحى ابراھیم

عمرو الحسن فرغلى احمد

عمرو السید احمد عبدالقادر

عمرو انور عبد الجواد عبد الرحیم

عمرو  انور نیازى السید

عمرو بیومى صابر یونس

عمرو  حازم سلیمان امین

عمرو  حسن رمضان عبدالمقصود

عمرو حسنى یمانى على

عمرو حسین ھیبھ خفاجھ

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32683

102/2008/15745

102/2008/12970

102/2009/30445

102/2008/28801

102/2009/30446

102/2009/29794

102/2007/07147

102/2009/29341

102/2008/10190

102/2008/14252

102/2008/13366

102/2009/37370

102/2008/15903

102/2008/13593

102/2010/39449

102/2010/38549

102/2008/15208

102/2008/10034

102/2009/32085

102/2006/21522

102/2009/30001

102/2009/32150

102/2009/37375

102/2009/35016

عربى

34145

34146

34147

34148

34149

34150

34151

34152

34153

34154

34155

34156

34157

34158

34159

34160

34161

34162

34163

34164

34165

34166

34167

34168

34169

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 99صفحة 

عمرو  حمدى عبدهللا محمد

عمرو رمضان سعد الدین حسین

(عمرو رمضان فاید خطاب (باق

عمرو سعید فراج على

عمرو  سعید مصطفى عبد الغنى

عمرو  سمیر ابراھیم سید

عمرو  صبحي عبد الفتاح رضوان

عمرو طارق رمضان على

عمرو  طارق عید حسن محمود

عمرو  طھ سعد زغلول

عمرو  عادل عبدالرؤوف عجاج

عمرو عادل محمود محمد رزق

عمرو عبد المطلب حسن على ابراھیم

عمرو  عبد المعین عبد السمیع عبد المق

عمرو عبد المنعم وحید محمد

عمرو  عربى عبادى إبراھیم رضوان

عمرو عرفات محمد عرفات

عمرو  عز الدین عبد السمیع أحمد

عمرو  عطیھ عبد اللطیف عطیھ

عمرو عالء محمد محمد

عمرو  كامل محمد عیسى

عمرو كمال مصطفى محمد احمد

عمرو ماھر محمد سید حسن

عمرو مبروك  بكرى ابراھیم

عمرو متولى جودة متولى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31909

102/2009/34774

102/2006/02708

102/2007/24286

102/2009/29325

102/2009/30447

102/2009/30243

102/2009/35328

102/2009/30244

102/2009/30471

102/2009/31812

102/2008/13537

102/2008/10121

102/2009/30448

102/2008/11260

102/2009/32597

102/2009/37781

102/2009/32703

102/2009/30032

102/2007/24292

102/2009/32959

102/2008/11910

102/2008/11065

102/2008/11754

102/2007/24422

عربى

34170

34171

34172

34173

34174

34175

34176

34177

34178

34179

34180

34181

34182

34183

34184

34185

34186

34187

34188

34189

34190

34191

34192

34193

34194

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 100صفحة 

عمرو محمد ابراھیم یوسف

عمرو  محمد ابو المعاطى محمود

(عمرو محمد ابو بكر ابراھیم مح (باق

عمرو محمد حسنى محمد

(عمرو محمد عبد الحفیظ جوده (باق

عمرو  محمد عبد الرازق زھران

عمرو محمد عبد السمیع احمد

(عمرو محمد عثمان عصمت (باق

عمرو محمد على السید احمد

(عمرو محمد عمر على داود (باق

عمرو محمد فرحات كریم

عمرو محمد محرم محمد

عمرو  محمد محمد المھدى

(عمرو محمود حنفى محمود محمد ع (باق

عمرو محمود مصطفى فوشتى

عمرو  مدحت علي حسن

عمرو مصطفى حسن ابراھیم محمد

عمرو  منیر السید محمد الجیار

عمرو  نصر جابر الضوى

عمرو ھشام سمیر  عبد الحلیم صبحى

عمرو  وحید ابورواش خلیل

عمرو  یسرى حفناوى الخطیب

عنایات سمیر محمد

عواطف ابو الیزید ابو ضیف راشد

عید  جمعھ عبد القوى عبد المجید

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12864

102/2009/34116

102/2006/03487

102/2009/34565

102/2006/03938

102/2009/30002

102/2009/37388

102/2008/11705

102/2008/11435

102/2008/27298

102/2007/24633

102/2009/35804

102/2009/33151

102/2006/04743

102/2007/24425

102/2009/30227

102/2009/35883

102/2009/29309

102/2009/31863

102/2009/35488

102/2009/34139

102/2009/31551

102/2009/37394

102/2009/35902

102/2009/31706

عربى

34195

34196

34197

34198

34199

34200

34201

34202

34203

34204

34205

34206

34207

34208

34209

34210

34211

34212

34213

34214

34215

34216

34217

34218

34219

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 101صفحة 

عید ربیع جمعھ بیومى

عید رضا احمد اسماعیل

عید  سویلم نافل سویلم

عید سید عبد الرزاق اسماعیل

عید شعبان عطوه صالح

عید محمود عید محمود

عیسى ابراھیم محمد عیسى المھندى

عیشھ صابر سید على

غاده احمد حامد السید

غاده جالل جالل الدین عبد الحلیم

غاده خلیل انور خلیل

غاده  سامى احمد محمد

غادة سلطان مصطفى ابراھیم

غاده  محمد عباس محمد الخولي

غاده  محمد عبد الحكیم محمد

(غاده مدحت محمد رمضان (باق

غانم ناصر غانم العبد الرحمن ال ثانى

غدیر  فضل عبد هللا فضل سلیمان

غریب سالم السید سالم على

غفران سید شعبان احمد

غفران  عماد امام ھمام امام

غفران ناصر اسماعیل محمد

فاتن حامد رفاعى بیومى

فاتن  عادل مختار فتح الباب

فاتن عبد اللطیف سید سلیمان

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/35620

102/2008/13860

102/2009/33210

102/2009/35634

102/2009/34530

102/2009/37400

102/2009/38004

102/2008/15863

102/2008/14031

102/2008/11504

102/2009/35505

102/2009/31488

102/2007/07583

102/2009/30134

102/2009/31722

102/2008/12499

102/2008/28960

102/2009/30694

102/2007/24314

102/2008/14523

102/2009/30686

102/2008/10330

102/2009/35884

102/2009/30536

102/2010/39441

عربى

34220

34221

34222

34223

34224

34225

34226

34227

34228

34229

34230

34231

34232

34233

34234

34235

34236

34237

34238

34239

34240

34241

34242

34243

34244

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 102صفحة 

فادى  رفعت ادور فھمى

فادي  سمیر فؤاد جرس

فادى شریف محمد یوسف

فادى فارس صبحى نخلھ

فادى مجدى مراد قریاقوس

فاروق  عالء الدین فاروق مھدي

(فاروق محمد محمد عبد الرحمن (باق

فاضل حسین محمد صقر

فاطمھ ابراھیم یوسف احمد عبد هللا

فاطمھ احمد حسن عبدالمجید

فاطمھ  اشرف عبد المجید محمود

(فاطمھ الزھراء احمد عبدالنعیم عبد (باق

فاطمة  الزھراء حمدى سعد سالم

فاطمھ الزھراء رافت معتمد عبدالجو

فاطمھ الزھراء رفعت محمد محمد

فاطمة  الزھراء عزت عبد هللا سید

فاطمھ  الزھراء محمود وھبھ السید إ

فاطمھ  الیاس قطب مسعود

فاطمھ بدوى ریاض بدوى

فاطمھ بریك محمد عبد الحمید

فاطمھ بكر محمد محمود

فاطمة جمال السید على

فاطمھ حاتم منصور عبد هللا

(فاطمة حسین حسن حسین (باق

فاطمھ خالد ملیحان خلف العنزى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30189

102/2009/30923

102/2009/37785

102/2008/28314

102/2008/13620

102/2009/30613

102/2008/27035

102/2008/28832

102/2008/28597

102/2008/15758

102/2009/30537

102/2008/10011

102/2009/32482

102/2008/15731

102/2009/37413

102/2009/32539

102/2009/32480

102/2009/30135

102/2009/37415

102/2008/26365

102/2009/35906

102/2009/35116

102/2008/28937

102/2007/06858

102/2009/37867

عربى

34245

34246

34247

34248

34249

34250

34251

34252

34253

34254

34255

34256

34257

34258

34259

34260

34261

34262

34263

34264

34265

34266

34267

34268

34269

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 103صفحة 

فاطمة خالد نصر سید

فاطمھ راشد عبد هللا حمد النعیمى

فاطمھ سعد شحاتھ الضبع

فاطمھ سعید شحاتھ السید

فاطمھ  سعید معوض عبد ربھ

فاطمھ سمیر لطفى ضاحى

فاطمھ سید كمال عفیفى

فاطمھ  سید محمود ابراھیم

فاطمھ  صبحي عابدین حسن

فاطمة  صالح یونس أحمد

فاطمھ  عادل عبد هللا احمد نافع

فاطمھ عامر صبحي عبد السالم

فاطمھ عبد الحكیم خلیل علي الشویح

فاطمھ عبد الرحمن عبد الرحمن مرسى

فاطمھ عبد السالم محمد على

فاطمھ عبد الشافى السید ابو العطا

فاطمھ  عبد المنعم عبد المنعم سید

فاطمھ عبد الوھاب عبد هللا یوسف

فاطمھ  عزت احمد فھمى القط

فاطمھ عطیھ ابراھیم عطیھ

فاطمة  كامل عبد المنعم ابو العال

فاطمة  ماضى عبدهللا ابراھیم

فاطمة محمد ایمن عبد اللطیف

فاطمھ  محمد سعودى احمد خلیل

فاطمھ  محمد عبدالفتاح عبدالسالم

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14513

102/2008/28961

102/2009/37417

102/2009/35448

102/2009/31272

102/2008/11391

102/2008/27970

102/2009/30121

102/2009/31187

102/2009/32787

102/2009/30742

102/2008/11525

102/2008/12432

102/2009/35261

102/2006/19277

102/2007/05290

102/2009/31451

102/2008/14679

102/2009/34420

102/2008/12647

102/2009/32528

102/2009/32249

102/2006/19009

102/2009/31333

102/2009/29868

عربى

34270

34271

34272

34273

34274

34275

34276

34277

34278

34279

34280

34281

34282

34283

34284

34285

34286

34287

34288

34289

34290

34291

34292

34293

34294

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 104صفحة 

فاطمھ  محمود السید محمد صالح

(فاطمھ محمود محمد محمد (محول

فاطمھ محمود محمد یوسف

فاطمھ  مختار عمر حسن

فاطمھ  مصطفى عبدالعال عبدهللا

فاطمة مصطفى عبدالكریم قطب

فاطمھ نبیل عبد المطلب عبد السمیع

فاطمھ  ھریدي صادق ھریدي

فاطمھ یسرى احمد حسن

فاطمھ یسرى حسین السید

فاطمة یسرى عبد المنعم احمد مصطفى

فالح الحمیدى فالح سعید

فالح ناصر نعیرفالح الھاجرى

فام سنیوت كامل السید عبد الم

فایزة احمد محمد السید

فایزه احمد مسعد ابو النور

فتحى ابراھیم على عثمان

فتحى محمد فتحى محمد مصطفى

فتحى ناجى محمود حسن على

فتحیة عبد هللا مصطفى عبد الھادى

فتینة  فؤاد بدر حسن

فخرى محمد احمد محمد

فرج عبد الفتاح جاد هللا عمرو

فرج عید محمد ھیبھ

فرحات جالل عبد الحفیظ شلبانھ

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30107

102/2011/40625

102/2009/37424

102/2009/30778

102/2009/30743

102/2008/15558

102/2009/37425

102/2009/30302

102/2009/37426

102/2009/35468

102/2007/24334

102/2009/37813

102/2009/37814

102/2006/02525

102/2009/37683

102/2009/35434

102/2008/13203

102/2008/26367

102/2005/03196

102/2004/02946

102/2009/32975

102/2009/37429

102/2008/26368

102/2006/19132

102/2009/35866

عربى

34295

34296

34297

34298

34299

34300

34301

34302

34303

34304

34305

34306

34307

34308

34309

34310

34311

34312

34313

34314

34315

34316

34317

34318

34319

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 
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فردوس على ابراھیم على

لىفرید  زكریا عثمان ع

فرید محمد شوقى حلمى على

فریدة فایز السید حداد

فكریة سید احمد ابراھیم

فالح على غانم محسن الطیرى

فالح فایز مرزوق عبد هللا محمد

فالح محمد عید فالح العجمى

فھد ابراھیم محمد احمد الكندرى

فھد احمد محمد جاسم اآلنصارى

فھد احمد ناصر الخمیس

فھد باسم خلیفھ مبارك خلیفھ

فھد حسین فیصل معیوف الشمرى

فھد سالم سعد النشوان

فھد سعود محمد الرفیدى

فھد صحن مزیان سعود

فھد عبد الرحمن خلیفھ العبد الرحمن ال ثانى

فھد  عبد الغفار محمد على حسن

فھد عبد اللطیف عیسى

فھد عبد هللا محمد حسن المنصورى

فھد عبید على عبد هللا  الشھرانى

فھد ناصر مبارك محمد المرى

فھمى سید فھمى على منتصر

(فھید شقیر رمیل (باق

فھیم  توفیق فھیم ایوب

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/37716

102/2009/29765

102/2009/35421

102/2008/12133

102/2007/24336

102/2009/38194

102/2007/25779

102/2009/38126

102/2008/29203

102/2009/37977

102/2009/38178

102/2009/37815

102/2009/38252

102/2009/38150

102/2006/21703

102/2009/37729

102/2008/28965

102/2009/29414

102/2008/28837

102/2009/38209

102/2007/25750

102/2009/38034

102/2008/13799

102/2008/28840

102/2009/31286

عربى

34320

34321

34322

34323

34324

34325

34326

34327

34328

34329

34330

34331

34332

34333

34334

34335

34336

34337

34338

34339

34340

34341

34342

34343

34344

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 
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فؤاد احمد ابو الوفا شحاتھ

فؤاد ادوار د فؤاد مرقص

فؤاد راغب محمد الفقى

فؤاد عبد الحمید الصاوى نجم

فؤاد  عصام فؤاد دردیر

فؤاد  فتح هللا عبد الغنى عفیفى

فؤاد محمد عبد الجواد حبیش

فواز توفیق جاسم محمد صالح

فواز عبد هللا مقبل صالح الشمرى

(فواز ناصر عشیمھ ناصر (باق

فوزى سعد محمد ابو مندور

(فوزي عرفھ فوزي معوض (باق

(فوزى محمد أحمد العیسوى (باق

فوزیھ شوقى عز احمد

فوزیة  محمود صالح الدین محمود

فیبى  صفوت سعد مینا

فیروز عصام مدبولى حسن ابراھیم

فیروز فوزى فؤاد محمد

فیروز محمد احمد امین

فیصل  أحمد حلمى عبد العزیز

فیصل النور السنوسى

فیصل بریك خمیس حمد العظیط

(فیصل سامى بخیت مبارك الخیال (باق

فیصل  عادل عبد الفتاح محمود

فیصل غزاى جبر مطلق العنزى

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/03716

102/2009/35127

102/2009/37741

102/2009/35217

102/2009/31728

102/2009/29813

102/2009/37744

102/2008/28835

102/2009/38235

102/2006/22134

102/2008/12734

102/2006/18356

102/2003/02741

102/2008/26369

102/2009/32202

102/2009/33077

102/2007/06989

102/2008/14023

102/2008/13592

102/2009/32951

102/2009/37755

102/2009/35574

102/2006/22115

102/2009/30003

102/2009/37899

عربى

34345

34346

34347

34348

34349

34350

34351

34352

34353

34354

34355

34356

34357

34358

34359

34360

34361

34362

34363

34364

34365

34366

34367

34368

34369

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 
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فیصل محمد حمد سعید المداد المرى

فیصل محمد عبد الرحمن جاسم ال جاسم

فیصل مرتضى على خلف شیبان

فیكتور یوسف زكى یوسف

شیل سولایر جرجسفینى  می

قمر  محمد عبدهللا خلیل

قمر مصطفى محمد محمد

كاترینة  سمسم راغب عبد هللا

كارمى جرجس ملك عبد السید

كامل اسامھ محمد محمود حسین

كامل عبد هللا كامل احمد

كامل  عطیھ كامل احمد عمر

كامل  عالء كامل شومان

كرستین یوسف اسكندر ابراھیم

كرستینا ماھر لطیف میخائیل

كرستینا ممدوح عزمى حبیب

كرستینا میشیل نصحى ملك

كرم  احمد حسین ثابت

كرم وجدى شحاتة محمد

كریستینا ابو المجد شھدى الجندى

(كریم احمد تمام احمد (باق

كریم احمد ربیع موسى حسن

كریم احمد عاشور سید احمد

كریم احمد محمد النجار

(كریم اسامھ مصطفى محمد (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/28903

102/2008/28932

102/2008/28912

102/2009/35428

102/2009/34311

102/2009/31180

102/2009/37757

102/2009/32653

102/2007/22968

102/2007/04531

102/2009/37758

102/2009/29295

102/2009/30614

102/2008/11867

102/2008/12259

102/2006/01157

102/2008/10915

102/2009/29306

102/2009/35790

102/2008/15032

102/2007/24349

102/2009/37448

102/2009/34653

102/2007/24350

102/2011/40627

عربى

34370

34371

34372

34373

34374

34375

34376

34377

34378

34379

34380

34381

34382

34383

34384

34385

34386

34387

34388

34389

34390

34391

34392

34393

34394

رقم الجلوس
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كلیة الحقوق
جامعة القاھرة
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كریم اشرف عزت محمد

كریم  او حنا شكري عجایبي

كریم  ایمن صالح الدین احمد على

كریم  بدر محمد بدر

كریم  جمال فھمى اسماعیل

كریم جمعھ حبیب حسن

كریم خالد فھمى محمود

كریم  سعید عوض هللا محمد نصرهللا

كریم  سید على یوسف

(كریم سید محمد حسن عثمان (باق

كریم سید محمد عبد الفتاح

كریم  شاھین رمضان شاھین

كریم  شعبان حسن عبد الجواد

كریم شوقى رمضان محمد

(كریم صالح احمد حماد (باق

كریم عادل عبد الحى محمد على

كریم عادل عبد العزیز زكى كسا

كریم عاطف على سرور

كریم عبد العال على عبد العال

ریم عبد هللا حسین محمدك

كریم عبد المحسن السید محمد

كریم عبد المنعم محمد مدین

كریم  عبید عبد الباقى محمد صالح

كریم عصام احمد كمال عبد العزیز

كریم على شریف صادق محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/37453

102/2009/31105

102/2009/29943

102/2009/31407

102/2009/33219

102/2008/11066

102/2009/37456

102/2009/30428

102/2009/32182

102/2006/19233

102/2008/14274

102/2009/32016

102/2009/34162

102/2007/04023

102/2007/24656

102/2008/10644

102/2006/00552

102/2006/00449

102/2008/13769

102/2006/19224

102/2008/26566

102/2009/37760

102/2009/29944

102/2007/24359

102/2008/14149

عربى

34395

34396

34397

34398

34399

34400

34401

34402

34403

34404

34405

34406

34407

34408

34409

34410

34411

34412

34413

34414

34415

34416

34417

34418

34419

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 109صفحة 

كریم  فتحى نظیم متولى

كریم فرید ابراھیم نصر

كریم قطب مرسى على

كریم  مجدي عباس علي

(كریم مجدى عبد المنعم محمد (باق

كریم مجدى على امام

كریم محمد احمد احمد

(كریم محمد جمال الدین ابراھیم محمود (باق

كریم  محمد حلمى عبد هللا

كریم محمد سعید حامد

كریم  محمد صالح الدین فضیل

كریم  محمد فتحى محمد

كریم  محمد فھمى محمود محمد

كریم محمد محمد حسین

كریم  محمد محمد مصطفي

كریم  محمد محمد مھدى

كریم محمد محمود احمد عبد العال

كریم محمود خفاجھ مرتضى

كریم محمود عبد الوھاب محمد

كریم محمود محمد محمد شقیر

كریم محىالدین عبداللطیف محمد رزق

كریم مصري ویصا یوسف حنا

(كریم مصطفى احمد مصطفى (باق

كریم  مصطفى مصطفى محمد بھجت

كریم مصطفى موسى احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30449

102/2009/37465

102/2007/04093

102/2009/29745

102/2006/00484

102/2008/13962

102/2008/26605

102/2005/01802

102/2009/30171

102/2008/14127

102/2009/33251

102/2009/30202

102/2009/32352

102/2009/37468

102/2009/32028

102/2009/32088

102/2006/01058

102/2008/15583

102/2007/07696

102/2008/12954

102/2007/06601

102/2007/06285

102/2007/06488

102/2009/32151

102/2009/35708

عربى

34420

34421

34422

34423

34424

34425

34426

34427

34428

34429

34430

34431

34432

34433

34434

34435

34436

34437

34438

34439

34440

34441

34442

34443

34444

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 110صفحة 

كریم  نبیل عبدالخالق مصطفى

كریم  ھانى حسنى توفیق

كریم  وجیھ احمد عبدالعزیز

كریمان  حسین محمد سعید

(كریمان شعبان سید عبد القادر (باق

كریمان نصرت عبد العزیز عبد المقصود

كریمة حسن مرسى سلیمان

كریمة  حنفى عبد الھادى عطیة

كریمھ  ربیع یوسف الطاھر

كریمھ  مصطفى اسماعیل عبدالعظیم

كریمھ منصور صادق ابراھیم

كفایھ صبرى یوسف الغربلى

كمال بالل حمد عبد الغنى الدیب

كمال محمد كمال محمد عبد الباقى

كیرلس  ماھر فھیم ایوب

كیرلس مجدى اسكندر یوسف

كیرلس نبیل نخیل بخیت

كیرلس  یونثان مرجان حنس

المیس  جاك رمزى مسعد

المیس  طارق زكریا ھندى

لبنى الحسینى عبد الحمید سلیم

لبنى سید محمود عبد الظاھر

لبنى عبدالعلیم احمد كمال

(لبنى عماد محمد فتحى (باق

لبنى محمد عفیفى حفنى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31957

102/2009/31877

102/2009/32131

102/2009/31647

102/2008/28499

102/2007/24444

102/2009/35313

102/2009/32996

102/2009/32887

102/2009/34418

102/2008/27556

102/2007/25861

102/2008/14443

102/2008/11305

102/2009/29348

102/2009/37763

102/2007/24441

102/2009/32714

102/2009/29436

102/2009/31133

102/2009/35815

102/2008/13813

102/2008/15345

102/2008/15275

102/2008/28333

عربى

34445

34446

34447

34448

34449

34450

34451

34452

34453

34454

34455

34456

34457

34458

34459

34460

34461

34462

34463

34464

34465

34466

34467

34468

34469

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 111صفحة 

لحدان صقر لحدان الحسن

لطیفھ جمال ناصر الرویح

لقاء محمد عالء الدین احمد

لمیاء جمال بشندىفرحات

لمیاء  خالد ابراھیم جبر

لمیاء سعد محمد عبد الرحیم

لمیاء محمد عبد هللا السید على

لمیاء  محمد محمود قمحاوى

لمیاء مدحت سید عبده

لمیاء مرتضى السید احمد

لمیاء ممدوح رجب محمد

لمیس  صالح عبد ربھ عبد المقصود

لمیس  على محمود فوزى

لمیس محمد محمد صادق

لوردانا مصطفى حسین عبد الرحمن

لؤى حنفى زكریا حفناوى

(لؤى محمد ابراھیم النجمى (باق

لیدیا  میخائیل ولسن سیف

لیزا سمیر طانیوس جورج

(لیلى عادل على حسنین (باق

لیلى  عالء نصر فھمي محمد

لیلى  عید صابر بیومى

(لیلى فوزى محمد عطیة (باق

لینا  محسن احمد كامل محمد الحسینى

ماجد حمدى محمد الیمانى

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/25556

102/2008/28885

102/2008/27074

102/2008/26858

102/2009/30847

102/2008/12648

102/2009/35240

102/2009/30506

102/2008/28335

102/2008/12239

102/2009/35504

102/2009/30698

102/2009/32371

102/2008/28336

102/2008/28126

102/2008/10332

102/2007/07733

102/2009/32638

102/2007/07571

102/2008/10567

102/2009/29291

102/2009/31500

102/2008/15182

102/2009/34402

102/2008/11369

عربى

34470

34471

34472

34473

34474

34475

34476

34477

34478

34479

34480

34481

34482

34483

34484

34485

34486

34487

34488

34489

34490

34491

34492

34493

34494

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 112صفحة 

ماجد  ریاض نصر فخرى

ماجد صقر كساب ثانى صایل الظفیرى

ماجد غانم على الغانم

ماجد وادى ماجد العجمى

ماجده امیر الھم سلیمان

ماجى موسى عزیز موسى

مادونا جورج عطا هللا وھیب

مادونا  فوزى جورجى حنا

مارتینا  ثروت كمال بولس

مارتینا  جید سعد هللا سیدھم

(مارجریت لویز جمیل عبد المسیح (باق

ماركو ثروت بدیع انجلیوس

ماركو وحید جاد الكریم عبد المالك

مارى  رضا سعید موسى

مارى  سعد حنا غطاس

مارى  سمیر فھمى حبشى

مارى  عماد لطیف میخائیل

ماریا موریس نصیف عبد المالك

ماریان  كمال كامل حكیم

ماریان نعیم نسیم یعقوب

مارینا  بولس فتحى رستم

مارینا جمال صالح فارس

مارینا جوزیف زكى عبد المسیح

مارینا  خیرى غطاس نوار

مارینا خیري لطفي راغب

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30190

102/2009/38026

102/2007/25710

102/2009/38020

102/2008/13470

102/2009/37817

102/2009/37474

102/2009/32518

102/2009/34180

102/2009/29889

102/2008/13230

102/2008/13764

102/2008/14150

102/2009/31602

102/2009/31011

102/2009/31926

102/2009/30706

102/2008/10568

102/2009/31134

102/2008/14016

102/2009/30108

102/2008/27765

102/2008/14204

102/2009/32990

102/2008/12434

عربى

34495

34496

34497

34498

34499

34500

34501

34502

34503

34504

34505

34506

34507

34508

34509

34510

34511

34512

34513

34514

34515

34516

34517

34518

34519

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 113صفحة 

مارینا  سعید ثابت بخیت

مارینا  سلیمان راغب ایوب شحاتھ

مارینا سلیمان فرج عبد المسیح

مارینا صبحى  حنا عیاد

مارینا صفوت محروس عبدالمالك

مارینا عاطف محروس حنا

مارینا عبد هللا شفیق سعد

مارینا  مجدى عبد النور غطاس

(مارینا مجدى ملك بولس (محول

مارینا میخائیل یونان میخائیل

مارینا  ناجى صبحى مسیحھ النجار

مارینا  نصرى رمزى بسطاوى

ماریھان سعید محمد احمد

مازن ولید سھیل فتح هللا

(ماھر مصطفى عبد الغفار (محول

ماھر  مھران محمد حمزة

ماھیتاب  انور محمد عفیفى

ماھیتاب عادل رمضان عمر

ماھیتاب  مدحت عبدالوھاب عبدربھ

مایكل عاطف عبده سعید

مایكل  كامل ابراھیم فرج هللا

مایكل  لطیف نصر جرجس

مبارك جلوى غنام جالل

مبارك راشد ثالب جلیمید الھاجرى

مبارك مبارك حسن األبراھیم المھندى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31682

102/2009/30784

102/2008/11813

102/2008/15133

102/2008/15021

102/2008/15526

102/2008/13117

102/2009/30538

102/2011/40628

102/2008/15158

102/2009/30799

102/2009/31896

102/2008/12354

102/2008/14260

102/2011/40629

102/2009/31886

102/2009/30283

102/2009/37764

102/2009/32258

102/2008/12022

102/2009/34031

102/2009/31160

102/2009/38134

102/2009/38077

102/2009/37980

عربى

34520

34521

34522

34523

34524

34525

34526

34527

34528

34529

34530

34531

34532

34533

34534

34535

34536

34537

34538

34539

34540

34541

34542

34543

34544

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 114صفحة 

مبارك ناصر سوید خالد شافى

ي ابو سیفمبروك  فایز ناج

متى برزى نصیف سلیمان

مجدى  حامد عبد الحكیم البطل

مجدى صالح شرف عبده الجنیدى

مجدى محمد ابو سریع عبد الحمید

مجدى محمد عبد العال احمد

مجدى مصطفى ابراھیم طھ

مجدي مفرح عبد الفتاح السقا

مجدى ممدوح كامل بباوى

مجدى نبیل سید عبد العاطى

محبوبھ حمدى مفید الحمامصى

محسن زیدان السید محمد

(محسن على عتریس حسن (باق

محسن ماھر شعبان محمود

محسن  محمود احمد محمد دسوقي

محسن مصطفى ابو سریع حامد

(محسن ناصر یوسف انور احمد (باق

محمد ابراھیم ابراھیم احمد المھر

محمد  ابراھیم ابو الحدید محمود

محمد ابراھیم الدسوقى عبود

محمد ابراھیم دبوس رویشد

محمد ابراھیم عبد الحلیم على

محمد ابراھیم عبد الخالق ابراھیم

محمد ابراھیم عبد العزیز احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/25770

102/2009/31287

102/2008/12007

102/2009/29945

102/2009/35888

102/2008/11293

102/2008/26372

102/2009/37765

102/2007/06313

102/2008/10399

102/2008/27458

102/2008/10569

102/2009/34872

102/2008/14719

102/2008/13244

102/2009/30900

102/2008/14128

102/2007/07305

102/2008/26375

102/2009/31288

102/2008/13284

102/2008/14398

102/2009/37483

102/2009/35178

102/2008/26376

عربى

34545

34546

34547

34548

34549

34550

34551

34552

34553

34554

34555

34556

34557

34558

34559

34560

34561

34562

34563

34564

34565

34566

34567

34568

34569

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-ـام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة نظـ

197من 115صفحة 

محمد ابراھیم عبد العزیز شحاتھ

محمد ابراھیم عبد الغنى ابراھیم

محمد ابراھیم عبدهللا محمد

محمد ابراھیم عرفة ابراھیم

محمد  إبراھیم محمد إبراھیم

(محمد ابراھیم محمد سالم (محول

محمد ابراھیم محمد نظیم ابراھیم

محمد ابراھیم محمود متارد

محمد ابراھیم مدبولى محمد

محمد  إبراھیم موسى حسین

محمد ابو الیزید عبد الرحمن قناوى

محمد ابو سریع سالم حسین

(محمد ابوالمجد محمد (محول

محمد  احمد ابراھیم احمد رحمى

محمد احمد ابو الخیر محمد

محمد  احمد احمد خمیس شمیسھ

محمد  احمد اسماعیل محمد

محمد احمد البدرى محمد

محمد احمد الحسن الصاوى

محمد  احمد السید احمد رزق

(محمد احمد امام ابراھیم (باق

محمد  احمد بشیر محمد ابو بكر

محمد احمد حسن احمد المخزنجى

محمد احمد حسن احمد عبد الكریم

محمد  احمد حسن زینھم

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/37660

102/2009/35857

102/2008/15068

102/2009/35210

102/2009/32778

102/2011/40630

102/2009/34532

102/2009/34817

102/2009/37664

102/2009/33055

102/2009/35885

102/2008/27849

102/2011/40632

102/2009/29524

102/2009/35326

102/2009/31542

102/2009/29795

102/2009/37489

102/2008/15297

102/2009/32001

102/2008/15443

102/2009/30204

102/2007/06938

102/2008/26377

102/2009/31841

عربى

34570

34571

34572

34573

34574

34575

34576

34577

34578

34579

34580

34581

34582

34583

34584

34585

34586

34587

34588

34589

34590

34591

34592

34593

34594

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 116صفحة 

محمد  احمد حمادة مرزوق

محمد  احمد رجب احمد

محمد احمد سعید الثبت

(محمد احمد سعید بیومى (باق

محمد  أحمد سعید عبد الحمید

محمد  احمد سید صالح

محمد احمد شرقاوى محمد

محمد  احمد عباس محمد

محمد احمد عبد الحمید عبد المجید

محمد احمد عبد الرحمن على یوسف

محمد  احمد عبد العال عبد العزیز

(محمد احمد عبد العظیم عبد المجید (باق

محمد  احمد عبد الكریم ابو بكر

محمد احمد عبد هللا محمد المالكى

(محمد احمد عبد المجید على (باق

محمد احمد عبد المنعم على

محمد احمد عبد النبى عبد الجواد

محمد  احمد عبدالمنعم ابو عونھ

محمد  احمد عید محمد

محمد احمد فرحات صالح

محمد  أحمد فھمى محمد

محمد احمد كمال محمد كمال

محمد  احمد محمد ابراھیم محمد

محمد  احمد محمد احمد ابو زینھ

محمد احمد محمد حافظ

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31313

102/2009/29828

102/2009/38024

102/2007/24505

102/2009/32486

102/2009/30391

102/2010/39371

102/2009/33080

102/2007/03718

102/2008/26379

102/2009/34143

102/2007/04911

102/2009/31543

102/2009/37982

102/2006/04605

102/2009/37674

102/2008/27791

102/2009/33230

102/2009/29326

102/2009/34510

102/2009/32911

102/2008/28560

102/2009/32012

102/2009/31583

102/2007/04409

عربى

34595

34596

34597

34598

34599

34600

34601

34602

34603

34604

34605

34606

34607

34608

34609

34610

34611

34612

34613

34614

34615

34616

34617

34618

34619

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 117صفحة 

محمد  احمد  محمد حسن

محمد  احمد محمد حسنین

محمد أحمد محمد حسین

محمد احمد محمد زكى محمد كامل

محمد احمد محمد عبد الفتاح

مد محمد عبد الفتاح شورىمحمد اح

محمد احمد محمد عبد الھادى

محمد  احمد محمد محمد محمود سالم

محمد  احمد محمد محمد مطر

محمد احمد محمد مھدى

محمد  احمد محمود خلیفة

محمد احمد محمود صالح الدین

محمد احمد محمود مصطفى

محمد احمد واعر عبد الموجود

محمد احمد وھبة احمد

محمد احمد یوسف االحسائى

محمد احمد یوسف جودة

محمد ادھم محمد حسن طنطاوى

محمد اسامھ ابراھیم محمد

محمد  اسامھ رجب السید

محمد اسامھ على محمد

محمد  اسامھ منصور علي ابراھیم

محمد  اسعد حسن محمد

محمد اسماعیل ذكى اسماعیل

(محمد اسماعیل عبد الفتاح اسماعیل (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30033

102/2009/29584

102/2008/14758

102/2010/38550

102/2008/11466

102/2009/32063

102/2008/28138

102/2009/32152

102/2009/29317

102/2008/11640

102/2009/30901

102/2009/35544

102/2008/15844

102/2008/12741

102/2009/35762

102/2009/37693

102/2008/11467

102/2008/14256

102/2008/12048

102/2009/33962

102/2008/13904

102/2009/30245

102/2009/29456

102/2008/26180

102/2011/40634

عربى

34620

34621

34622

34623

34624

34625

34626

34627

34628

34629

34630

34631

34632

34633

34634

34635

34636

34637

34638

34639

34640

34641

34642

34643

34644

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 118صفحة 

محمد اسماعیل محمد سعد

محمد اسماعیل محمود عبد الرحیم

محمد اشرف ابراھیم  على

محمد اشرف توفیق عبد القادر س

محمد اشرف حسن المسلمى

محمد اشرف حسن محمد

(محمد اشرف زین العابدین عبد هللا (باق

محمد  أشرف عبد النبى مصطفى

محمد اشرف عبد الوھاب عبد الرحمن

محمد اشرف على طھ

محمد  اشرف عیسوى سالم

محمد اشرف محمد عبد اللطیف جمال ا

محمد اكرم محمد عامر

محمد السید العربى عبد الحمید

محمد السید العربى مصطفى الغیطانى

محمد  السید العشرى جاد الكریم

محمد السید حسین محفوظ

محمد السید سالم سالمھ

(محمد السید عبد الحق منصور (باق

محمد السید عبد العظیم مبروك

محمد  السید عشماوى حسین

محمد  السید عید محجوب

محمد  السید فرحان محمد

محمد السید محمد السید عامر

محمد السید محمد عبد العزیز

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/08253

102/2009/37507

102/2008/11641

102/2006/01881

102/2008/15436

102/2008/15304

102/2008/13926

102/2009/32796

102/2009/34670

102/2007/03826

102/2009/31428

102/2008/10242

102/2009/37512

102/2009/37666

102/2009/34564

102/2009/32593

102/2008/27327

102/2009/34575

102/2006/21539

102/2008/12756

102/2009/32919

102/2009/29526

102/2009/33214

102/2006/21646

102/2009/37516

عربى

34645

34646

34647

34648

34649

34650

34651

34652

34653

34654

34655

34656

34657

34658

34659

34660

34661

34662

34663

34664

34665

34666

34667

34668

34669

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 119صفحة 

محمد  السید محمد عبد المقصود عمار

محمد السید محمود النمرسى

محمد  الشحات عباس السید

محمد الصید احمد محمد

محمد امین احمد على

محمد امین محمد ابو الھدى

محمد  أنور جاد هللا إبراھیم

محمد انور على السید

محمد ایمن احمد خلیل

محمد ایمن صالح محمد

محمد ایمن محمد عبد الودود العالم

محمد بھجت عبد الرحمن محمد

محمد  بیومى محمد احمد

محمد ثروت احمد كامل عبد الحمید

محمد جابر حسین عبد السید

محمد جابر حمد البنعلى المھندى

محمد جابر سالم

محمد  جابر محمد حسن محمد

محمد جار هللا سالم عبد هللا النابت

محمد جار هللا على الجربوعى المرى

محمد جاسم محمود عابد

محمد جبار عید زوید العترى

محمد جبر منصور جبر

محمد جدیع ربیع الفرجى الرویلى

محمد  جمال ابراھیم ابراھیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30954

102/2009/35997

102/2009/37700

102/2008/10066

102/2008/11642

102/2009/37820

102/2009/34456

102/2008/26930

102/2008/10403

102/2008/14871

102/2008/11306

102/2008/11757

102/2009/31320

102/2006/02648

102/2007/04967

102/2008/28973

102/2008/26592

102/2009/30392

102/2008/28976

102/2008/28974

102/2009/38067

102/2009/37821

102/2007/05274

102/2009/38202

102/2009/29831

عربى

34670

34671

34672

34673

34674

34675

34676

34677

34678

34679

34680

34681

34682

34683

34684

34685

34686

34687

34688

34689

34690

34691

34692

34693

34694

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 120صفحة 

محمد جمال ابراھیم عبد الصمد

محمد جمال الدین محمد راضى

محمد جمال السید جمال

محمد جمال  امین سالم

محمد جمال حسن محمد االسكندرانى

محمد جمال سالم ابراھیم

محمد جمال شعبان عبد الھادى

محمد جمال عبد الحمید الشربینى

محمد  جمال عبد العال محمد

محمد جمال عبد المجید عباس

محمد جمال محمد النواصره

محمد  جمال محمد عبد الحلیم

محمد  جمال محمد على فراج

محمد  جمال محمد محمود رشوان

محمد جمعھ ابراھیم ابو النجا

محمد جمعھ سلیم عبد ربھ

محمد جمعھ عبد اللطیف على

محمد جمعھ محمد البوعفره الكوارى

محمد جمعھ مدبولى محمد حسن

محمد  جمیل محمد احمد

محمد  حازم السید محمد عبدالمنعم

محمد  حازم ربیع سید على

محمد  حافظ فھمى محمد

محمد حامد احمد قطب

محمد حامد توفیق بخیت

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/04027

102/2008/11203

102/2008/14786

102/2008/14982

102/2009/35811

102/2009/37715

102/2009/35241

102/2008/11782

102/2009/32818

102/2008/27369

102/2008/14117

102/2009/30172

102/2009/32798

102/2009/29262

102/2008/26384

102/2009/37730

102/2009/37735

102/2009/38043

102/2007/24576

102/2009/30231

102/2009/30393

102/2009/30472

102/2009/34244

102/2004/08608

102/2008/13767

عربى

34695

34696

34697

34698

34699

34700

34701

34702

34703

34704

34705

34706

34707

34708

34709

34710

34711

34712

34713

34714

34715

34716

34717

34718

34719

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 121صفحة 

محمد  حامد حسین عبد الوھاب

محمد  حامد عبد القادر بغدادي

محمد  حجازى عبد هللا محمد

محمد حجى رشید نمش الشلیخى

محمد  حسام الدین محمد حجازى

محمد حسن احمد

محمد  حسن احمد حسن بكیر

محمد  حسن البنا على السباعى

محمد حسن رشوان عبد السید

(محمد حسن سید عبد الحمید (باق

محمد  حسن شوقى شلبى

محمد حسن عبد الحمید سكر

(محمد حسن عبد الحمید عبد الھادى (محول

محمد  حسن عبدالمناف محمد

محمد حسن عبده عبدالحمید

محمد  حسن محمد احمد جوده

1/1/1991محمد حسن محمد حسن 

7/11/1990محمد حسن محمد حسن 

محمد  حسن محمد زیدان

محمد  حسن مراد مھدي كعبیش

(محمد حسن مصطفي محمد حسن (باق

محمد حسن وجیھ سید دسوقي

محمد حسن یوسف حسن حسن

محمد حسن یوسف مرسى

محمد حسنى محمد عبد هللا

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32960

102/2009/30636

102/2009/32477

102/2009/37897

102/2009/32191

102/2010/38555

102/2009/31868

102/2009/32487

102/2008/12643

102/2005/01830

102/2009/34291

102/2009/37739

102/2011/40635

102/2009/33012

102/2008/14557

102/2009/30567

102/2009/37535

102/2009/37534

102/2009/31409

102/2009/30950

102/2006/04624

102/2008/10184

102/2007/03337

102/2008/14138

102/2008/12924

عربى

34720

34721

34722

34723

34724

34725

34726

34727

34728

34729

34730

34731

34732

34733

34734

34735

34736

34737

34738

34739

34740

34741

34742

34743

34744

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 122صفحة 

محمد  حسین رشوان حسین الحمزاوى

(محمد حسین طھ احمد (باق

محمد حسین فھمي عبد العال

محمد حسین محمد حسین احمد

محمد  حسین محمد مصرى

محمد حسین مصطفى محمد

محمد  حلمى محمد عبد الفتاح

محمد حمدى حلمى سید

محمد  حمدى عبد الرحمن احمد

محمد حمدى عبد العزیز عبد النبى

محمد  حمدى  عبد العزیز محمد

محمد حمدى محمد عبد الباسط

محمد حنفى محمود ابو حمیده

محمد  خالد إبراھیم عبد العال

محمد  خالد أبو بكر فاید

محمد  خالد حسن محمود

محمد  خالد سعد على

محمد  خالد سید خالد

محمد خالد عبد الحمید احمد

محمد خالد عبد الحمید احمد راشد

محمد  خالد عبدالھادى احمد

محمد  خالد محمد التھامى

محمد خالد محمد حسن محمد

محمد  خالد محمد عبد التواب

محمد  خالد محمد عبد الرحیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/29608

102/2005/02857

102/2008/11219

102/2006/02646

102/2009/32691

102/2008/14275

102/2009/32384

102/2008/28141

102/2009/31611

102/2008/10343

102/2009/33167

102/2008/11645

102/2009/35145

102/2009/32620

102/2009/33083

102/2009/32095

102/2009/32165

102/2009/29978

102/2009/37770

102/2008/13945

102/2009/29501

102/2009/30173

102/2009/37538

102/2009/29979

102/2009/31060

عربى

34745

34746

34747

34748

34749

34750

34751

34752

34753

34754

34755

34756

34757

34758

34759

34760

34761

34762

34763

34764

34765

34766

34767

34768

34769

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 123صفحة 

محمد خالد مھنا سالم

محمد  خلف محمد محمد اسماعیل

محمد  خلیفھ احمد حسین

محمد  خلیل على حسن محرم

محمد  خمیس قرنى عبد العزیز

محمد خیرى راضوان محمد

محمد خیرى عزمى حسین

محمد خیرى محمد محمود

محمد درویش عبد العظیم درویش

محمد راشد حمد محمد عفیفھ

محمد  رأفت ابراھیم محروس

محمد رأفت حنفى محمود عوض

محمد  ربیع السید محمود

محمد ربیعى محمد حسن

محمد  رجائى احمد مصطفى

محمد رجب احمد السید

محمد رجب جبریل محمد

محمد  رجب عبد الرحمن احمد

محمد  رجب عبد الستار سرى

محمد  رجب محمد الحمدى

محمد  رجب محمد امین حسین

(محمد رجب محمد على (باق

محمد رزق محمد عبد المقصود

محمد رشاد على اسماعیل

محمد  رشدى محمد احمد عشرى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/38129

102/2009/30035

102/2009/30935

102/2009/30417

102/2009/31059

102/2010/38552

102/2008/15573

102/2009/37753

102/2009/38014

102/2009/37983

102/2009/30645

102/2009/37656

102/2009/30005

102/2007/24596

102/2009/33268

102/2007/04412

102/2009/37542

102/2009/31621

102/2009/32684

102/2009/29521

102/2009/30006

102/2006/19022

102/2009/37543

102/2005/00558

102/2009/29946

عربى

34770

34771

34772

34773

34774

34775

34776

34777

34778

34779

34780

34781

34782

34783

34784

34785

34786

34787

34788

34789

34790

34791

34792

34793

34794

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 124صفحة 

محمد  رضا خلف عطا هللا سلیمان

محمد رضا شحات ابراھیم

محمد  رضا عبد الحمید محمد

محمد  رضا عبد السالم محمود

(محمد رضا فوزي النجار (باق

(محمد رضا نبیھ نصر عاشور (باق

محمد رضا نجم الدین محمد

محمد  رفعت السید رضوان

محمد رمضان حامد احمد

محمد رمضان عبد الرازق داود

محمد رمضان محمدابراھیم

محمد زاھر احمد تھامى

محمد  زكریا علي عبد العزیز

(محمد زكریا محمد جاد (باق

محمد زكریا محمد طلبة

محمد زكى زكى محمد ابو لیلھ

(محمد زین العابدین ھود (محول

محمد زین قرنى حسین

محمد زینھم صالح محمد سعد

محمد  سالم رجب على

محمد  سالم ریاض سید

محمد  سالمان عبد المالك سالمان

محمد سامح محمد سید

محمد سامح محمد على

محمد سامى سعودى عطاى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32621

102/2010/39445

102/2009/32905

102/2009/29653

102/2006/00212

102/2007/03051

102/2007/06468

102/2009/31735

102/2010/38545

102/2009/35542

102/2009/37658

102/2008/13143

102/2009/29832

102/2007/05420

102/2009/35134

102/2009/37546

102/2011/40637

102/2009/37548

102/2006/02313

102/2009/29766

102/2009/31677

102/2009/33212

102/2010/38546

102/2009/37551

102/2008/15302

عربى

34795

34796

34797

34798

34799

34800

34801

34802

34803

34804

34805

34806

34807

34808

34809

34810

34811

34812

34813

34814

34815

34816

34817

34818

34819

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 125صفحة 

محمد سامى فوزى على

محمد سامى محمد شعیب

محمد سامى نصر عبدهللا

محمد  سعد امین غنیم

(محمد سعد رشدان المطیرى (باق

محمد سعد سید عبد الحافظ

محمد  سعد عبد الحمید عبد العال

(محمد سعد محمد حسن (باق

محمد  سعداوى سعید عبد الحمید

محمد سعید حمد ال عفیفھ المرسى

محمد سعید رمضان امین سعداوي

محمد سعید سید محمدین

محمد  سعید عبد الجلیل احمد غریب

محمد  سعید عبد الفتاح فرج

محمد  سعید عبد الكریم ابراھیم

محمد سعید على عوف

محمد سالمھ عبد الفضیل قطب

محمد سمیر ابراھیم عبد هللا

محمد سمیر احمد عبد العزیز

محمد سمیر زكى معوض

محمد  سمیر فاروق محمد

محمد سید حسن زیدان

محمد سید حنفى السید

محمد سید سعد سید

محمد  سید سعد محمود

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/15174

102/2008/13784

102/2008/27433

102/2009/31343

102/2006/22213

102/2008/13097

102/2009/30007

102/2004/07100

102/2009/32583

102/2008/28908

102/2008/11029

102/2009/35719

102/2009/30940

102/2009/32584

102/2009/31159

102/2009/34686

102/2009/37663

102/2007/24612

102/2009/37665

102/2008/15015

102/2009/29797

102/2008/13220

102/2008/26921

102/2009/35597

102/2009/32922

عربى

34820

34821

34822

34823

34824

34825

34826

34827

34828

34829

34830

34831

34832

34833

34834

34835

34836

34837

34838

34839

34840

34841

34842

34843

34844

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 126صفحة 

محمد  سید سعید إسماعیل

محمد سید سید محمد

محمد  سید شاذلى احمد

(محمد سید عبد الحمید سلیمان (باق

محمد  سید عبد العزیز عمارة

محمد سید عبد العزیز محمد

محمد  سید عبدالفضیل ثابت

محمد  سید عبدالوھاب على

محمد  سید فؤاد حجاج

محمد سید محمد حسین

محمد  سید محمد علي

محمد  سید محمد محمد

محمد  سید محمد یاسین

محمد سیف النصر محمد المدنى

محمد سیف حمید سلطان

محمد شحاتھ فضل مرسى

محمد شریف عادل محمد صالح

محمد  شریف مصطفى سمیح عویس عبد ال

محمد شعبان حسان عبد المولى

محمد شعبان مرزوق صادق

محمد شكرى على حسین

(محمد شوقى بیومى محمد (محول

محمد  شوقى عبدالعظیم محمود

محمد صابر حسن عویس

محمد صابر عبد الصبور محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32920

102/2008/15570

102/2009/34121

102/2008/11232

102/2009/32609

102/2009/37560

102/2009/29299

102/2009/30396

102/2009/29798

102/2007/24619

102/2009/32002

102/2009/31546

102/2009/29258

102/2008/14465

102/2009/37969

102/2009/37668

102/2008/11233

102/2009/29707

102/2006/00262

102/2008/13625

102/2008/15419

102/2011/40639

102/2009/32310

102/2009/37299

102/2007/24625

عربى

34845

34846

34847

34848

34849

34850

34851

34852

34853

34854

34855

34856

34857

34858

34859

34860

34861

34862

34863

34864

34865

34866

34867

34868

34869

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 127صفحة 

محمد صابر عبد المنعم عبد الباقى حسن

محمد صابر محمد حسن

محمد  صابر محمد محمود عمار

محمد صالح حمد مسفر البدیوى

محمد صالح مھدى سلیمان

محمد  صبحى عبد الدایم عبد القادر

محمد  صبحى محمد ھاشم

محمد  صبري حسین ابو سریع

محمد  صبرى عبد الحمید محمد

محمد  صفوت صالح حسن

محمد صفوت منسى محمود

محمد  صالح الدین السباعي السعید

محمد صالح الدین زكریا یحیى احمد

محمد صالح الدین على محمد سید احمد

(محمد صالح الدین محمد الشریف (باق

محمد  صالح الدین محمود مجاھد

محمد  صالح رشدي ابراھیم

محمد صالح صبحى حسن جاد

محمد صالح عبد الخالق سلیمان

(محمد صالح عبد الھادى مھران (محول

(محمد صالح محمد احمد الكردى (باق

(محمد صالح محمد احمد سالمھ (باق

محمد صالح محمد علي

محمد  صالح نصر احمد

محمد طارق ابراھیم طھ

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/38544

102/2009/37562

102/2009/29709

102/2009/37984

102/2007/25708

102/2009/30215

102/2009/33224

102/2009/31596

102/2009/31719

102/2009/33025

102/2009/37670

102/2009/29833

102/2007/04466

102/2009/35958

102/2003/04034

102/2009/29327

102/2009/31614

102/2007/24632

102/2007/23048

102/2011/40640

102/2007/04467

102/2006/21242

102/2008/12454

102/2009/31533

102/2008/10692

عربى

34870

34871

34872

34873

34874

34875

34876

34877

34878

34879

34880

34881

34882

34883

34884

34885

34886

34887

34888

34889

34890

34891

34892

34893

34894

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 128صفحة 

(محمد طارق خلیل ابراھیم عاشور (باق

محمد  طارق سلیم بیومى إبراھیم

محمد  طارق صالح الدین عادل حسن

محمد  طارق عبدالعلیم محمود صالح

محمد طلعت عبد الفتاح حسان

محمد  طلعت فرغلى عبد الموجود

محمد طھ حسین حبیب

محمد  طھ فتحى قندیل

محمد عادل حجاج امین

(محمد عادل حسن السید (باق

محمد عادل حسن عبد الحمید

محمد  عادل زینھم اسماعیل

محمد  عادل صالح عبد العزیز

محمد  عادل عبد السالم السید قطامش

محمد  عادل عبدالفتاح محمد

محمد عادل فھمى عبد العزیز

محمد عادل محمد احمد

محمد عادل محمد حسن

محمد عادل محمد طنطاوى

محمد عادل محمود محمد

محمد  عادل مصطفي احمد

محمد عاصم البدرى عبد ربھ

محمد عباس مجاھد السید

(محمد عباس محمد حسن (باق

محمد  عباس محمد عباس

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/28802

102/2009/32585

102/2009/32813

102/2009/30429

102/2008/27671

102/2009/30191

102/2004/08644

102/2009/32800

102/2008/10191

102/2006/03680

102/2008/12709

102/2009/32155

102/2009/32610

102/2009/32706

102/2009/34408

102/2008/28152

102/2008/15227

102/2008/10345

102/2008/15420

102/2009/33404

102/2009/32024

102/2009/37675

102/2009/35318

102/2007/24779

102/2009/32906

عربى

34895

34896

34897

34898

34899

34900

34901

34902

36176

36177

36178

36179

36180

36181

36182

36183

36184

36185

36186

36187

36188

36189

36190

36191

36192

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-لــــومـات جـامعـــة القاھــرة نظــام مـع

197من 129صفحة 

محمد عبد التواب خلیل

(بدون اسم (باق

محمد عبد الجابر عبد النعیم احمد

(محمد عبد الجبار فضل (باق

محمد عبد الجلیل عبد الجلیل ابراه

محمد عبد الحمید احمد صمیده

محمد عبد الحمید احمد عبد الحمید

محمد عبد الحمید عبد هللا محمد

(محمد عبد الحمید محمد محمود (باق

محمد عبد الحى الصاله على النبى عباس

محمد عبد الحى محمود الحسینى

(محمد عبد الخالق عبد هللا محمود (باق

(محمد عبد الرازق ابراھیم (باق

محمد عبد الرازق فھمى عبد الرازق

محمد عبد الرازق محمد ابراھیم

(محمد عبد الرحمن القاضى (باق

(محمد عبد الرحمن بیومى عبد القادر (باق

محمد عبد الرحیم حسن عبد الحمید

محمد عبد الصمد عبد البارى

محمد عبد العاطى سالمھ محمد

محمد عبد العاطى على محمد

محمد عبد العال محمد عبد العال

محمد عبد العزیز احمد حمیده

محمد  عبد العزیز غریب حسن محمد

محمد عبد العزیز فاروق محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/37580

102/2011/40952

102/2009/34579

102/2006/22146

102/2008/14466

102/2008/14118

102/2010/38628

102/2007/02626

102/2006/00772

102/2009/37686

102/2009/37811

102/2008/13061

102/2009/36004

102/2007/23371

102/2010/38629

102/2004/05333

102/2005/02647

102/2008/12592

102/2008/26557

102/2009/34998

102/2008/14444

102/2008/15305

102/2009/34608

102/2009/30617

102/2008/26400

عربى

36193

36194

36195

36196

36197

36198

36199

36200

36201

36202

36203

36204

36205

36206

36207

36208

36209

36210

36211

36212

36213

36214

36215

36216

36217

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 130صفحة 

محمد  عبد الغنى عبد المجید عبد ال

محمد عبد الغنى محمد بدر

محمد عبد الفتاح ابو القاسم عبد الحمید

(محمد عبد الفتاح محمد حسن (باق

محمد عبد الفتاح مسعد عبد الفتاح الشریف

(محمد عبد الاله ھاشم السمان (باق

محمد  عبد هللا ابراھیم عویس

محمد عبد هللا حافظ ابراھیم

محمد عبد هللا حسانین احمد

محمد عبد هللا عیسى محمد

محمد عبد هللا محب الدین حسن

محمد عبد هللا محمد المطیرى

محمد عبد المحسن سلیمان

محمد عبد المنعم محمد السید سالم

محمد عبد النبى السید عیسى

محمد عبد النبى حسین الشعراوى

محمد عبد النبى عبد العاطى محمد

(محمد عبد النبى محمد السید (باق

(محمد عبد الھادى عبد الرحمن سعید (باق

محمد  عبود عبدالشكور محمد

محمد  عثمان محرم محمد عبد الحافظ

محمد  عدلى مصباح سعید

محمد  عرفان جابر عرفان

محمد عرفھ منصور عرفات

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32929

102/2009/37692

102/2008/27212

102/2008/27339

102/2004/04331

102/2009/37901

102/2008/10727

102/2009/30454

102/2009/37695

102/2009/37697

102/2008/11650

102/2007/25297

102/2005/17360

102/2009/35174

102/2009/37704

102/2007/05621

102/2009/37707

102/2008/13178

102/2008/15081

102/2008/27527

102/2009/31879

102/2009/30009

102/2009/30175

102/2009/31622

102/2009/37598

عربى

36218

36219

36220

36221

36222

36223

36224

36225

36226

36227

36228

36229

36230

36231

36232

36233

36234

36235

36236

36237

36238

36239

36240

36241

36242

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 131صفحة 

محمد  عز الدین محمد إبراھیم

محمد  عزالدین خلیل الحلوانى

(محمد عزالدین منصور قطب عمر (باق

محمد عزت سعید ابراھیم

محمد عزت عبد المنعم عبد الخالق

محمد عزت محمد حسن

محمد  عصام الدین محمد فرج مبروك

(محمد عصام الدین محمد محمد (باق

محمد عصام حسن احمد

محمد عصام عبد المعطى موسى

محمد  عصام عبدالسالم على اللمعى

محمد  عصام كامل إسماعیل

محمد عصام محمد عبد المقصود

محمد عصام محمود مصطفى عالم

محمد عصام معبد زكى احمد

محمد عطا منصور عطا

محمد  عطیة محمود جودة

(محمد عفیفى السید عفیفى على (باق

محمد عفیفى السید قاسم الطنانى

محمد عالء احمد عبد المطلب

محمد عالء الدین احمد بدوى

محمد عالء الدین انور محمد

(محمد عالء الدین حامد محمد الصیاد (باق

محمد  عالء الدین سید ابوالعال

محمد  عالء الدین فتحي عبدالظاھر

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32509

102/2009/31979

102/2006/02763

102/2008/10046

102/2009/35897

102/2009/37601

102/2009/32611

102/2006/02806

102/2008/14783

102/2008/10408

102/2009/30455

102/2009/29424

102/2008/14524

102/2008/11286

102/2008/14163

102/2007/24790

102/2009/31276

102/2005/00377

102/2006/00456

102/2008/12514

102/2007/07446

102/2009/37606

102/2007/24792

102/2009/31592

102/2009/32008

عربى

36243

36244

36245

36246

36247

36248

36249

36250

36251

36252

36253

36254

36255

36256

36257

36258

36259

36260

36261

36262

36263

36264

36265

36266

36267

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 132صفحة 

محمد  عالء الدین محمد محجوب

محمد  عالء الدین یوسف حجاج

محمد عالء حسن صادق

محمد  عالء محمود عیسى

محمد  على ابراھیم على عالم

محمد علي ابراھیم علي رشوان

(محمد على احمد على الكبیسى (باق

محمد  على حسن سید توفیق

محمد  على حسن على

محمد  على حسین على

محمد على حنفى السید

محمد  على رشاد على

محمد  علي زغلول سنوسي

محمد على شعبان على

(محمد على صالح غالب البدرى (باق

محمد  على عارف محمد

(محمد على عبد السمیع على عبد المنعم (باق

(محمد على عبد القوى محمد (باق

محمد على فرج السید

محمد على فوزى مرزق

محمد  على محمد الشحات

محمد على محمد حسین

محمد  على محمد عبدالواحد

محمد  عماد إبراھیم السید

محمد عماد فؤاد عوض

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31768

102/2009/32924

102/2008/28157

102/2009/30405

102/2009/31590

102/2007/03459

102/2007/25702

102/2009/30406

102/2009/32133

102/2009/32379

102/2009/37712

102/2009/30192

102/2009/32033

102/2009/37714

102/2007/24796

102/2009/31410

102/2005/13707

102/2007/24797

102/2008/14121

102/2009/37616

102/2009/31325

102/2009/34675

102/2009/33269

102/2009/32790

102/2009/35447

عربى

36268

36269

36270

36271

36272

36273

36274

36275

36276

36277

36278

36279

36280

36281

36282

36283

36284

36285

36286

36287

36288

36289

36290

36291

36292

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 133صفحة 

(محمد عماد محمد عبد المطلب (محول

محمد  عمر عبد الفضیل ذكى

(محمد عمر عمر فتح هللا (باق

محمد  عید عبدالموجود سید عیسى

محمد عید على علیوه

(محمد عیسى محمد محمد (باق

محمد غریب محمد دسوقى

محمد  غریب محمد عبد هللا

محمد غیث عید الخوایطر

محمد فاروق ابراھیم محمد

محمد فاروق احمد منجونھ

محمد  فتح هللا الجیالنى المھدى

محمد فتحى احمد محمد

محمد فتحى درویش محمود

محمد فتحى عبد القادر على

محمد فتحى عرفات احمد جاد

محمد فتحى محمد خلیفھ

محمد فرج عبد الھادى عبد العاطى

(محمد فرید عبد العظیم السید (باق

محمد فضل امام احمد

محمد فالح محمد فالح العازمى

محمد  فھمى حسین سید

محمد فھمى محمد فھمى

محمد فؤاد حمزة على ابوطالب

محمد فوده عبدالسالم الدیب

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40478

102/2009/31390

102/2005/01906

102/2009/29518

102/2010/38630

102/2005/01217

102/2009/37631

102/2009/30646

102/2008/28985

102/2009/35799

102/2008/10782

102/2009/33013

102/2010/38631

102/2010/38632

102/2009/35014

102/2009/35690

102/2008/26407

102/2008/26408

102/2007/02998

102/2008/11761

102/2008/28828

102/2009/30979

102/2008/15188

102/2009/35823

102/2007/06682

عربى

36293

36294

36295

36296

36297

36298

36299

36300

36301

36302

36303

36304

36305

36306

36307

36308

36309

36310

36311

36312

36313

36314

36315

36316

36317

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 134صفحة 

محمد فوزى عبد الجواد الجمل

محمد فوزى عبد الرحمن محمود

محمد فوزى محمد عبد العاطى

محمد  قاسم محمد نصر دعبس

محمد قرنى جبر محمد

محمد كامل بشندي نصر مبروك

محمد كامل محمد عبد النبى السید

محمد كرم محمد فواز

محمد كمال احمد وھبھ

محمد  كمال سید سلیمان على

محمد  كمال سید محمد

محمد كمال عویس عزب خلیفھ

محمد كمال فؤاد حسن

محمد لیس حسن محمود

(محمد ماھر حسن على عبد الرحیم (باق

محمد ماھر عبد العزیز ابو المعاطى

محمد متولى محمد متولى

محمد  مجدى ابراھیم محمد

محمد  مجدي احمد عبد الناصر

محمد  مجدى السید السید البرعى

محمد  مجدى جمعة سید

محمد مجدى داود عبد الرازق

(محمد مجدى زعلول محمود (محول

محمد  مجدى زینھم محمد

محمد  مجدى سعد محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/36000

102/2009/35818

102/2008/11655

102/2009/30216

102/2008/11656

102/2008/15905

102/2008/12484

102/2009/37605

102/2009/37724

102/2009/32612

102/2009/32613

102/2008/26412

102/2008/12670

102/2008/12620

102/2007/24990

102/2007/03058

102/2010/38633

102/2008/14978

102/2009/34428

102/2009/31769

102/2009/30176

102/2009/37725

102/2011/40480

102/2009/29803

102/2009/35989

عربى

36318

36319

36320

36321

36322

36323

36324

36325

36326

36327

36328

36329

36330

36331

36332

36333

36334

36335

36336

36337

36338

36339

36340

36341

36342

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 135صفحة 

محمد  مجدي سید محمد

محمد مجدى صالح حسن عبد هللا

محمد مجدى عبدالھادى  حسن

محمد مجدى عبده الشربینى

محمد مجدى على امام

(محمد مجدى مصطفى سید (باق

محمد  محسن خلف درویش

محمد محسن عبد الحلیم احمد

محمد محسن محمد عبد الرحمن

محمد محمد ابراھیم عبدالسید

محمد  محمد أحمد على

محمد محمد احمد لیثى

محمد محمد اسامة عبدهللا فوزى

محمد محمد بیومى محمد

محمد  محمد حامد محمد

محمد محمد حمدى صمیده محمد

محمد محمد عبد الرؤوف السید

محمد  محمد متولى حنفى

محمد محمد محمد عبد العال

محمد محمد محمود عبد العزیز محمد

محمد  محمد محیى الدین ابراھیم

محمد  محمد مخلوف عبد الفضیل موسى

محمد محمد مصطفي عبد الفتاح

محمد محمود احمد احمد محمد

(محمد محمود احمد بھنسى (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31607

102/2008/13020

102/2008/14969

102/2007/24815

102/2008/13964

102/2007/22827

102/2009/29845

102/2009/37728

102/2009/37731

102/2008/15053

102/2009/32907

102/2010/38659

102/2008/15559

102/2009/37732

102/2009/29235

102/2008/26414

102/2009/37621

102/2009/31723

102/2008/13129

102/2008/10047

102/2009/31585

102/2009/29641

102/2008/12455

102/2009/37734

102/2011/40481

عربى

36343

36344

36345

36346

36347

36348

36349

36350

36351

36352

36353

36354

36355

36356

36357

36358

36359

36360

36361

36362

36363

36364

36365

36366

36367

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 136صفحة 

(محمد محمود اسماعیل محمود عوض (باق

محمد محمود بخیت

محمد محمود جالل محمد

محمد محمود حلمى محمد

محمد  محمود سامى السید سلیمان

محمد  محمود سید محمد

محمد محمود عبد الخالق محمود

محمد محمود عبد السالم عبد المقصود

(محمد محمود عبد السمیع على (محول

محمد محمود عبد العال احمد

محمد محمود عبد العزیز عكاشھ عزام

محمد محمود عبد الكریم الشحات

محمد محمود عبد الھادى محمد شعبان

محمد  محمود كامل طھ

محمد محمود محمد ابو العال

محمد  محمود محمد السید خلیل

محمد محمود محمد الصامت

محمد محمود محمد حسن السید

محمد  محمود محمد رزق

محمد محمود محمد سعید

(محمد محمود محمد سید اسماعیل (باق

(محمد محمود محمد عبد السالم (باق

محمد محمود محمد محمود دعبس

محمد  محمود محمد محمود مصطفي

محمد محمود محمد محمود ھدى

اسم الطالب كود الطالب
102/2005/00435

102/2009/37818

102/2008/12838

102/2008/13919

102/2009/29612

102/2009/30431

102/2008/14140

102/2010/38634

102/2011/40486

102/2007/24826

102/2009/37736

102/2009/35729

102/2006/03055

102/2009/31892

102/2006/21330

102/2009/32478

102/2006/19138

102/2009/35427

102/2009/29836

102/2008/13870

102/2008/12027

102/2005/01170

102/2009/35341

102/2009/30572

102/2006/02849

عربى

36368

36369

36370

36371

36372

36373

36374

36375

36376

36377

36378

36379

36380

36381

36382

36383

36384

36385

36386

36387

36388

36389

36390

36391

36392

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 137صفحة 

محمد محمود محمد منتصر

محمد  محمود مسلم ابراھیم

محمد  محمود موسى ابراھیم

محمد  مدحت محمد عبدالرؤف

(محمد مدیح حسین السید حمزه (باق

محمد مرشد عز العرب محمد

محمد  مرعى محمود على

محمد مسعد عبد العزیز على

محمد مسعد عبد الفتاح السید

محمد مسفر زاید العضیلھ المطرى

.محمد  مصطفي ابراھیم عفیفي

محمد مصطفى احمد محمد

محمد مصطفى احمد مصطفى

محمد  مصطفى إسماعیل أحمد

محمد مصطفى الكورانى مصطفى

محمد مصطفى ثابت عبد المنعم

محمد  مصطفى جمعھ عبد الصادق قطب

محمد مصطفى خضر حسین

محمد مصطفى رأفت محمود

محمد مصطفى عید منصور

(محمد مصطفى محمد راشد (باق

محمد مصطفى محمد فھمى

محمد مصطفى محمد محمد خلیل

محمد مصطفى محمد محمود

محمد  مغاورى جابر ھالل

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/10979

102/2009/29625

102/2009/34294

102/2009/32183

102/2006/01736

102/2009/37737

102/2009/33211

102/2007/02655

102/2008/26394

102/2009/37872

102/2009/30233

102/2009/35760

102/2007/05607

102/2009/32962

102/2009/37742

102/2008/13873

102/2009/33107

102/2008/13763

102/2007/06764

102/2006/01722

102/2007/04036

102/2009/35274

102/2009/37745

102/2008/13931

102/2009/31326

عربى

36393

36394

36395

36396

36397

36398

36399

36400

36401

36402

36403

36404

36405

36406

36407

36408

36409

36410

36411

36412

36413

36414

36415

36416

36417

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 138صفحة 

محمد  ممدوح عبدالسالم على

محمد  ممدوح محمد احمد

محمد ممدوح محمد السید

(محمد ممدوح محمد سلطان (محول

محمد ممدوح محمد عبد الرحیم

(محمد منصور محمد الدھمھ (باق

محمد مھدى احمد محمد سعد

محمد  مھنى عبد العال مھنى

محمد موسى حسن الشریف

محمد مؤنس حسین روحى

محمد نادر فوزى محمد

محمد نادى احمد كیالنى

محمد  نادى عبد الرءوف على

محمد نادى عبدهللا محمد

(محمد ناصر احمد ابراھیم (باق

محمد ناصر رفاعى عالم

محمد  ناصر عواد عبدهللا

محمد نبیل عبد الحمید سید على ھریدى

محمد نبیل عبد ربھ محمد سعودى

(محمد نبیل فاروق عبد الحمید (باق

(محمد نبیل قرنى محمد (محول

(محمد نجیب حافظ اسماعیل على (باق

محمد نصحى محمد عبد الواحد

محمد نصر محمد محمد

محمد نصر محمد محمد علوى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/33956

102/2009/30573

102/2008/13100

102/2011/40484

102/2007/04114

102/2007/24836

102/2006/21031

102/2009/29805

102/2009/30039

102/2009/35286

102/2008/13988

102/2008/15646

102/2009/31637

102/2008/13339

102/2007/24838

102/2008/26415

102/2009/31880

102/2009/37902

102/2007/24839

102/2006/04746

102/2011/40488

102/2007/07360

102/2009/37747

102/2008/15879

102/2005/00548

عربى

36418

36419

36420

36421

36422

36423

36424

36425

36426

36427

36428

36429

36430

36431

36432

36433

36434

36435

36436

36437

36438

36439

36440

36441

36442

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 139صفحة 

(محمد نعیم حامد محمد ابراھیم (محول

(محمد ھاشم رفدي ھمام (باق

محمد  ھشام جالل سالم

محمد  ھشام یوسف عبدالعال

وجیھ محمد عبد الباقىمحمد 

(محمد وفیق عبد الراضى (باق

محمد ولید صبحى ابو شامى

محمد  یحى محمد فتح الباب عبدالغن

محمد یحیى احمد عبد العزیز

محمد  یحیى شاذلي السید

محمد یحیى عبد الفتاح عمر

محمد یحیى مصطفى ابراھیم

محمد یسرى عبد الرؤف

(محمد یمانى محمد عوض (باق

محمد یوسف عابدین محمد یوسف

محمد یوسف محمد احمد زیدان

محمد  یوسف محمد محمد

محمد یوسف موسى رضوان

محمدى رجب محمدى

محمود ابراھیم احمد یاسین

محمود ابراھیم عباس عبد اللطیف

محمود  ابراھیم عبد العلیم ابراھیم

محمود  إبراھیم عبد المنعم شمرون

محمود  ابراھیم عالم ابراھیم العري

محمود ابراھیم محمد ادھم

اسم الطالب كود الطالب
102/2011/40490

102/2006/18296

102/2009/29343

102/2009/31882

102/2007/24844

102/2007/22808

102/2007/02837

102/2009/32685

102/2008/14435

102/2009/32062

102/2009/35600

102/2009/37749

102/2009/34958

102/2003/05143

102/2009/37751

102/2009/37752

102/2009/30234

102/2009/37651

102/2009/37919

102/2008/26417

102/2008/13411

102/2009/31358

102/2009/32708

102/2009/31733

102/2006/02513

عربى

36443

36444

36445

36446

36447

36448

36449

36450

36451

36452

36453

36454

36455

36456

36457

36458

36459

36460

36461

36462

36463

36464

36465

36466

36467

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 140صفحة 

محمود احمد ابراھیم محمد

محمود احمد احمد عبد المقصود

محمود احمد احمد محمود

محمود احمد السعید محمد على

محمود احمد السید كیالنى

محمود  أحمد بدر عطا

محمود احمد حسن حماد

محمود  احمد حسن عبدالمنعم

محمود احمد حسن محمود

محمود  احمد حسین توفیق

محمود  احمد حمدى عبد الحمید

محمود  احمد حنفى عطا

محمود احمد زكى عبد المطلب

(محمود احمد سید احمد (باق

محمود  احمد عبد البصیر محمد

محمود احمد عبد الرحیم محمود

محمود احمد على ابو طالب

محمود احمد على بدر

محمود احمد على على عبد الحافظ

محمود  احمد محمد العادلى محمد ھال

محمود احمد محمد حسین على

محمود احمد محمد عبد الحلیم

محمود احمد محمود احمد

(محمود احمد محمود عبد الرحیم (باق

(محمود احمد محمود فھمى (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14283

102/2010/38635

102/2008/26419

102/2006/00989

102/2009/34684

102/2009/32940

102/2008/15422

102/2009/30408

102/2009/35095

102/2009/29267

102/2009/31431

102/2009/31345

102/2007/24851

102/2006/00926

102/2009/29949

102/2009/34610

102/2008/11267

102/2010/39497

102/2009/35780

102/2009/29846

102/2008/14400

102/2007/06090

102/2007/24853

102/2005/00362

102/2006/00015

عربى

36468

36469

36470

36471

36472

36473

36474

36475

36476

36477

36478

36479

36480

36481

36482

36483

36484

36485

36486

36487

36488

36489

36490

36491

36492

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 141صفحة 

محمود  أحمد محمود كامل

محمود احمد محمود محمد ابو

محمود  اسماعیل شعبان السید

محمود  اشرف قطب محمد

محمود  البرنس عبدالعزیز سید

بدون اسم

محمود انور میزار باتع

محمود  ایمن فتحى عباس

محمود  جمال حسین ابو الخیر

محمود جمال عبد الغنى حسین یوسف

محمود  جمال محمد زكى عبد الحمید

محمود  جمال محمود احمد

محمود جمال نظیر محمد

محمود  جمعة سید یوسف

(محمود حامد طھ على (محول

محمود حسن حامد حسن ابراھیم

محمود  حسنى عبد الرازق عبد المقصود

محمود حسین طلبة عبد الحلیم

محمود  حسین محمد صالح الدین

(محمود حلمى على حمدان (باق

محمود  حمد رمضان عبد الرحمن

محمود  حمدى خلیل العیسوى

محمود حمدى محمد الشرقاوى

محمود حمدى محمود الوسیمى

محمود  حنفي محمود ابو الدھب

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32598

102/2009/37828

102/2009/31156

102/2009/32166

102/2009/33258

102/2009/30871

102/2009/34804

102/2009/31315

102/2009/30235

102/2008/26611

102/2009/29982

102/2009/30040

102/2008/11196

102/2009/30193

102/2011/40492

102/2009/36788

102/2009/30041

102/2009/35068

102/2009/31277

102/2007/22799

102/2009/31388

102/2009/29460

102/2009/36951

102/2007/02612

102/2009/29839

عربى

36493

36494

36495

36496

36497

36498

36499

36500

36501

36502

36503

36504

36505

36506

36507

36508

36509

36510

36511

36512

36513

36514

36515

36516

36517

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 142صفحة 

محمود  حنفى یمانى محمد

محمود خالد محمود سید

محمود خیرى رشدى خضر

محمود  ربیع حیدر عبدالعال

محمود  ربیع رمضان عبد السمیع

محمود  رجب محمد امام

محمود  رجب محمد عبد المعطى

محمود  رضا محمود فیصل

محمود  رمضان سالم محمد

محمود زكریا محمد ابراھیم

محمود  سامى على محمد

بدون اسم

(محمود سعید السید امین (باق

محمود  سعید بشیر مرسي

محمود  سعید عبدهللا محمد یوسف

محمود سعید محمد دیاب

محمود سالمة احمد محمد

محمود سلیمان صالح سلیمان

محمود  سمیر محمد صالح

(محمود سید احمد عبد اللطیف (باق

محمود  شعبان ابراھیم سید

محمود  شعبان عالم احمد

محمود  شوقى احمد محمد

محمود  صالح عمر حسن

محمود  صبحى عویس احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/33264

102/2008/11662

102/2008/12485

102/2009/33998

102/2009/32941

102/2009/31206

102/2009/31612

102/2009/31507

102/2009/32526

102/2008/26504

102/2009/31295

102/2010/38636

102/2006/01830

102/2009/30661

102/2009/31085

102/2009/36794

102/2009/35926

102/2009/35691

102/2009/30194

102/2006/22071

102/2009/32265

102/2009/31107

102/2009/32174

102/2009/29950

102/2009/29352

عربى

36518

36519

36520

36521

36522

36523

36524

36525

36526

36527

36528

36529

36530

36531

36532

36533

36534

36535

36536

36537

36538

36539

36540

36541

36542

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 143صفحة 

محمود  صالح غنیم شحاتھ

محمود  طارق سید احمد

محمود  طارق عبد العزیز محمود

محمود طارق نور الدین احمد

(محمود طاھر احمد (باق

محمود طلعت احمد عبد هللا

محمود عادل عبده اسماعیل

محمود عبد الحمیدحسن حسین

محمود عبد الرحمن محمود احمد

محمود  عبد الرحمن محمود زیدان

محمود عبد العزیز محمود حسن

محمود  عبد الفتاح احمد عبد الفتاح

محمود عبد الكریم مھدى رفاعى

محمود عبد اللطیف حسین عبد العزیز

محمود  عبد اللطیف محمد عبد اللطیف

محمود عبد هللا السید الصاوى

محمود  عبد هللا ذكى فرج

محمود عبد هللا محمد عبد العال بشیر

محمود عبد هللا یاسین محمد حسن

محمود عبد المجید احمد حسب هللا

محمود  عبد المنعم اسماعیل محمد

محمود عبد الناصر فتحى

محمود  عربى رفاعى مھدى

محمود عز الدین محمود حماد

(محمود عصام على السید (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31082

102/2009/32108

102/2009/30179

102/2009/36978

102/2006/21041

102/2008/11716

102/2010/38637

102/2008/15931

102/2009/35058

102/2009/29237

102/2008/15647

102/2009/34432

102/2009/35768

102/2007/24876

102/2009/29242

102/2009/35735

102/2009/30648

102/2006/03383

102/2005/03161

102/2009/35864

102/2009/34111

102/2009/35938

102/2009/33265

102/2008/13881

102/2010/38598

عربى

36543

36544

36545

36546

36547

36548

36549

36550

36551

36552

36553

36554

36555

36556

36557

36558

36559

36560

36561

36562

36563

36564

36565

36566

36567

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 144صفحة 

محمود عالءالدین عبدالسمیع ناجى

محمود على رجب محمود

محمود على عبد الغفار عبد الظاھر

محمود  عمر محمد السید

محمود كمال عبد الغنى محمد

محمود  لطفى السید الموافى

محمود ماھر انور محمد

محمود ماھر محمد السید

محمود مجدى حسن احمد

محمود مجدى عبد الحسیب یوسف

محمود  مجدى عبدالفتاح الدیب

محمود  مجدى على عبد المطلب

محمود مجدى یوسف عبد العزیز

(محمود محمد ابو الفتوح عبد الوھاب (باق

محمود محمد احمد عوض هللا

محمود  محمد النادى ابو العال على

محمود محمد النبوى البكرى السید

محمود  محمد جمیل حسن

(محمود محمد حسنى ابراھیم (باق

محمود  محمد حسین سید

محمود محمد خضر

محمود محمد عبد الرحمن سالم

(محمود محمد عبد السمیع (محول

محمود محمد عبد العزیز عثمان

محمود  محمد عبد العظیم احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/07041

102/2008/15923

102/2009/35769

102/2009/32294

102/2008/12875

102/2009/32167

102/2009/35625

102/2007/24885

102/2008/13412

102/2008/12028

102/2009/31966

102/2009/32805

102/2008/13934

102/2007/24993

102/2008/11668

102/2009/29268

102/2008/26425

102/2009/29840

102/2006/04324

102/2009/30626

102/2008/28811

102/2009/36804

102/2011/40493

102/2009/35808

102/2009/30627

عربى

36568

36569

36570

36571

36572

36573

36574

36575

36576

36577

36578

36579

36580

36581

36582

36583

36584

36585

36586

36587

36588

36589

36590

36591

36592

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 145صفحة 

محمود محمد عبد العظیم عوض

محمود  محمد عبد الغفار محمد جاد

محمود محمد عبد الفتاح احمد الدرغام

محمود محمد عبد الفتاح زكریا

محمود  محمد عزیز محمود

محمود  محمد فھمى وحشى

محمود محمد فوزى

محمود  محمد كمال مبروك

(محمود محمد متولى جوده (باق

(محمود محمد محمد مسعد عواد (باق

محمود محمد محمود السید

محمود  محمد محمود فخرى عبد الرحیم

محمود محمد محمود محمد كرم

محمود  محمد مكاوى محمد

محمود مدحت محمود حسن

(محمود مرسى احمد سالمھ (باق

محمود  مصلح حسانین احمد محمد

محمود مفتاح فرج عبد الحمید

(محمود ممدوح عبد هللا محمد حسن (باق

محمود ناصر الدین حنفى عبدالحمید

محمود  ھشام عبد الواحد محمود

محمود  یس سراج الدین محمد عبد الم

محمود یسرى محمود حمدى

مختار جمعھ قرنى سالم

مدثر محمد سالمھ احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11922

102/2009/30046

102/2008/14767

102/2008/13250

102/2009/33170

102/2009/29329

102/2009/36807

102/2009/31610

102/2008/10078

102/2004/09755

102/2008/12030

102/2009/30327

102/2009/33429

102/2009/31548

102/2008/11994

102/2008/10730

102/2009/29273

102/2008/11931

102/2006/03197

102/2008/14560

102/2009/31198

102/2009/31296

102/2008/15303

102/2008/26622

102/2010/38638

عربى

36593

36594

36595

36596

36597

36598

36599

36600

36601

36602

36603

36604

36605

36606

36607

36608

36609

36610

36611

36612

36613

36614

36615

36616

36617

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 146صفحة 

مدحت  اسامة احمد محمد یوسف

مدحت صبحى محمد طھ البدرى

مدحت صبرى على حسن

(مدحت محمد ابو سریع على (باق

مدحت محمود ابراھیم محمود

مدیحھ عاشور حسن اسماعیل

مرام  ابراھیم احمد ابو النیل

مرحھ  محمود ابراھیم سلیمان

مرعى سعد ابو قفھ الدالى

مرفت امین عبد هللا بغدادى

مرقس رفعت غالى جرجس

مرنا ممدوح نعیم زخارى

مروان احمد اسماعیل سید

مروان سعد عبد التواب محمد

مروان  فوزي امام ابراھیم خلیل

(مروة احمد ابراھیم عز الدین (باق

مروة احمد عربى عبد المطلب

مروه احمد محمد احمد

مروه احمد نجیب محمد

مروه  حامد السید محمد عطا

مروه حربى محمد محمود

مروه حمزه محمود عبد الخالق

مروه  خیرى عبد العزیز سنوسى

مروة ربیع محمود عبد القادر

(مروه صالح شفیق بركھ (محول

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32137

102/2006/00287

102/2009/36810

102/2006/02628

102/2008/15935

102/2007/08270

102/2009/30744

102/2009/33174

102/2009/36812

102/2009/37101

102/2008/13204

102/2008/10848

102/2008/14280

102/2006/00228

102/2009/31265

102/2008/15936

102/2009/37104

102/2008/15847

102/2009/36816

102/2009/31270

102/2008/15717

102/2008/13118

102/2009/31648

102/2010/38576

102/2011/40495

عربى

36618

36619

36620

36621

36622

36623

36624

36625

36626

36627

36628

36629

36630

36631

36632

36633

36634

36635

36636

36637

36638

36639

36640

36641

36642

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 147صفحة 

مروة  عادل حنفى حافظ

مروه عاطف صبرى عید محمد

مروه  عبد الرحمن سید عبد الھادى

مروه  عبدالمنعم عثمان حسن

مروة عبدالوھاب محمد بدوى

مروه عزت محمد مرجان

مروه  عمرو سید محمد سعید

مروه  محفوظ أبوالفتوح سید

مروة  محمد عبد العلیم ابو زید

(مروة محمد فتوح عبد هللا (باق

مروه  محمد مصطفى أحمد مصطفى

مروه  محمود محمد احمد زارع

مروة  منصور على حسن

مریانا  عادل جاب هللا دمیان

مریم  احمد صالح الدین محمود ثابت

مریم  اسعد فرحات شحات

مریم  رؤوف منیر روفائیل

مریم  سعید طھ محمد

مریم على احمد عبد الرحمن

مریم  فیكتور فرید فھمي

مریم  ماجد فام صموئیل

مریم محمد توفیق محمد عبد المنعم

مریم  ناجي فھیم زاخر

مریم نبیل لمعى غطاس

مساعد عبد الرازق مسھوج العنزى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32204

102/2008/13814

102/2009/30136

102/2009/32039

102/2008/15177

102/2009/35786

102/2009/30771

102/2009/32639

102/2009/29425

102/2010/38601

102/2009/32822

102/2009/30763

102/2009/32768

102/2009/29757

102/2009/30707

102/2009/31278

102/2009/29369

102/2009/31734

102/2009/38057

102/2009/31170

102/2009/30856

102/2008/26523

102/2009/30764

102/2006/00317

102/2007/24925

عربى

36643

36644

36645

36646

36647

36648

36649

36650

36651

36652

36653

36654

36655

36656

36657

36658

36659

36660

36661

36662

36663

36664

36665

36666

36667

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 148صفحة 

مسعود على حمد المداد العزبى

(مسفر عبد هللا سعد (باق

مسفر ھادى منصور عجب الشھوانى

مشارى زبن صعیجر

مشارى فالح مسفر الھاجرى

مشارى مطلق جبر الفضلى

مشاعل ماجد ابراھیم الخلیفى

مشعل جمعة محمد جمعة الكوارى

مشعل عبد هللا حمد محمد المناعى

مشیرة  زكریا محمد إبراھیم

مشیرة صالح الدین عبد الحمید على

مصطفى  ابراھیم اسماعیل محمد

(مصطفى احمد حراجى علیان (باق

مصطفى  احمد سعید السید

مصطفى  احمد عبده حسین

(مصطفى احمد فوزى محمد حسین (باق

مصطفي  احمد محمد عمار

(مصطفى احمد محمد محمد السید (باق

مصطفى احمد محمود على

مصطفى احمد محمود محمود

مصطفى  احمد مصطفى عبد الوھاب

مصطفى  السید السعید ماضى

مصطفى انور محمود محمد

مصطفي  بھاء الدین احمد محمد

مصطفى جمال احمد حسین

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/38058

102/200725674

102/2008/29039

102/2007/25582

102/2010/38658

102/2009/38147

102/2009/38059

102/2008/29026

102/2008/29034

102/2009/29409

102/2008/12209

102/2009/29772

102/2008/14401

102/2009/33154

102/2009/29225

102/2007/06590

102/2009/29324

102/2007/05243

102/2008/11588

102/2009/35985

102/2009/29256

102/2009/33014

102/2009/36821

102/2009/30629

102/2008/10699

عربى

36668

36669

36670

36671

36672

36673

36674

36675

36676

36677

36678

36679

36680

36681

36682

36683

36684

36685

36686

36687

36688

36689

36690

36691

36692

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 149صفحة 

مصطفى جمال الدین عبدالحمید محمد

مصطفى  حامد محمد اسماعیل

مصطفى حسن زغلول حسانین

(مصطفى حسن عبد الفتاح محمد حسن (باق

مصطفى حسین ابراھیم مصطفى

مصطفى حسین حسین صالح

مصطفى  حسین سید محمد

مصطفي  حسین صبحي مغربي

(مصطفى حلمى مصطفى متولى (باق

مصطفى  حمدى محمد سید

(مصطفى حمدى محمد محمود عبد هللا (باق

مصطفى  خالد محمد عبد الحلیم

(مصطفى خلیفھ عبد الفتاح خلیفة (باق

مصطفى ربیع حمودة مختار

مصطفى رضا السید غریب

مصطفى  سریع بكر محمد

مصطفي  سعید علي الدسوقي شلتوت

مصطفى  سالمة محمود حسن

مصطفى سید عباس جمعة

مصطفى سید محمود سید موسى

مصطفى  سید معروف سید

مصطفى  صبحى عباس صالح

مصطفى  صالح احمد عبد المجید

(مصطفى صالح باشا (باق

مصطفى  طھ عبد الرحیم حسین

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14929

102/2009/29330

102/2008/13022

102/2007/24929

102/2008/13723

102/2009/35753

102/2009/29841

102/2009/30248

102/2007/04119

102/2009/32184

102/2004/08758

102/2009/31653

102/2008/26582

102/2009/35758

102/2008/14154

102/2009/31600

102/2009/30631

102/2009/33000

102/2008/13659

102/2009/36827

102/2009/34270

102/2009/29806

102/2009/29807

102/2008/28810

102/2009/30181

عربى

36693

36694

36695

36696

36697

36698

36699

36700

36701

36702

36703

36704

36705

36706

36707

36708

36709

36710

36711

36712

36713

36714

36715

36716

36717

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 150صفحة 

مصطفى عادل عبد العزیز ابراھیم

مصطفى عادل عبد المنعم

مصطفى عامر احمد محمد

مصطفى عبد الباسط رجب ابراھیم

مصطفي  عبد الحلیم عبد السالم الصع

مصطفى  عبد الحمید عوض سلومھ

مصطفي  عبد العال ذكي عبد ربھ

مصطفى  عبد الفتاح مصطفى محمد

مصطفى عبد هللا السید عوضین

مصطفى  عبد الموجود سعد عبد المجید

مصطفى عبد الواحد احمد محمد حواش

(مصطفى عبد الواحد محمد (محول

مصطفى عبدالمنعم محمد عمر

مصطفى  عبده عشماوي مرسي

مصطفى عصام الدین احمد الرفاعى

مصطفي  عصام الدین محمد موسي

(مصطفى عطا هللا مصطفى (باق

مصطفى عالء مصطفى محمد

مصطفى على جالل سید

مصطفى على حسام الدین محفوظ

مصطفى على عبد البدیع على

(مصطفى على محمد على (باق

مصطفى على محمد محمد

مصطفي  علي مصطفي علي

(مصطفى عوض هللا حسین عوض هللا (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/39404

102/2008/26535

102/2008/14123

102/2009/36830

102/2009/31199

102/2009/30044

102/2009/31157

102/2009/32802

102/2008/12675

102/2009/31366

102/2009/35868

102/2011/40496

102/2008/15055

102/2009/29270

102/2005/13744

102/2009/30575

102/2005/12459

102/2009/35873

102/2010/38639

102/2008/26432

102/2004/04739

102/2008/13336

102/2008/26433

102/2009/29519

102/2007/24939

عربى

36718

36719

36720

36721

36722

36723

36724

36725

36726

36727

36728

36729

36730

36731

36732

36733

36734

36735

36736

36737

36738

36739

36740

36741

36742

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 151صفحة 

مصطفى غزال عارف على

مصطفى فاروق یونس حسن

مصطفى فاید محمد عبد العلیم

مصطفى  فراج رمضان سید

مصطفى فرج ابراھیم سلیمان خلیل

مصطفى  فوزى مصطفى محمد

(مصطفى قاسم محمد غریب (باق

مصطفى  كامل عبدالعزیز كامل

مصطفى كمال الدین محمود عمر عبد الرحمن

مصطفى  ماھر محمد اسماعیل

مصطفى مجدى عبد العزیز احمد طره

مصطفى محمد ابراھیم على

مصطفى محمد احمد على

مصطفي  محمد احمد قناوي

مصطفى محمد السید محمد

مصطفى محمد امام سلیمان

مصطفى محمد حنفى محمود

(مصطفى  محمد خوجلى (محول

مصطفى  محمد سعید موسى

مصطفى  محمد شحات محمد

(مصطفى محمد شكرى مھدى (باق

(مصطفى محمد شوقى محمد (باق

مصطفي  محمد صادق عبد المعبود

مصطفى  محمد عبد التواب محمود

مصطفى  محمد عبد الخالق حسنین الغزاوى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11776

102/2006/00018

102/2006/21357

102/2009/31224

102/2008/10700

102/2009/29985

102/2006/21122

102/2009/31865

102/2008/10701

102/2009/32185

102/2008/14124

102/2009/36835

102/2008/11936

102/2009/30907

102/2007/24941

102/2007/24942

102/2007/03735

102/2011/40497

102/2009/33252

102/2009/31322

102/2007/24943

102/2006/19004

102/2009/30657

102/2009/31359

102/2009/29243

عربى

36743

36744

36745

36746

36747

36748

36749

36750

36751

36752

36753

36754

36755

36756

36757

36758

36759

36760

36761

36762

36763

36764

36765

36766

36767

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 152صفحة 

مصطفى محمد عبد الرازق احمد

مصطفى  محمد عبد الفتاح مصطفى

مصطفى محمد عبد المنعم الشافعى

مصطفى محمد عبد المنعم زین الدین

مصطفى محمد عبد المنعم مصطفى

مصطفى محمد عبد الوھاب محمد

مصطفى محمد عدلى عبد الحمید

مصطفى  محمد على عالم

مصطفى  محمد عید قطب سالم

مصطفى محمد فؤاد عبد الرحیم

مصطفى محمد متولى محمد

مصطفى  محمد محمود عبد العظیم

مصطفى محمد محمود محمد

مصطفى محمود احمد محمود

مصطفى محمود حلمى عبد الجلیل

مصطفى محمود حنفى مرسى

مصطفى  محمود سید محمد

مصطفى محمود عبد الحكیم حسن الخطیب

مصطفى  محمود عبد العزیز محمد

مصطفى محمود عبدالعاطى محمود

مصطفى محمود فتح هللا عبد السالم

مصطفى محمود محمد ابو الحدید احمد

(مصطفى محمود محمد عزت حسین مرس (باق

(مصطفي محمود محمود بدوي (باق

مصطفى  محمود نجاتى ابو المعاطى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/36837

102/2009/30217

102/2009/35834

102/2008/14521

102/2009/35496

102/2009/35033

102/2009/36840

102/2009/32908

102/2009/32930

102/2007/22949

102/2005/02715

102/2009/31480

102/2008/12974

102/2007/06555

102/2007/06556

102/2007/06476

102/2009/29500

102/2009/36844

102/2009/32614

102/2008/15919

102/2008/12518

102/2008/15077

102/2006/00935

102/2008/11566

102/2009/32909

عربى

36768

36769

36770

36771

36772

36773

36774

36775

36776

36777

36778

36779

36780

36781

36782

36783

36784

36785

36786

36787

36788

36789

36790

36791

36792

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 153صفحة 

(مصطفى محیى محمد ابو زید (باق

مصطفى  مسعد محمد ابوسریع

مصطفى مصطفى ریاض الفضالى

مصطفى ممدوح بدوى السید

مصطفى مھدى على الشحات

مصطفى ھاشم محمد ھاشم

مصطفى وجدى عبدالفتاح موسى

مصطفى  یحى حلمى على

مصعب اسحق عبد الجواد طھ

مصعب عید على حسین على

مصعب  نبیل محمود منصور

مضحى غالب محمد الحربى

معاذ  احمد سعید ابراھیم

معاذ احمد محمد ابراھیم

احمد ابراھیممعاذ محمود 

(معتز احمد فرغلى احمد (باق

معتز اشرف السید محمد

معتز خالد كمال الدین شریف

معتز سید احمد محمود الفقى

معتز عبد القادر عبد الفتاح

معتز  عقیلى ادریس ثابت

معتز مجدى عبده ابراھیم

معتز  محمد سعید على محمود

معتز محمود محمد محمد

معتز ممدوح الصادق عفیفى

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/19288

102/2009/30410

102/2009/35830

102/2007/06562

102/2010/38640

102/2008/26577

102/2007/06505

102/2009/32295

102/2009/38145

102/2006/00469

102/2009/31531

102/2008/28813

102/2009/31208

102/2008/14266

102/2008/13752

102/2006/01039

102/2009/34491

102/2008/11184

102/2008/12779

102/2010/38641

102/2009/32071

102/2008/11268

102/2009/32158

102/2008/15065

102/2008/14975

عربى

36793

36794

36795

36796

36797

36798

36799

36800

36801

36802

36803

36804

36805

36806

36807

36808

36809

36810

36811

36812

36813

36814

36815

36816

36817

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 154صفحة 

معتصم  یحى محمد محمد

مكاریوس مجدى معوض شحاتھ

ملك مامون عبد الحلیم وجیھ

(ممدوح حسین احمد محمد (باق

(ممدوح عبد السمیع السید (محول

(ممدوح محمد حلمى محمد محمود (باق

ممدوح  محمد محمد المتولى عریض

منار امام عبد العزیز رمضان

(منار حسن عبد الفتاح فراج (باق

منار  عصام حامد صبره

منار محمد كمال عبد الغفار

منار  محمود معوض عتربي

منال  احمد محمد عمرو

منال السید بكر عبد الحلیم

منال  جمیل عبدهللا محمد

منال سمیر عبد المحسن سلیمان

منةهللا  حازم سالم محمود

منصور احمد محمد احمد الرشد

منصور عماد الدین منصور فرحان

منة  هللا احمد داكر سید محمد

منھ  هللا جمال الدین عبد السالم ح

منھ  هللا حسام السید سلیمان

منھ هللا حسن عبدالغنى عبدالقادر

(منھ هللا حسن محمد حسن (باق

منھ  هللا خالد محمد یوسف بكر

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31414

102/2008/26436

102/2009/37177

102/2007/24957

102/2011/40498

102/2007/24959

102/2009/29987

102/2008/11868

102/2006/00636

102/2009/29929

102/2008/10919

102/2009/29445

102/2009/31574

102/2007/24965

102/2009/31947

102/2008/27041

102/2009/32405

102/2008/29051

102/2008/13232

102/2009/32206

102/2009/32483

102/2009/31076

102/2008/11142

102/2007/04817

102/2009/30516

عربى

36818

36819

36820

36821

36822

36823

36824

36825

36826

36827

36828

36829

36830

36831

36832

36833

36834

36835

36836

36837

36838

36839

36840

36841

36842

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 155صفحة 

منھ هللا دیاب عبد العزیز دیاب

منھ  هللا رأفت محمد صادق مبروك

منة  هللا عبد اللطیف محمد عبد الل

منھ  هللا عصام جمعة محمد

منة  هللا عصام سعید زكى

منھ هللا فكرى على

منھ هللا مجدى مصطفى یوسف

منھ هللا محمد احمد سید

منھ  هللا محمد حنفي محمد

منھ هللا مصطفى عزام عبد العزیز

منھ  هللا مصطفى محمود محمد حسن

منھ  هللا ممدوح محمد عید احمد

منى اشرف رفعت ابو ریھ على

بدون اسم

منى  عادل محمد عبد المجید

منى  عاطف حسنى سلیمان

منى عبدالكریم زاید عبدالعال

منى عبدالھادى على صالح

منى عصام شكرى یس محمد

(منى عنتر محمد حسنین (باق

(منى محمد احمد فؤاد (باق

مد السید محمد الصعیدىمنى  مح

منى محمد بدر الصغیر

منى  محمد جمال الدین طلعت عكاشة

مني محمد طھ علي

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/37113

102/2009/31135

102/2009/32868

102/2009/32654

102/2009/32219

102/2009/35479

102/2008/26440

102/2008/11815

102/2009/30772

102/2008/10795

102/2009/29621

102/2009/30507

102/2008/12092

102/2008/13538

102/2009/32516

102/2009/32666

102/2009/32081

102/2009/30687

102/2006/03358

102/2008/13882

102/2007/24785

102/2009/31258

102/2007/07977

102/2009/32399

102/2008/11090

عربى

36843

36844

36845

36846

36847

36848

36849

36850

36851

36852

36853

36854

36855

36856

36857

36858

36859

36860

36861

36862

36863

36864

36865

36866

36867

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 156صفحة 

منى  محمد عبد العظیم محمد

منى محمد فتحى حسن

منى نبیل صبحى احمد

منیر محمد ادم

(منیرفا عادل فوزى شفیق (باق

منیره احمد سعد احمد الخلیفى

منیرة  ممدوح السید محمود

مھا  حسام الدین محمد راغب سیف

مھا  خلف عبدالصبور صابر

مھا  سید حموده محمد

مھا شاكر احمد عبد الخالق

مھا عبد الراضى ھالل على

مھا عبد هللا فرغلي عبد هللا

(مھا عمر حسنین السطوحى (محول

مھا  مجدي جمعھ محمد

مھا  محىالدین عبدالسمیع على

مھا مدحت ابراھیم عكاشة

مھا مصطفى محمود محمد عثمان

مھاب امام احمد رسالن

(مھاب رأفت محمد احمد بدوي (باق

(مھاب مجدى السید معوض (باق

مھجة محمود جمال الدین عثمان

(مھند عادل كمال الدین حسین (باق

موسس قرمینا شوك

(موسى على عبد هللا (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32662

102/2009/35258

102/2007/05577

102/2008/28565

102/2007/23196

102/2008/29025

102/2009/30552

102/2009/29731

102/2009/33235

102/2009/32846

102/2009/36856

102/2008/13578

102/2008/12093

102/2011/40499

102/2009/30747

102/2009/30498

102/2009/35093

102/2009/36859

102/2007/07496

102/2006/01495

102/2008/14300

102/2007/24821

102/2006/01692

102/2008/28064

102/2007/25829

عربى

36868

36869

36870

36871

36872

36873

36874

36875

36876

36877

36878

36879

36880

36881

36882

36883

36884

36885

36886

36887

36888

36889

36890

36891

36892

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 157صفحة 

مؤمن جابر سعید حمود

(مؤمن على محب خلیل عمرو (باق

مى ابراھیم محمد محمد البحیرى

مى  إیھاب شعبان أحمد شعبان محمد

مى جمال عبده سید

مى  حسن محمد حسن

مى حسن منصور ابراھیم

مى رافعى محمد رافعى السید

مى سعید فھمى احمد

مى  مجدى سید محمد

مى  مجدى فؤاد مؤمن

مى محسن محمد عبد الحلیم جلجل

مى محمد احمد حسین المنصورى

مى محمد امین فھمى القرموطى

مى  محمد حلمى كمال الشباسى

مى محمد طلعت محمد

مي  محمد مصطفى یوسف داود

مى مختار عبد الحمید احمد

مى  نصر الدین عبدالقادر منصور

میادة  أیمن محمود محمد

(میادة جمال عبد الناصر رزق (باق

میاده  جمال محمد سید

میادة  شوقى على جنیدى

(میاده طلعت عبد العال سلیمان (باق

(میاده مصطفى محمد احمد (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/15860

102/2005/02586

102/2009/34787

102/2009/32882

102/2007/07926

102/2009/30508

102/2007/24823

102/2009/35914

102/2010/38642

102/2009/33179

102/2009/31695

102/2008/14732

102/2008/15536

102/2009/37932

102/2009/29531

102/2007/24827

102/2009/30748

102/2007/07567

102/2009/31666

102/2009/32777

102/2007/24829

102/2009/31493

102/2009/32663

102/2007/05642

102/2008/14072

عربى

36893

36894

36895

36896

36897

36898

36899

36900

36901

36902

36903

36904

36905

36906

36907

36908

36909

36910

36911

36912

36913

36914

36915

36916

36917

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-ة القاھــرة نظــام مـعلــــومـات جـامعـــ

197من 158صفحة 

میاده منیر عبد العزیز حسن

میرفت  محمد عبد السالم محمد

میرنا ادحون حفظى

میرنا  مدحت خیري محمود

(میرھام سعید مبارك محمد (باق

(میریت عماد شفیق بشاى (باق

میریت لوثر شوقى وھبھ

(میكال محمد كمال امین (باق

(میالد عبد المالك سلیمان (باق

مینا اسعد شفیق نقوال

مینا  ایلیا ولیم العبد

مینا تقاوى جاد عبد المالك

مینا جریس بولس جریس

(مینا روف نجیب مترى جرجس (باق

مینا  زكى بشرى توفیق

(مینا صبحى شوقى جبره (باق

(مینا صبحى مزارع سریان (باق

(مینا عاطف رزق اسكندر (باق

(مینا عزیز سمعان سلیمان (باق

مینا عیاد صابر  بشاى

مینا  فایز عیاد حلیم

مینا ماھر فتحى ابراھیم

مینا مجدى نحمدة بولس

مینا مقبل عبده عبد المسیح

(مینا مالك صالح (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/35624

102/2009/31725

102/2009/36786

102/2009/29692

102/2007/07339

102/2008/12094

102/2008/12107

102/2008/26634

102/2010/39425

102/2008/15151

102/2009/33196

102/2006/00235

102/2008/10438

102/2006/03253

102/2009/31963

102/2008/14960

102/2006/00288

102/2005/00406

102/2005/00732

102/2006/01068

102/2009/30433

102/2008/13781

102/2006/04130

102/2006/02694

102/2003/04566

عربى

36918

36919

36920

36921

36922

36923

36924

36925

36926

36927

36928

36929

36930

36931

36932

36933

36934

36935

36936

36937

36938

36939

36940

36941

36942

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 159صفحة 

مینا میخائیل ھالف فلتس ابراھیم

(مینا یعقوب موریس نجیب (باق

(ناجح ناجح سید البدرى (باق

نادر اشرف محمد عباس

نادر  محمد یوسف محمد یوسف

(نادر ناصر ناجى عبد النبى (باق

نادیھ  سعید امام احمد حبیب

نادیة محمد عبدهللا عبدالمجید

نادیھ  مختار حسن محمد

نادیھ  مصطفى محمد عبده

ناریمان  أمین فؤاد أمین عبد الجوا

ناریمان سلیمان احمد سلیمان

ناریمان فاروق محمود محمد

ناصر جدیع حسین

(ناصر ریاض عبد القادر عیسى (باق

(ناصر سرحان مھدى ریحان (باق

(ناصر شارع سعد العجمى (باق

ناصر عبد الوھاب السید

ناصر على عبد هللا على المسند

ناصر عیسى جاسم احمد

(ناصر محمد سالم على (باق

ناصر محمد عبد الكریم الشافعى

(ناصر مشعل ناصر الجلید (باق

نانسي  امیل عیاد ارسانیوس

نانسى سامى انور لوقا

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/00997

102/2006/01196

102/2007/08232

102/2007/06744

102/2009/30421

102/2008/12676

102/2009/31253

102/2008/15547

102/2009/30304

102/2009/30775

102/2009/32529

102/2008/14004

102/2009/36955

102/2008/29073

102/2006/03756

102/2007/08361

102/2005/17453

102/2008/26614

102/2008/29061

102/2009/37115

102/2008/13645

102/2009/38169

102/200725676

102/2009/33220

102/2008/12095

عربى

36943

36944

36945

36946

36947

36948

36949

36950

36951

36952

36953

36954

36955

36956

36957

36958

36959

36960

36961

36962

36963

36964

36965

36966

36967

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 160صفحة 

نانسى سمیر سمعان ابو داود

نانسى نور الدین احمد محمود

ناھد حسن ابراھیم سالم

ناھد حنفى سیدحنفى

ناھد شعبان محمد عثمان

نبویھ  محمد عبد هللا د سوقى

نبیل  ربیع احمد عباس

(نبیلھ رأفت عبدهللا (محول

نجاة طارق احمد عبید

نجاه عبد الفتاح حسن

نجاه  محمد عبد العظیم احمد

(نجالء حسن محمد رشاد (باق

نجالء روبیل شھدى قلد

نجالء  سید عبد التواب على

نجالء  عبد القادر انور محمد

نجالء فتحى حافظ محمد

نجالء  محمد السعودى مرسى عثمان

نجالء  محمد حسین عبدالحلیم

نجوى ابراھیم سالم سید

نجوي صالح مرقس قلدس

نجوى عبد الرحمن محمد مرسى

نجوى  عثمان حسن بدوى

نجیھ  عاشور محمد خلیل

(ندا احمد حسن حسني (باق

ندا  بدرالدین عبید توفیق

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/27655

102/2008/15285

102/2009/36957

102/2009/36805

102/2006/02940

102/2009/30509

102/2009/31475

102/2011/40501

102/2009/35387

102/2009/36813

102/2009/31236

102/2004/07198

102/2009/35578

102/2009/31606

102/2009/31588

102/2009/34691

102/2009/30809

102/2009/32054

102/2009/35438

102/2008/12436

102/2008/13184

102/2009/31536

102/2009/31281

102/2008/11529

102/2009/33231

عربى

36968

36969

36970

36971

36972

36973

36974

36975

36976

36977

36978

36979

36980

36981

36982

36983

36984

36985

36986

36987

36988

36989

36990

36991

36992

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 161صفحة 

ندا جمال محمد حسین

(ندا حسنین محمد المدنى (باق

ندا حمدى محمد السید

ندا  سید حلمى احمد

(ندا صالح الدین رمضان على عثمان (باق

ندا  عزت سرور سرور صقر

ندا غریب سعد عبد الرحیم

ندا فاروق ابراھیم ابراھیم

ندا مجدى محمد یوسف

ندا محمد عبد العال محمد احمد

ندا محمود احمد حسن

ندا مصطفى احمد

نداء فرحات محمد حسین

ندى  احمد محمد حسان

ندى  اشرف عباس حسین

(ندى باھى عراقى عجمى الشاذلى (باق

ندى جمال علي عبد الوھاب

(ندى سعید عبد المنعم خمیس (باق

ندى صالح راضوان عباس

ندى  صالح فھمي السید

ندى طارق حمدى احمد احمد  بھنسى

ندى مجیب احمد لطفى عبد اللطیف

(ندى محمد روؤف توفیق (باق

(ندى محمد عبد الفتاح محمد (باق

ندى محمد على صالح شتیوى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/27588

102/2009/33436

102/2007/07753

102/2009/33100

102/2008/10796

102/2009/30153

102/2007/25328

102/2007/25321

102/2008/11357

102/2008/14360

102/2008/10924

102/2010/38643

102/2009/35867

102/2009/30776

102/2009/29420

102/2005/13706

102/2008/10285

102/2007/07322

102/2010/38644

102/2009/29316

102/2007/03640

102/2007/04719

102/2006/01684

102/2008/14066

102/2009/35382

عربى

36993

36994

36995

36996

36997

36998

36999

37000

37001

37002

37003

37004

37005

37006

37007

37008

37009

37010

37011

37012

37013

37014

37015

37016

37017

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 162صفحة 

ندى محمود حمدى السید

ندى مختار رشاد حافظ

(ندى مرسى محمود عبدالعال (باق

ندى  نبیل كمال احمد

ندى  نصر الدین على عواد

نرفانا یحى حلمى عزیز

نرمین احمد عبد الباسط عبد اللطیف

نرمین ایمن محمود فضل

نرمین  جرجس شاكر بشاره

نرمین حمدى حامد احمد حسین

نرمین  طارق سمیر احمد

(نرمین طارق مصطفى محمد حالوه (باق

(نرمین فتحى فاروق عبده (محول

نرمین  فیصل عبده محمد محمد

نرمین  مجدى امام عبدالقادر

نرمین محمد احمد محمد القصیر

نرمین  نصر حلمى كامل

نرمین وفدى مزارع عبد المسیح

نسرین جمال حكیم درغام

نسمھ جمال محمد احمد السید

نسمھ حامد عبد الواحد دبور

نسمھ  حسن احمد حسن

نسمھ حنفى محمود محفوظ

نسمھ  سید جمال محمود

نسمھ  عصام عبد هللا بیومى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14032

102/2008/13426

102/2008/15022

102/2009/30499

102/2009/29469

102/2008/14501

102/2006/01129

102/2009/36967

102/2009/31254

102/2007/07785

102/2009/32102

102/2008/11423

102/2011/40502

102/2009/31335

102/2009/29240

102/2008/26616

102/2009/32749

102/2007/03288

102/2007/08188

102/2008/13384

102/2007/03166

102/2009/31494

102/2007/25329

102/2009/30700

102/2009/31446

عربى

37018

37019

37020

37021

37022

37023

37024

37025

37026

37027

37028

37029

37030

37031

37032

37033

37034

37035

37036

37037

37038

37039

37040

37041

37042

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 163صفحة 

نسمھ على محمد على خمیس

نسمة  محمد ابوزید حسن

نسمة محمد حسنى ابراھیم

نسمھ محمود احمد محمد

نسمھ ناصر محمد رشاد

نسمھ نبیل سید احمد

نسیمھ  على عید على

نشوى  دسوقى حسن سالم

نشوى شفیق توفیق معوض

نشوى  طھ على ابراھیم

(نشوى عبد الرحمن خلیفھ (محول

نصر حسن محمد عبده الدعیس

نصر  محمد محمد نصر القاضى

نعمھ  عالم محمود مصطفى

نفین  عاطف عبد هللا سالم

نھا  سمیر عبد الرحمن محمود عالم

نھاد عبد الباسط فتح هللا

(نھاد محمود ابراھیم وھبھ (باق

نھال جمال عبد العظیم

نھال محمد یوسف عبد العزیز

نھلھ  امام محمد السید

نھلة  جمال محمد طلبة علي

نھلھ  حمدى عبدالھادى عبدالفتاح

نھلھ  ربیع عبد العاطي محمد

نھلة زینھم جمعة زعفان

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/25039

102/2009/32289

102/2008/13835

102/2007/05443

102/2009/35901

102/2008/13850

102/2009/31350

102/2009/30262

102/2008/26450

102/2009/31729

102/2011/40504

102/2008/28817

102/2009/32489

102/2009/30478

102/2009/33095

102/2009/31007

102/2007/25046

102/2006/04109

102/2009/35444

102/2008/14681

102/2009/30519

102/2009/32298

102/2009/29875

102/2009/30305

102/2008/12187

عربى

37043

37044

37045

37046

37047

37048

37049

37050

37051

37052

37053

37054

37055

37056

37057

37058

37059

37060

37061

37062

37063

37064

37065

37066

37067

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 164صفحة 

نھلھ صالح حشمت

(نھلة عبد هللا احمد عبد هللا (باق

نھلة محمد ممدوح ابراھیم

نھلھ محمود حامد محمد احمد

نھلھ مختار طاھر جبر

نھى احمد عمران احمد

نھى حسن منصور قمر

نھى دسوقى احمد حسین

نھى  رضا محمد عبد الصمد

نھى محمد مرسى السید

(نواف احمد على محمد التمیمى (باق

نواف جاسم محمدحسن

نوال  عبد الھادى عبد اللطیف عبد ا

(نور الدین عبد المنعم محمد غنیم (محول

نور الدین ھشام احمد

نورا احمد محمد  محمد فرج

نورا  البرعى حسن عمران

نورا  جمال محمد أحمد عمر

نورا  عثمان عبدالعظیم عثمان

نورا محمد عبد الرحمن محمود

(نورا مد هللا طعیمسى مسفر (باق

نورا ممدوح محمد محمد

نورا یحى محمد عبد اللطیف

نوران  احمد حسین احمد زكى

نوران احمد رضا شیحھ

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/36841

102/2006/21088

102/2008/15587

102/2008/14586

102/2008/11416

102/2008/28068

102/2007/25051

102/2007/07992

102/2009/29432

102/2008/13701

102/2008/29067

102/2009/37926

102/2009/32847

102/2011/40505

102/2009/36846

102/2008/13043

102/2009/29579

102/2009/32738

102/2009/33044

102/2008/10286

102/2007/25493

102/2008/15630

102/2007/03890

102/2009/32221

102/2009/36868

عربى

37068

37069

37070

37071

37072

37073

37074

37075

37076

37077

37078

37079

37080

37081

37082

37083

37084

37085

37086

37087

37088

37089

37090

37091

37092

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 165صفحة 

نوران  أحمد رفعت خلف هللا

نوران السعدى صادق حمزه

(نوران حنفى عبدالحمید العطار (باق

نوران  سعید عبد الحمید الفقي

سید بكرنوران عبد العزیز 

نوران محمد احمد محمود جاد

نوره سالم محمد الرزن الشھوانى

نوره عماد محمد كمال ابو زھره

نوره ھشام محمود سلیمان

نورھان احمد جمال الدین مھنى

نورھان  حسام الدین زینھم محمد

نورھان  حسن ابراھیم حسن

(نورھان حسن محمد سالم (باق

نورھان حلمى عبد العزیز االخرس

نورھان حماده محمد زكى

نورھان  خالد علي كامل

نورھان  رضا عبدالسمیع محمد

نورھان رمضان محمد السعید

نورھان سامى عبد العاطى على

نورھان سلیمان فرید سلیمان

نورھان  سید احمد عبد الرحمن

نورھان  سید عبد الخیر جوھر

نورھان  طارق خمیس محمد

نورھان  طارق صالح الدین محمد

نورھان  طارق عبدهللا السید

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/29560

102/2008/10926

102/2007/06474

102/2009/29252

102/2009/35458

102/2007/25062

102/2009/37940

102/2007/04778

102/2008/28070

102/2008/10219

102/2009/32879

102/2009/30526

102/2008/14241

102/2008/12998

102/2008/12289

102/2009/30539

102/2009/31927

102/2008/14316

102/2009/37281

102/2009/35863

102/2009/30263

102/2009/32517

102/2009/29732

102/2009/33886

102/2009/29876

عربى

37093

37094

37095

37096

37097

37098

37099

37100

37101

37102

37103

37104

37105

37106

37107

37108

37109

37110

37111

37112

37113

37114

37115

37116

37117

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 166صفحة 

نورھان عبد الناصر على عبد المحسن

نورھان على احمد فھمى

نورھان على عبد الفتاح عباس

نورھان على عبد المنعم على

نورھان على عطیھ سلیمان

نورھان عماد احمد محمد

(نورھان عماد مصطفى محمد حالوة (باق

نورھان  عوض هللا حسن أحمد

نورھان كمال حفنى امین فضالى

نورھان محسن احمد لطفى السید

نورھان محسن سید على

نورھان  محمد حامد محمد

نورھان  محمد حسین حسن الشربینى

(نورھان محمد محمود محمد (باق

نورھان  محمد یونس ضحاوي

نورھان  مصطفى محمود عبد القادر

نورھان  ناجي صبحي عابدین

نورھان  نبیل امین ابوسریع

نورھان نبیل محمد على عبدالباقى

نورھان  نبیھ عصمت كامل إبراھیم

نورھان ھشام فكرى یوسف محمد

نورھان  ھشام مصطفى النحاس

نورھان  یحیي زكریا إسماعیل

نیرمین  ابراھیم حامد عبدالمقصود

نرمین محمد ھاشم

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/32739

102/2009/35000

102/2008/12288

102/2009/35817

102/2009/37292

102/2007/04360

102/2005/01138

102/2009/32756

102/2008/12298

102/2008/13775

102/2008/15960

102/2009/32057

102/2009/31336

102/2008/15096

102/2009/30841

102/2009/32304

102/2009/30306

102/2009/29878

102/2008/15479

102/2009/32542

102/2008/11400

102/2009/32632

102/2009/32540

102/2009/32058

102/2009/36881

عربى

37118

37119

37120

37121

37122

37123

37124

37125

37126

37127

37128

37129

37130

37131

37132

37133

37134

37135

37136

37137

37138

37139

37140

37141

37142

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 167صفحة 

نیره ساھر حسین بیومى

نیرة  محمود محمد شوقي

نیفین محمد ابراھیم الفنجرى

نیفین محمد على محمد

نیفین  محمد محمد اسماعیل

نیفین منصور فوزى منصور

نیفین نبیل عطا عطا هللا

نیھال  عفیفى محمود المنوفى

ھاجر احمد عبد هللا مكى

(ھاجر حلمي كامل الباشتلي (باق

ھاجر  سعد الدین عبدالرحیم سعد غان

ھاجر  سعید احمد خیر

ھاجر  سید محمد السید

ھاجر  صابر سلیمان صایم

ھاجر عبد الخالق محمد عیسوي

ھاجر  عبد السمیع محمد مصطفى

ھاجر عبد العزیز عبد الموجود

ھاجر  مجدى حسین سالم

ھاجر  مجدى عبد الفتاح على سلیمان

ھاجر  محمد أحمد عیسى

ھاجر محمد اسامھ محمد

(ھاجر محمد جالل مصطفى انور (باق

(ھاجر محمد على على (باق

ھاجر محمد محمد سالمھ

ھاجر مسعد عطیھ احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/35527

102/2009/33981

102/2009/35325

102/2009/37282

102/2009/31182

102/2008/10615

102/2008/12536

102/2009/30931

102/2008/12911

102/2007/05904

102/2009/29879

102/2009/30517

102/2009/29254

102/2009/29893

102/2008/11553

102/2009/32276

102/2009/35437

102/2009/31813

102/2009/32565

102/2009/32861

102/2008/11822

102/2006/03196

102/2008/12097

102/2008/26946

102/2008/12299

عربى

37143

37144

37145

37146

37147

37148

37149

37150

37151

37152

37153

37154

37155

37156

37157

37158

37159

37160

37161

37162

37163

37164

37165

37166

37167

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 168صفحة 

ھاجر  مصطفي عبد القادر حسین

ھاجر ناجح شفیق محمد

ھاجر  نبیل حسن ابراھیم

ھادى راشد خمیس المرى

ھادى ماھر فرید فھیم ابراھیم

ھاشم اسماعیل ضیف الجدى

ھالھ  احمد ذكي محمد

ھالھ السید دوریش سبسوسبھ

ھالھ  خلیل ابراھیم عبد الحلیم

ھالھ رافت السید سعید

ھالھ  رفیق بدیر حامد

ھالھ  عبدهللا ھاشم اسماعیل سعید

ھالھ فؤاد محمد فؤاد

ھالھ  كمال على زیدان

ھالھ محمد احمد سید

ھالھ محمد حسنى محمود

ھالة  محمد صفوت إبراھیم

ھالھ نصر محمد عیسوى

ھانى ابو السعود رسمى ابو السعود

ھانى  السید امین عمر

ھانى حسین محمد على

ھانى رجب رشاد ابو الحدید

ھانى سعید عبد الغفار یوسف

ھانى سید محمد منصور

ھانى  عبد الفتاح السید محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/30318

102/2008/11096

102/2009/30709

102/2008/29069

102/2009/35853

102/2007/25797

102/2009/29916

102/2009/37309

102/2009/31001

102/2008/15342

102/2009/30702

102/2009/29917

102/2008/15886

102/2009/33977

102/2008/13164

102/2009/37313

102/2009/32667

102/2009/36885

102/2008/26453

102/2009/31986

102/2008/11937

102/2008/26454

102/2009/37117

102/2009/36886

102/2009/31368

عربى

37168

37169

37170

37171

37172

37173

37174

37175

37176

37177

37178

37179

37180

37181

37182

37183

37184

37185

37186

37187

37188

37189

37190

37191

37192

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 169صفحة 

ھانى عطیھ حسن عطیھ

ھانى محمد ھاشم عبد الرحمن

ھانى محمد نجیب حامد

(ھانى یحیى عبد ربھ على (باق

ھایدى سامى عباس مرعى

ھایدى  محمد رشاد محمد

(ھبھ ابراھیم محمد جوده (باق

ھبة ابو بكر عبد المنعم محمد فح الباب

ھبھ ابو زید عبد المحسن

ھبھ احمد حافظ سید

ھبھ اسماعیل فتحى عبد السالم

(ھبھ اشرف حسین محمد حسین (باق

ھبھ السعید محمد مسعد

ھبة هللا احمد السید احمد

(ھبھ هللا احمد ناجى احمد (باق

ھبة هللا حسن حسن ابو خطوة

ھبھ هللا حسین محمد احمد

ھبھ هللا حمد یونس عمر السعدى

ھبة هللا سعد الدین مراد طھ

ھبھ هللا سید عرفان مرسى

(ھبة هللا فوزى محمد حسین (باق

ھبھ ثروت احمد صقر

ھبھ  حسني حسن یوسف

ھبھ  حسنى مصطفى عبد اللطیف

ھبھ  حشمت بسیم حافظ

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/25084

102/2009/36887

102/2008/26458

102/2004/09967

102/2008/15283

102/2009/32094

102/2006/03122

102/2009/35998

102/2010/38646

102/2008/11872

102/2009/37322

102/2005/02691

102/2009/37323

102/2009/35557

102/2007/04345

102/2009/36882

102/2007/04892

102/2007/25092

102/2007/06874

102/2008/12195

102/2007/06819

102/2007/25336

102/2009/30757

102/2009/32388

102/2009/29918

عربى

37193

37194

37195

37196

37197

37198

37199

37200

37201

37202

37203

37204

37205

37206

37207

37208

37209

37210

37211

37212

37213

37214

37215

37216

37217

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 170صفحة 

ھبھ خلیل نصر الدین

ھبھ  رجب دردیر ابراھیم

ھبھ  سعد ابوالیسر الصادق

ھبھ سید احمد زوام

ھبھ  سید علي ابراھیم

ھبة طارق احمد على

(ھبة طلعت كمال على (باق

ھبة عبد السالم محمد عبد السالم

ھبة عبد الفتاح عبد الحفیظ

ھبھ عبدالحمید عزالدین محمد

ھبھ  على فكرى عبدالحكیم

ھبة عمر زنقیرى فطر ادم

ھبھ  فھیم محمد على فھیم

ھبھ  مجدى احمد محمود یوسف

ھبة مجدى محمد عبدالفتاح

ھبھ محمد سلیمان عباس

(ھبھ محمد عبد الفتاح (محول

ھبھ  محمود ادم عبدهللا

ھبھ مصطفى مصطفى یوسف

ھبھ ھمام على فرج

ھدى ابراھیم ابراھیم على

ھدى احمد عبدالحفیظ محمد

ھدى  حامد خامى محمد

ھدى سعید ابو الحسن سعید

ھدى عبد الرحمن احمد مرشد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/28074

102/2009/31294

102/2009/30155

102/2009/35435

102/2009/30309

102/2008/15516

102/2004/09896

102/2009/35949

102/2009/35751

102/2009/29919

102/2009/30803

102/2009/33444

102/2009/29312

102/2009/30510

102/2008/15517

102/2009/35409

102/2011/40508

102/2009/33237

102/2007/05725

102/2006/01096

102/2008/26631

102/2008/11166

102/2009/29508

102/2008/26459

102/2009/35765

عربى

37218

37219

37220

37221

37222

37223

37224

37225

37226

37227

37228

37229

37230

37231

37232

37233

37234

37235

37236

37237

37238

37239

37240

37241

37242

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 171صفحة 

ھدى عبد الوھاب محمد عبد الوھاب

ھدى  محمد سمیر اسماعیل عبدالحكیم

ھدى محمد  محمد احمد شعیب

ھدى  محمد یونس جابر

ھدى مصطفى السعید الرفاعى

ھدى  نزیھ ماھر عبدالفتاح

ھدیر احمد امین لطفى عبد الرسول

ھدیر  أحمد حسن عبد هللا

ھدیر احمد دسوقى محمد

ھدیر اسعد منصور ھالل

ھدیر  جمیل احمد جعفر

ھدیر حسن امام حسن

ھدیر حسن سید علي

ھدیر  حسن محمد فوزى

ھدیر حسین جابرالسید

ھدیر  رجب سید اسماعیل

ھدیر رفعت عقل حسن

ھدیر  سعید عبدربھ اسماعیل

ھدیر سید عبد المقصود سید

ھدیر شعبان محمد رشاد

ھدیر  شعبان مصطفى محمد

ھدیر  طارق محمد محمود ابراھیم

ھدیر  عاطف سعد محمد

ھدیر  عزت عطا هللا عبدالكریم

ھدیر علي عباس محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/04829

102/2009/34017

102/2009/35766

102/2009/30090

102/2008/10928

102/2009/31048

102/2009/34798

102/2009/32783

102/2008/12143

102/2009/37342

102/2009/32282

102/2008/15128

102/2008/11117

102/2009/29516

102/2008/12280

102/2009/34138

102/2009/34539

102/2009/31975

102/2009/34470

102/2009/35591

102/2009/32376

102/2009/30543

102/2009/30501

102/2009/30479

102/2008/12476

عربى

37243

37244

37245

37246

37247

37248

37249

37250

37251

37252

37253

37254

37255

37256

37257

37258

37259

37260

37261

37262

37263

37264

37265

37266

37267

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 172صفحة 

ھدیر  عماد ھالل ارمانیوس

ھدیر  عمر احمد حسین

ھدیر  عمرو عبد السالم عبد الشافى

ھدیر فوده مرتضي محمد

ھدیر محسن محمد السید

(ھدیر محمد صالح طعمھ (باق

ھدیر  محمد عبد العظیم محمد

(ھدیر محمد عبد النبى محمد (باق

ھدیر  محمد عبده محمد

ھدیر محمد فتحى حامد

ھدیر  محمد فتحى محمد عثمان

ھدیر  محمد محمد منصور

ھدیر  محمود محمد محمود

ھدیر مصطفي شاكر حسین

ھدیر مصطفى عوض عبد الغفار

ھدیر  ناجى عبدالفتاح محمد

ھدیل رجب زھدى جاب هللا

ھدیل  كمال محمود محروس سویلم

ھدیل محسن طھ محمد

ھدیل محمد سعد عباس

ھدیل  یوسف محمد احمد

ھشام ابراھیم عبد الفتاح على

ھشام بدر عبد المطلب احمد

(ھشام جمال فھمى السید (باق

ھشام جمال یوسف محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/29881

102/2009/30154

102/2009/30269

102/2008/11124

102/2008/10165

102/2008/26496

102/2009/33142

102/2008/10498

102/2009/32759

102/2008/14587

102/2009/32989

102/2009/32895

102/2009/31183

102/2008/11125

102/2010/38647

102/2009/29394

102/2008/28077

102/2009/30692

102/2009/37359

102/2008/12243

102/2009/30844

102/2007/25097

102/2007/06129

102/2008/13793

102/2009/35420

عربى

37268

37269

37270

37271

37272

37273

37274

37275

37276

37277

37278

37279

37280

37281

37282

37283

37284

37285

37286

37287

37288

37289

37290

37291

37292

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 173صفحة 

ھشام حمزه عبد الفتاح احمد

(ھشام خالد سلیمان (باق

ھشام سعد الدین احمد الشیخ

(ھشام سعید سید منظور لبنة (باق

ھشام شعبان عبد العظیم محمد

ھشام  عاطف سید احمد سید

ھشام  عبد الحمید سید حسین

ھشام على عوض هللا السید

ھشام فتحى رجب عبد الغنى

ھشام  فرید حسن احمد الفقي

ھشام مبارك مبروك مبارك

ھشام مجدي ربیع محمد

(ھشام محمد رضا عوض محمود (باق

ھشام  محمد محمد على سلیم

ھشام  محمد محمد مصطفى سالم

ھشام محمود حلمى

ھشام  مصطفى ابراھیم مصطفى

ھشام مصطفى خلیل حسین

ھشام  میالد على عبد السالم

ھشام نبیل محمد عبد ااتواب

ھالل سعید احمد غباش

ھمسھ  محمد عطیھ السید

ھناء حامد احمد حسن درویش

ھناء عطافى عبد الفتاح عطیة

ھناء غبلایر ملطىغبلایر

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/37367

102/2010/38606

102/2010/38648

102/2006/02193

102/2007/07661

102/2009/30874

102/2009/29842

102/2009/35159

102/2008/14532

102/2009/31200

102/2008/11675

102/2008/12398

102/2007/25341

102/2009/33164

102/2009/29636

102/2008/26615

102/2009/32086

102/2008/10732

102/2009/31305

102/2008/26623

102/2009/37383

102/2009/33118

102/2008/12283

102/2009/33442

102/2006/19326

عربى

37293

37294

37295

37296

37297

37298

37299

37300

37301

37302

37303

37304

37305

37306

37307

37308

37309

37310

37311

37312

37313

37314

37315

37316

37317

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 174صفحة 

ھناء  محمد عتریس بیومى

ھناء  محمود عبده مصطفى

ھند ابراھیم السید ابراھیم

ھند احمد عرفھ محمد عرفھ

ھند شعبان ابراھیم عبدالسالم

ھند  عبدالعاطى حسن عبدالرحیم

(ھند على كمال صقر (باق

ھند محمد عبد الجالل محمد

(ھند محمد محمد رضوان (محول

ھنیھ  احمد سعید عید عاید

ھویدا  عزالدین سعد زكى

(ھویدا كمال محمد محمد (باق

ھیام السید سنوسى رضوان

(ھیام سعد بدر سعد (باق

(ھیام ماجد عبد السید (محول

ھیثم احمد صدیق ابراھیم

ھیثم احمد فاروق عبد الرحمن

(ھیثم جمال سعد عبد الحمید (باق

ھیثم  عثمان عبدالرسول محمد

ھیثم محمود السید احمد

ھیثم  محمود محمد محمد

ھینار  أشرف بدرى بدوى

وائل رمضان مرسى ابراھیم

وائل  شریف سالم السید

وائل عبد هللا جمعھ ابو العال

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31628

102/2009/31144

102/2007/04663

102/2006/01291

102/2008/15129

102/2009/33243

102/2006/01634

102/2008/15752

102/2011/40507

102/2009/31184

102/2009/29250

102/2007/25101

102/2009/36874

102/2004/05174

102/2011/40509

102/2006/03619

102/2009/37399

102/2006/19289

102/2009/31645

102/2010/39403

102/2009/32910

102/2009/32761

102/2009/37404

102/2009/31061

102/2009/37409

عربى

37318

37319

37320

37321

37322

37323

37324

37325

37326

37327

37328

37329

37330

37331

37332

37333

37334

37335

37336

37337

37338

37339

37340

37341

37342

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 175صفحة 

(وائل مجدى عنتر المتولى (باق

وائل محمد سمیر محمد اللیثى

وائل محمد على حمیده

وائل مسعد مبارك عبد الغنى

وائل مؤمن عبد اللطیف عبد الحمید

(وئام محمود محمد محمود محمد (باق

وجدى رشدى غبلایر القصص

وجناء  محمد نجیب احمد مصطفى قاسم

(وجیھ عبد اللطیف عبد الرحیم الصادق (باق

وسام احمد احمد محمد

وسام حمدى احمد محمد قطر

وسام سمیر مصطفى ابو المجد

(وسام عادل عبده سلیمان (باق

(وسام ھشام عبد الغنى محمود عمارة (باق

وفاء جبریل مصطفى احمد

وفاء  جمال حنفي عبد القوي

ب عبد المحسنوفاء دیا

وفاء سید حسن عبد الرحمن

وفاء سید لطفى محمد

وفاء  عادل مصطفى محمد

والء احمد مرشدى احمد

(والء بدر قرنى على (باق

والء جمال حمیده عبد الرازق

والء حسن انور منصور

والء خالد السید عبد الجواد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/15912

102/2007/25482

102/2007/03094

102/2009/36876

102/2009/37412

102/2006/00067

102/2007/22954

102/2009/29622

102/2007/25438

102/2008/11718

102/2007/07899

102/2009/35528

102/2007/25148

102/2007/25109

102/2008/12100

102/2009/30319

102/2009/37937

102/2006/21376

102/2008/10930

102/2009/29402

102/2008/15628

102/2008/13045

102/2009/36865

102/2008/14348

102/2006/03128

عربى

37343

37344

37345

37346

37347

37348

37349

37350

37351

37352

37353

37354

37355

37356

37357

37358

37359

37360

37361

37362

37363

37364

37365

37366

37367

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 176صفحة 

والء  عبدالحمید عبدالھادى محمد

والء عصام محمود عباس

والء  على السید على

والء  فتحى برعى برعى

والء فضل انور اللمعى

والء محمد حمدى عبد السالم

والء محمود عبد السالم عبد المقصود

والء  محمود عبد المؤمن محمود

(ولید بخیت عبد هللا یونس (باق

ولید جمال محمود محمد

(ولید حسین محمد مرسى (باق

ولید حمدى محمد حسن

ولید عادل شاھین عبد الشافى

ولید على عباس حسانین

ولید عید عبد الغنى عبد الجواد

ولید فتحى محمد محمود

ولید ماضى خضیر العزیقى الظفیره

(ولید محمد رمضان السید (باق

ولید محمد عبدالحكیم محمد

ولید محمد محمد ابراھیم

(یاسر احمد محمود احمد (باق

یاسر  خطاب عبد الجواد خطاب

(یاسر صالح فھمى عزوز (باق

یاسر عبد التواب سكران مصطفى

یاسر  عمر احمد رمضان

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/31256

102/2009/35475

102/2009/34131

102/2009/31351

102/2009/35783

102/2010/38649

102/2003/04884

102/2009/32661

102/2008/11222

102/2009/36869

102/2009/38332

102/2009/36870

102/2010/38650

102/2009/36871

102/2008/26470

102/2008/26471

102/2009/37936

102/2006/00566

102/2008/14961

102/2007/25116

102/2006/21381

102/2009/31347

102/2008/14721

102/2007/23035

102/2009/33101

عربى

37368

37369

37370

37371

37372

37373

37374

37375

37376

37377

37378

37379

37380

37381

37382

37383

37384

37385

37386

37387

37388

37389

37390

37391

37392

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 177صفحة 

یاسر  فتحى بدر بدر نعمھ هللا

ابو الیزید أحمدیاسمین  أحمد

یاسمین  احمد رزق عبدالمنعم

یاسمین احمد سالمھ جبریل

یاسمین امام عبد العزیز رمضان

یاسمین بدوى عبد التواب احمد

یاسمین  جمال محمد مجاھد

یاسمین  حمدي احمد فؤاد مجاھد

(یاسمین ربیع مرسى عبد هللا (باق

یاسمین  رجب محمد سعد

یاسمین  زكریا معوض زاھر

یاسمین  سالم  انور سالم

یاسمین سعید امام سید احمد

یاسمین  صالح سالم محمد سالم

یاسمین عادل ابو المجد عبد الرحیم

(یاسمین عبد البدیع محمود فرغلى حسن (باق

یاسمین عبد الحمید ملیجى عبد الحم

یاسمین  عبدالراضى صابر احمد

یاسمین عصام الدین فتحى بیومى

یاسمین على سید عوض

یاسمین  على عز الدین محمد

یاسمین  عمر خطاب محمد

یاسمین متولى محمود محمد

یاسمین  محسن فراج عبدالمحسن

یاسمین محمد السعید محمد محمد سالمة

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/29988

102/2009/33039

102/2009/31189

102/2008/11349

102/2008/11876

102/2008/14238

102/2009/30279

102/2009/30553

102/2005/02677

102/2009/31137

102/2009/29236

102/2009/29885

102/2007/04877

102/2009/30693

102/2009/35752

102/2008/15492

102/2008/13851

102/2009/32675

102/2009/35813

102/2008/15280

102/2009/30093

102/2009/30311

102/2008/15493

102/2009/31571

102/2007/07758

عربى

37393

37394

37395

37396

37397

37398

37399

37400

37401

37402

37403

37404

37405

37406

37407

37408

37409

37410

37411

37412

37413

37414

37415

37416

37417

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 178صفحة 

یاسمین محمد ماھر عبد السالم

یاسمین محمد مصطفى احمد

(یاسمین محمود رمضان ابراھیم (باق

یاسمین محمود سعید الخزامى

یاسمین مسعد زكي ابو العال

(یاسمین مسعد عبد الحمید محمد (باق

یاسمین  مسعد محمد مرسى

یاسمین ناصر محمد على

یاسمین یحیى شعراوى عبدالخالق

یاسمینا  محمد محمد مدبولى

یاسین  رمضان حجاج محمد

یاسین زكى حسین سویفى

یحیى  أیمن یحیى محمد

یحیى حمدى عبد الحالق احمد

یحیى زكریا احمد ابراھیم حسن

(یحیى سید محمود محمد (باق

یحیى عبد العزیز محمد خلیل

(یسر محمد ھشام احمد (باق

یسرا درى على عبد الوھاب

یسرا  عبدالرحیم صدقى محمد

یسرا محمد عبد الظاھر حسین

یسرا محمد یوسف خلیل

یسرا  نبیل توفیق محمد مرزوق

یسرى مدحت ابراھیم حسین كامل

یسریھ  زغلول محمد تسن

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/25128

102/2008/11476

102/2007/04362

102/2007/25129

102/2006/18290

102/2005/00614

102/2009/30681

102/2007/25131

102/2008/15537

102/2009/31898

102/2009/31528

102/2007/05143

102/2009/32710

102/2009/36857

102/2008/26474

102/2006/04326

102/2009/35794

102/2008/13702

102/2009/37509

102/2009/29489

102/2008/13379

102/2007/06484

102/2009/29391

102/2008/15448

102/2009/33127

عربى

37418

37419

37420

37421

37422

37423

37424

37425

37426

37427

37428

37429

37430

37431

37432

37433

37434

37435

37436

37437

37438

37439

37440

37441

37442

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 179صفحة 

یسن احمد یسن مرعى

(یمنى حسین ابراھیم محمد (باق

(یمنى عبد الناصر محمد عبد الغفار (باق

یمنى  محمد عبد العلیم عبد التواب

یوسطوس عیاد تكال عوض

یوسف ابراھیم حسن على المال

یوسف  صبري یوسف جورجي

یوسف فھد دغیم

یوسف مجدى شحاتھ ابراھیم

یوسف محرم الملقب بمحمود یوسف

یوسف  محمد محمد عبدالعال ابوسریع

(یوسف محمد یوسف جمعھ (باق

یوسف نبیل یوسف خلیل

یوسف یعقوب الیاس اندراوس

یونان ایلیا  اسعید جاد الرب

یونس ابراھیم فرج مرعى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/35819

102/2007/04632

102/2007/04797

102/2009/31502

102/2008/12003

102/2009/37938

102/2009/30578

102/2008/28818

102/2008/11679

102/2008/15467

102/2009/30342

102/2007/06748

102/2008/10653

102/2008/11680

102/2008/13713

102/2008/12894

عربى

37443

37444

37445

37446

37447

37448

37449

37450

37451

37452

37453

37454

37455

37456

37457

37458

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 180صفحة 

1ابراھیم احمد ابراھیم یوسف (ف )

1احمد ابراھیم مكاوى عبد هللا (ف )

1أحمد جمال محمود محمد سالم (ف )

1احمد حمدى كامل على (ف )

1أحمد رأفت أحمد السید (ف )

1احمد زكرى محمد امام (ف )

1أحمد سعید عبد المنعم (ف )

1احمد سمیر محمد توفیق (ف )

1احمد صابر ابراھیم محمد (ف )

1احمد صالح محمد سلیم (ف )

1احمد طلعت عنتر مرسى (ف )

1أحمد عادل عبد المطلب حسن على (ف )

1احمد عبد الفتاح فراج احمد مح (ف )

1احمد عبد القادر شاكر سید (ف )

1احمد على احمد على (ف )

1احمد على محمد شعبان (ف )

1احمد محمد انیس (ف )

1أحمد محمد نیازى عبد العزیز (ف )

1احمد مسعود طھ عبد العاطى (ف )

1احمد منصور محمد مصطفى (ف )

1احمد نشات فؤاد محمود (ف )

1احمد نصر محمود عبد السالم (ف )

1احمد وحید اسماعیل ابراھیم (ف )

1احمد یعقوب یوسف (ف )

1اسامھ خیرى احمد شحات (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة أولى من الخارج

102/2007/03708

102/2009/33453

102/2004/08193

102/2006/01555

102/2004/00121

102/2007/04049

102/2006/19037

102/2006/19249

102/2007/05842

102/2006/05013

102/2005/01589

102/2005/14094

102/2006/03948

102/2007/23512

102/2006/02706

102/1997/00001

102/2005/12473

102/2004/00339

102/2006/04600

102/2005/15133

102/2005/02518

102/2007/06248

102/2005/00229

102/2005/17386

102/2007/04379

عربى

31542

31543

31544

31545

31546

31547

31548

31549

31550

31551

31552

31553

31554

31555

31556

31557

31558

31559

31560

31561

31562

31563

31564

31565

31566

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 181صفحة 

1اسالم اسامة عبد الحمید سامى (ف )

1اسالم حمدى محمد یمانى (ف )

1اسالم محمد فولى ابو الحسن (ف )

1اسماء عبد المجید نصر احمد على (ف )

1اسماء كامل فتحى محمد (ف )

1اكرم محمد محمود مرسى (ف )

1الشیماء فاضل المرسى احمد شتا (ف )

1امال محمد محمد ابراھیم (ف )

1أمانى رجب أحمد قطب (ف )

1امانى سید حامد حسن (ف )

1امل عبد السمیع احمد مصطفى (ف )

1أمل محمد كامل احمد (ف )

1امنیة ایمن محمد عادل (ف )

1امنیة عبد الحلیم محمد عبد الحلیم (ف )

1امنیھ محمد محمد محمود عبود (ف )

1امیرة موسى جرجس موسى (ف )

1امین نبیل امین احمد (ف )

1إنجى خالد حسین حسین (ف )

1إیمان حامد موسى أحمد (ف )

1ایمن على عبد العظیم متولى (ف )

1أیمن محمد عبد الظاھر عبد المجید (ف )

1بدوى اسماعیل دسوقى (ف )

1بیتر اسحاق داود یس (ف )

1جمال فاروق حسن احمد (ف )

1جھاد سید مسعد احمد صبیح (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة أولى من الخارج

102/2005/01797

102/2007/08304

102/2006/01709

102/2005/13670

102/2007/23619

102/2005/02814

102/2007/07740

102/2004/06488

102/2004/00468

102/2007/25509

102/2006/21856

102/2004/00487

102/2007/22823

102/2006/21436

102/2007/06981

102/2006/03899

102/2005/02159

102/2004/00684

102/2004/00702

102/2005/16821

102/2004/00573

102/2005/11972

102/2005/02963

102/2005/03188

102/2007/24267

عربى

31567

31568

31569

31570

31571

31572

31573

31574

31575

31576

31577

31578

31579

31580

31581

31582

31583

31584

31585

31586

31587

31588

31589

31590

31591

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 182صفحة 

1جھاد عبد الھادى حسن (ف )

1جھاد على عبد العظیم محمد ابو العال (ف )

1جھاد محمد حامد عبد الشافى (ف )

1حسام حسن عبد الفتاح سالم (ف )

1حسام عبد هللا عبد المولى شحاتة (ف )

1حسن راشد حسن سعد (ف )

1حسن مصطفى عبد المجید عیسوى (ف )

بدون اسم

1حمد راشد حمد (ف )

1خالد ابراھیم محمد أحمد على (ف )

1خالد على محمد احمد (ف )

1خالد محمد احمد احمد حنفى (ف )

1دالیا محمود محمد محمود ابراھیم (ف )

1دینا ھمام محمد السعید (ف )

1رامى فتحى صبحى عبید (ف )

1رانا رفعت حلمى علیان (ف )

1راندا رجب محمد على (ف )

1رانیا عبد الرحمن احمد عبد الرحمن (ف )

1رباب محمد عبد هللا محمد (ف )

1رحاب زكریا عبد الوھاب ھلیل (ف )

1ریمون صفوت رزق هللا دمیان (ف )

1ریھام ابراھیم محمود عبد الشافى (ف )

1ریھام احمد محمود احمد (ف )

1سارة جمال محمد عبد الحمید حسین (ف )

1سامح كمال ابو الفتوح على (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة أولى من الخارج

102/2009/33288

102/2007/24300

102/2005/13710

102/2007/24354

102/2004/00859

102/2005/17516

102/2004/00882

102/200725664

102/2007/25741

102/2000/00066

102/2006/04403

102/2006/03796

102/2006/01448

102/2005/15879

102/2007/24678

102/2006/04060

102/2007/05546

102/2007/24686

102/2005/00582

102/2003/00936

102/2005/01398

102/2006/21469

102/2005/00864

102/2005/00334

102/2006/21474

عربى

31592

31593

31594

31595

31596

31597

31598

31599

31600

31601

31602

31603

31604

31605

31606

31607

31608

31609

31610

31611

31612

31613

31614

34903

34904

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 183صفحة 

1سالمھ ابراھیم عبد الرحمن حسن (ف )

1سلوى محمد الحسینى محمد عبد هللا (ف )

1سلیمان عثمان مزعل مزعبل (ف )

1سید العابد محمد سید محمد على (ف )

1سید عز احمد سید (ف )

1شریف على زكى محمد (ف )

1شریف ممدوح محمد خیر هللا (ف )

1شیرین اسامھ نصر محمد سعد (ف )

1شیماء ابراھیم بكرى عبد المولى (ف )

1شیماء مسعد محمد یوسف (ف )

1صبحى عادل صبحى عبد السمیع (ف )

1صفوت محمد زین عثمان (ف )

1طاھر فوزى محمد على احمد (ف )

1عبد الرحمن مصطفى امان عبد هللا (ف )

1عبیر عبد الحمید احمد فرج هللا (ف )

1عطیة احمد عطیة مبارك (ف )

1عالء فارس محمد عبد الصمد (ف )

1عالء فتحى إبراھیم إسماعیل (ف )

1على حمید الحمیدى محمد (ف )

1على محمد على محمد االسمر (ف )

1عمرو نعیم ابراھیم سالمھ (ف )

1عوض طلعت عوض سید احمد (ف )

1غادة نصیر عباس محمد عنیم (ف )

1فاتن على محمد عبد القادر (ف )

1فتحى محمد عبد الحلیم السید (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة أولى من الخارج

102/2005/12541

102/2007/04330

102/2004/08860

102/2007/06755

102/2006/21168

102/2007/06166

102/2007/04398

102/2007/03869

102/2007/24131

102/2006/04205

102/2007/03835

102/2004/02657

102/2006/03091

102/2004/08648

102/2006/04633

102/2005/01096

102/2005/02321

102/2002/00749

102/2007/25617

102/2007/08107

102/2005/02883

102/2005/02870

102/2007/24304

102/2006/02241

102/2005/12539

عربى

34905

34906

34907

34908

34909

34910

34911

34912

34913

34914

34915

34916

34917

34918

34919

34920

34921

34922

34923

34924

34925

34926

34927

34928

34929

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 184صفحة 

1كریم أحمد السید محمد فرج (ف )

1كریم سید عطا عطا على (ف )

1كریم عادل مفتاح صدیق (ف )

1كریمھ فضل عطیھ عطیھ (ف )

1محمد احمد جالل محمد صالح (ف )

1محمد احمد عصام الدین عبد الحمید عارف (ف )

1محمد احمد على عزب (ف )

1محمد اشرف عبد الحمید سعید شعبان (ف )

1محمد السید ربیعى على (ف )

1محمد جابر عبد الجلیل مصطفى (ف )

1محمد حسن على مھدى (ف )

1محمد زینھم حسن احمد (ف )

1محمد سعد محمد محمد (ف )

1محمد سید حسن على (ف )

1محمد شحاتة لملوم عبد المجید (ف )

1محمد صالح الدین محمد صالح االمین (ف )

1محمد عبد المنعم رجب حسن (ف )

1محمد فالح عبد هللا على العزب (ف )

1محمد فتحى عبد العظیم احمد (ف )

1محمود أحمد زیان محمد (ف )

1محمود عبد الرازق احمد مفتاح (ف )

1محمود عبد الفضیل عبد العال احمد (ف )

1محمود فوزى النوبى على (ف )

1محمود محمد حسن محمود سكر (ف )

1محمود محمد حسن یس (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة أولى من الخارج

102/2004/02967

102/2005/00655

102/2003/02759

102/2007/06072

102/2006/21535

102/2007/24522

102/2007/08119

102/2005/01732

102/2006/04966

102/2011/40692

102/2002/00834

102/2007/05756

102/2005/17207

102/2005/02899

102/2004/03213

102/2008/28534

102/2006/19368

102/2006/22154

102/2005/00737

102/2003/04224

102/2007/24871

102/2005/01489

102/2007/07079

102/2004/08973

102/2007/05623

عربى

34930

34931

34932

34933

34934

34935

34936

34937

34938

34939

34940

34941

34942

34943

34944

34945

37459

37460

37461

37462

37463

37464

37465

37466

37467

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 185صفحة 

1محمود محمد محمود حسین طھ (ف )

1محى محمد طھ احمد عامر (ف )

1مریم السید محمد منسى (ف )

1مصطفى نعمان محمد عبد الكریم (ف )

1معتز وحید ابراھیم محمد عزیز (ف )

1منال محمد اسماعیل وزیرى (ف )

1منصور سعید ناصر (ف )

1منھ هللا احمد سید احمد (ف )

1مھاب حسن حامد علي (ف )

1مى حمزة محمد عبد المحسن (ف )

1مى سراج الدین مصطفى صالح (ف )

1ناصر سید محمود سالم (ف )

1ناھد لبیب اسكندر فرج (ف )

1ندا احمد عرابى محمد (ف )

1نسمھ سید فؤاد فولى (ف )

1نفیسة محمد سامى حسن (ف )

1نھى فرج محمد فرج عبد هللا (ف )

1نھى محمد سمیر الشفانى (ف )

1ھبة سمیر ابراھیم محمد ابراھیم (ف )

1ھدى فتحى احمد اسماعیل (ف )

1ھشام إبراھیم سید محمد (ف )

1ھشام على أحمد غریب (ف )

1ورسن محمود عبده عیسى (ف )

1یاسر وھیدى على مرجان (ف )

1یاسمین احمد زكریا عبد المجید (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة أولى من الخارج

102/2007/24895

102/2007/08111

102/2005/00578

102/2006/21064

102/2005/14098

102/2005/16767

102/2005/15099

102/2007/24973

102/2006/01554

102/2006/01321

102/2006/21075

102/2004/04904

102/2004/04912

102/2006/03911

102/2006/21367

102/2005/16774

102/2007/05584

102/2004/10039

102/2006/03295

102/2007/25094

102/2004/05131

102/2004/05137

102/2005/15110

102/2005/03168

102/2009/33333

عربى

37468

37469

37470

37471

37472

37473

37474

37475

37476

37477

37478

37479

37480

37481

37482

37483

37484

37485

37486

37487

37488

37489

37490

37491

37492

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 186صفحة 

1یاسمین اشرف عبده ابراھیم (ف )
اسم الطالب كود الطالب

طالب فرصة أولى من الخارج

102/2005/01883

عربى

37493
رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 187صفحة 

2ابراھیم علي ابراھیم محمد (ف )

2أحمد إسماعیل محمد اسماعیل (ف )

2احمد رجب محمد محمد صالح (ف )

2أحمد زاید راضى (ف )

2احمد سعید احمد احمد (ف )

2احمد سید لبیب سید (ف )

2احمد عبد الفتاح محمد على خطاب (ف )

2أحمد عبد المنعم نصر عبد العزیز (ف )

2احمد عید بربرى احمد (ف )

2أحمد محمد إبراھیم على العجرودى (ف )

2أحمد محمد إسماعیل حسن غیث (ف )

2احمد محمد محمود عبد العظیم (ف )

2إسالم عبد الكریم محمد أبو النجا (ف )

2اسالم محى الدین حسن (ف )

2اسماء ابراھیم سید عبد العزیز (ف )

2السید أحمد عبد الفتاح مرسى (ف )

2 )

2إلھام أحمد عبد المجید محمد (ف )

2أمین محمد ھاشم خضرى (ف )

2إیمان محمود أحمد عبد هللا (ف )

2باسل محمد كمال ھاشم (ف )

2بسمة احمد عبد الغنى محمود (ف )

2بسنت سعد الدین فؤاد (ف )

2حامد محمد عبد الموجود عبد المجید (ف )

2حسام نادر عبد الدایم محمد (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة ثانیة من الخارج

102/2006/02351

102/2005/10572

102/2006/04916

102/2003/00109

102/2005/21039

102/2005/11975

102/2005/16924

102/2004/00216

102/2006/00500

102/2005/03210

102/2004/00285

102/2006/04595

102/2004/00633

102/2004/09282

102/2005/00302

102/2003/00433

102/2004/06487

102/2004/00678

102/2003/00516

102/2004/00739

102/2007/25353

102/2005/02765

102/2006/20833

102/2004/00850

102/2005/01312

عربى

31615

31616

31617

31618

31619

31620

31621

31622

31623

31624

31626

31627

31628

31629

31630

31631

31632

31633

31634

31635

31636

31637

31638

31639

31640

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 188صفحة 

2حسین محمد على محمد (ف )

2رامى رمضان سالم عبد المعطى (ف )

2رانیا عبد العال سید عبد العال (ف )

2رجب فوزى محمود ابو المجد (ف )

2رشا شعبان محمد السید (ف )

2رضوى طارق محمد حیدر عبود (ف )

2زینب صالح الدین السید غنیم (ف )

2سارة نظیر محمد محمود مرزوق (ف )

2سعود محمد حمید العرابید الشھوانى (ف )

2سعید عماد محمد فتحى السید (ف )

2سماح عبد الصمد رجب نصر عبد ا (ف )

2سماح عزت سعد (ف )

2سمر ممدوح محمد على حجازى (ف )

2شیماء محمد إبراھیم حامد (ف )

2صالح عبد المطلب على على (ف )

2طارق محمد نصر عبد هللا (ف )

2عاطف حسین إبراھیم محمد (ف )

2عباس احمد عباس حسن االعسر (ف )

2عبد الستار رمضان عبد الستار عسكر (ف )

2عبد السالم كمال عبد السالم (ف )

2عبد هللا محمد عطا الكریم على حسین (ف )

2عبیر محمد ابراھیم ھاشم (ف )

2عرفھ منصور السید محمد العزازى (ف )

2عصام سعد السید طنطاوى (ف )

2عال عادل عبد القادر الصباحى (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة ثانیة من الخارج

102/2003/00754

102/2004/01021

102/2003/00912

102/2005/01321

102/2003/00949

102/2005/00474

102/2005/14091

102/2005/01134

102/2003/03008

102/2005/00653

102/2006/00849

102/2004/09313

102/2002/00667

102/2004/02616

102/2004/08518

102/2005/01070

102/2004/02701

102/2005/03134

102/2004/08649

102/2006/21932

102/2003/02540

102/2004/09972

102/2005/03139

102/2004/07023

102/2005/20301

عربى

31641

31642

31643

31644

31645

31646

31647

34946

34947

34948

34949

34950

34951

34952

34953

34954

34955

34956

34957

34958

34959

34960

34961

34962

34963

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 189صفحة 

2عالء احمد بشیر امین (ف )

2عمرو عثمان عبد الرحمن إبراھیم (ف )

2عیسى احمد ھاشم عبد الجواد (ف )

2غادة محمد طلعت (ف )

2فاطمة الزھراء ابراھیم حسن حسانین (ف )

2فایز احمد محمد عبده (ف )

2فیصل عبد الرحمن سلیمان الحساوى (ف )

2فیوال فارس فتوح (ف )

2كرستینا میخائیل أمین جاد (ف )

2كریم السید على أحمد (ف )

2كریم سید احمد عبد هللا (ف )

2كریم عبد الحمید سید محمد بدر (ف )

2كریم محمود حلمى احمد (ف )

2كریم نبیل توفیق نسیم (ف )

2ماجد محمد فرغلى جالل (ف )

2ماھر رأفت شحاتة (ف )

2مجدى أحمد فوزى حسن حسانین (ف )

2محمد احمد ذكى بطران (ف )

2محمد حلمى ابراھیم احمد (ف )

2محمد ربیع احمد حسین (ف )

2محمد سمیر محمد على العطار (ف )

2محمد شحاتة سید شحاتة (ف )

2محمد عادل أبو زید سلیم (ف )

2محمد عبد الحفیظ محمد أحمد (ف )

2محمد عماد احمد عبده (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة ثانیة من الخارج

102/2005/01563

102/2004/02881

102/2005/17446

102/2004/09988

102/2006/05094

102/2011/40693

102/2003/03022

102/2004/02962

102/2003/02753

102/2004/02970

102/2005/16550

102/2004/02984

102/2005/01505

102/2004/09996

102/2004/03018

102/2007/22833

102/2004/03040

102/2005/00720

102/2005/11965

102/2005/02898

102/2003/02961

102/2004/03212

102/2004/04291

102/2003/04066

102/2005/11928

عربى

34964

34965

34966

34967

34968

34969

34970

34971

34972

34973

34974

34975

34976

34977

34978

34979

34980

34981

34982

34983

34984

34985

37494

37495

37496

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 190صفحة 

2محمد فایز صابر عبد الغنى (ف )

2محمد محسن مطلق حسین (ف )

2محمد نافع فالح رشدان (ف )

2محمود حسین عبد الموجود (ف )

2محمود رجب مھران شعبان محمد (ف )

2محمود صفوت محمود احمد (ف )

2محمود عبد النبى عبد الجلیل جمعة (ف )

2محمود عزت إسماعیل حسن (ف )

2محمود محمد عبد المنعم مرسى (ف )

2مروة حسن عبد العال أحمد (ف )

2مروة محمد عواد محمد (ف )

2مصطفى رشاد محمود یوسف (ف )

2مصطفى سید صادق ظریف (ف )

2مصطفى عاطف مصطفى السید (ف )

2مصطفى محمد كرم حسن محمود (ف )

بدون اسم

2ناجح عبد الحمید حسین احمد (ف )

2ناصر احمد محمد احمد دكرورى (ف )

2نجوى ابراھیم وھبھ محمد (ف )

2نیلسون نصر أنور نصرهللا (ف )

2ھالة سامى ابراھیم محمد (ف )

2ھبھ فرحات محمد (ف )

2ھدیر محمد محمود محمد (ف )

2ھدیة عبد الحمید السعید (ف )

2ھشام سلیمان عبد الحمید عبد الباقى (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة ثانیة من الخارج

102/2004/07118

102/2006/22145

102/2006/21033

102/2004/07289

102/2006/03408

102/2005/11961

102/2006/02707

102/2004/04581

102/2004/07152

102/2004/04637

102/2004/07164

102/2005/01649

102/2005/01222

102/2004/04730

102/2006/01793

102/2006/18915

102/2005/03165

102/2005/03166

102/2005/01236

102/2004/05031

102/2006/20567

102/2001/01226

102/2003/04768

102/2004/08778

102/2006/03577

عربى

37497

37498

37499

37500

37501

37502

37503

37504

37505

37506

37507

37508

37509

37510

37511

37512

37513

37514

37515

37516

37517

37518

37519

37520

37521

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 191صفحة 

2ھالل سعود سلطان سعید المحصلى (ف )

2ھیام ربیع محمد السید (ف )

2ولید رأفت حسن على درویش (ف )

2ولید سید عبد الرحیم إبراھیم (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة ثانیة من الخارج

102/2003/04788

102/2005/12483

102/2004/05249

102/2004/05251

عربى

37522

37523

37524

37525

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 192صفحة 

3إبتسام جاد المولى محمد عبد هللا (ف )

3احمد ابراھیم عبد الباقى (ف )

3احمد انور على (ف )

3أحمد حسن خلف محمد (ف )

3أحمد خالد سعید صالح (ف )

3أحمد رضوان حسن زكریا (ف )

3أحمد طارق فتح هللا (ف )

3أحمد محمد محمد معاطى (ف )

3اشرف على احمد عبد الرحمن (ف )

3الشیماء طارق أحمد حسانین (ف )

3الصدیق خلیفة بالقاسم (ف )

3امانى عبد الرازق ریاض (ف )

3امل ابراھیم حافظ (ف )

3امیرة محمد خلیل دسوقى (ف )

3إیمان رجب على أحمد موسى (ف )

3ایمان محمود محمد احمد (ف )

3أیمن إبراھیم محمد مبروك (ف )

3ایھ محمد سید درویش مصطفى (ف )

3تامر سالم عبد الفتاح عبد هللا (ف )

3جمیلة احمد ابو الخیر ابو زید (ف )

3حمدى أحمد عبد السمیع على (ف )

3خالد تاج الدین محمود (ف )

3رحمة محسن شفیق عبد العظیم (ف )

3رشا سید احمد ابو السعود (ف )

3رشا عبد الاله غالب (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة ثالثة من الخارج

102/2003/00002

102/1997/00004

102/1998/00002

102/2003/00075

102/2002/00015

102/2004/00128

102/2003/00152

102/2004/00331

102/2004/09043

102/2003/01530

102/2002/00085

102/2000/00108

102/2008/28502

102/1998/00009

102/2004/00711

102/2004/06504

102/2004/00554

102/2004/06509

102/1999/00007

102/2000/00056

102/2002/00152

102/2010/39996

102/2004/01079

102/1998/00029

102/1998/00018

عربى

31648

31649

31650

31651

31652

31653

31654

31655

31656

31657

31658

31659

31660

31661

31662

31663

31664

31665

31666

31667

31668

31669

31670

31671

31672

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 193صفحة 

3رضا حلمى رشدى عبد الفتاح (ف )

3رضا صالح عبد النبى عبد الفتاح (ف )

3رضا عبده محمود أحمد (ف )

3سعود عبد هللا عبد العزیز (ف )

3ساره سید امام محمد (ف )

3سارة مجدى عبد العزیز زھران (ف )

3سمر محمد عبد النظیر عبد هللا أحمد (ف )

3سوزان عنترمحمود احمد (ف )

3شریف اشرف ابراھیم ابراھیم سلیم (ف )

3شھاندة على سلیمان خالد (ف )

3شیماء حامد محمود رمضان (ف )

3صالح محمد صالح محمد (ف )

3صبحى اسعد سند (ف )

3طھ محمود محمد محمود (ف )

3عبد الحلیم محمود عبد الحلیم (ف )

3عبد الرازق حسن كلحة (ف )

3عبد هللا مدحت محمد جعیصة (ف )

3عبد الناصر محمد عبد الحمید عبد الاله (ف )

3عبد النبى عطیة حسنین (ف )

3عبد الوھاب شعبان محمود ابراھیم (ف )

3عبیر  محمد احمد اسماعیل (ف )

3عزت فتحى امین (ف )

3عمرو أحمد حسن محمود حسین (ف )

3غیداء على عبد هللا (ف )

3فاطمة محمد حسن ابو العال (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة ثالثة من الخارج

102/2005/03374

102/2003/00960

102/2003/00962

102/2004/06598

102/2004/06585

102/2000/00091

102/2002/00665

102/2009/38354

102/2005/01751

102/2003/03006

102/2003/02377

102/2004/07871

102/2004/09342

102/2004/02687

102/2004/10160

102/2004/07015

102/2002/00727

102/2005/03138

102/2002/00733

102/2005/12264

102/2004/07270

102/2007/22512

102/2004/02870

102/2005/17433

102/2004/09574

عربى

31673

31674

31675

31676

34986

34987

34988

34989

34990

34991

34992

34993

34994

34995

34996

34997

34998

34999

35000

35001

35002

35003

35004

35005

35006

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 194صفحة 

3فھد مضف مشیلح الریحانى (ف )

3فؤاد رشاد محمد احمد (ف )

3كارم كرم عزت ریاض (ف )

3ماجده فوزى عبد المجید (ف )

3مایكل جمال رزق هللا مھنى (ف )

3محمد أحمد عبد الجلیل (ف )

3محمد عبد هللا عبد الحمید امین (ف )

3محمد فوزى النوبى على (ف )

3محمد لطفى على العدل (ف )

3محمد محمود درویش محمود (ف )

3محمد مصطفى عبد العظیم محمد (ف )

3محمود سید محمد أحمد عمیرة (ف )

3محمود فریزر على جمعة (ف )

3محمود محمد محمد محمود (ف )

3مدحت محمد على حسن (ف )

3مروه اسماعیل محمد ابو زید (ف )

3مروه محمد محمد عبد الحافظ (ف )

3مصطفى السید فتحى محمد (ف )

3منال عبد التواب عبد التواب (ف )

3میادة عبد اللطیف محمد (ف )

3نھاد بدر قبیصى بھجات (ف )

3نھى نبیل عبد الصبور (ف )

3ھاجر مجدى عبد العزیز (ف )

3ھبھ هللا ربیع السید محمد قاسم (ف )

3ھیام فوزى إمام عبد العزیز (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة ثالثة من الخارج

102/2004/02956

102/2005/01546

102/2005/01972

102/2004/10085

102/2002/00811

102/2005/21088

102/2004/10009

102/2002/01303

102/2005/03156

102/2004/10101

102/2003/04191

102/2004/04558

102/2004/04589

102/2005/01357

102/2005/03162

102/2004/10025

102/2003/04385

102/2003/04411

102/2004/10033

102/2000/00407

102/2004/04977

102/2007/22581

102/2000/00415

102/2002/01394

102/2003/05849

عربى

35007

35008

35009

35010

35011

35012

37526

37527

37528

37529

37530

37531

37532

37533

37534

37535

37536

37537

37538

37539

37540

37541

37542

37543

37544

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 195صفحة 

3وسام طلعت محمود عمر (ف )

3والء یسرى مصطفى إبراھیم (ف )

3یوسف سید موسى ابراھیم (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة ثالثة من الخارج

102/2003/04854

102/2003/04887

102/2004/10064

عربى

37545

37546

37547

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 196صفحة 

(ایھ محمد سید جاد المولى (محول

احمد حمدى بیومى محمد

فاطمھ  نبیل السید محمد الشاذلى

(عزیزة الحاتى على ابراھیم (باق

عبد الرحمن رضا محمود عبد المقصود

3سلوى ابراھیم عبد الھادى (ف )

3سعد مجدى طھ شحاتھ (ف )

(عبد هللا محمد خلفان على (باق

2محمد نجیب عبد الفتاح (ف )

منیا فتحى محمد ھالل

1ھانى  احمد محمد محمد زغلول (ف )

بدون اسم

محمد عبد هللا محمد السید یوسف الھاشمى

(ناصر عبد هللا یوسف (محول

اسم الطالب كود الطالب
احتیاطى

102/2011/40933

102/2008/15403

102/2009/33045

102/2004/07275

102/2007/23010

102/2004/09314

102/2004/08473

102/2011/41621

102/2004/09725

102/2010/38582

102/2004/10042

102/2004/10208

102/2009/38002

102/2011/41630

عربى

31677

31678

35013

35014

35015

35016

35017

35018

37549

37550

37551

37552

37553

37554

رقم الجلوس



13-05-12 01:13 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الثالثة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

197من 197صفحة 

(مروة جمال الدین حسین محمد (ق.ن
اسم الطالب كود الطالب

102/2008/25911

عربى

37548
رقم الجلوس



تم تكوین ھذا الملف بواسطة تقاریر أوراكل. الرجاء 
.عرض ھذا المستند في طور نسق الصفحة 13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 1صفحة 

ابانوب ظریف شكري شاكر

ابتسام حسین كامل محمد

ابتھال ابراھیم عباس حسن

ابراھیم احمد السید على

ابراھیم احمد عبد الغنى

ابراھیم احمد محمد محمد

ابراھیم اسامة عبد الكریم  محم

ابراھیم اسعد ابراھیم احمد

ابراھیم اشرف ابراھیم عبد الھادى

ابراھیم الدسوقي محمد عبد الرحمن

ابراھیم السید ابراھیم خضر

ابراھیم السید على احمد

ابراھیم حسانین محمد ابراھیم

(ابراھیم حسن عبد المتعال موسى (باق

ابراھیم رأفت فرید عویضھ

ابراھیم ربیع عبد المجید ابراھیم

ابراھیم رجب عبد الحمید عبد الرحیم سالمھ

ابراھیم رمضان عباس على

ابراھیم زكریا محمد زكى

ابراھیم سعید محمود محمود

ابراھیم سید محمد حسن داود

ابراھیم شافع احمد محمد

ابراھیم شوقي ابراھیم عبد الرحمن

(ابراھیم صابر محمد محمد عبد ربھ (باق

ابراھیم صبحى عبد العزیز

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11042

102/2008/28408

102/2007/05343

102/2008/10366

102/2006/19040

102/2008/14983

102/2006/04090

102/2010/38557

102/2008/13948

102/2007/07061

102/2008/10293

102/2008/10294

102/2007/05327

102/2006/21383

102/2008/12751

102/2008/26200

102/2005/16507

102/2007/06163

102/2008/13906

102/2008/14304

102/2008/14262

102/2008/13417

102/2008/12588

102/2007/23396

102/2010/38468

عربى

40001

40002

40003

40004

40005

40006

40007

40008

40009

40010

40011

40012

40013

40014

40015

40016

40017

40018

40019

40020

40021

40022

40023

40024

40025

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 2صفحة 

ابراھیم صالح عبد الرحمن عبد التو

ابراھیم عایص محمد

ابراھیم عبد الحكیم دسوقى محمد

ابراھیم عبد الحمید عبد الغنى

ابراھیم عبد العلیم ربیع اسماعیل

ابراھیم عبد المنعم عبد الشافى

ابراھیم عبد المنعم عبد الونیس اب

ابراھیم على محمد حسن

(ابراھیم على ھاشم ابراھیم (باق

ابراھیم فالح سیف

ابراھیم فتحى ابراھیم محمد

ابراھیم محمد ابراھیم احمد

ابراھیم محمد ابراھیم حلویق

ابراھیم محمد احمد سعید

ابراھیم محمد احمد محمد الھیل

ابراھیم محمد الشحات السید شرف

ابراھیم محمد الفرغلي سید عمران

ابراھیم محمد حسانین ابراھیم

ابراھیم محمد ضامن بدران

ابراھیم محمد فھیم محمد

ابراھیم محمد مسعد عباس محمود

ابراھیم محمدین بندارى برعى

ابراھیم مسعد محمد صالح

ابراھیم مصطفى محمد احمد حسن

ابراھیم نبیل حشمت امین

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13477

102/2006/22187

102/2008/12860

102/2008/26967

102/2008/10959

102/2006/00941

102/2008/12544

102/2007/05448

102/2006/02735

102/2005/17517

102/2008/26202

102/2008/15727

102/2008/26203

102/2007/08248

102/2008/28868

102/2008/13355

102/2008/10200

102/2008/26204

102/2007/08063

102/2008/26571

102/2008/15820

102/2008/13193

102/2009/33408

102/2007/04537

102/2008/15677

عربى

40026

40027

40028

40029

40030

40031

40032

40033

40034

40035

40036

40037

40038

40039

40040

40041

40042

40043

40044

40045

40046

40047

40048

40049

40050

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 3صفحة 

ابو الحسن احمد احمد ھریدى

ابو العال فتحى عبد الغنى محمد

ابو بكر الصدیق احمد عطیة ابراھیم جاد

ابو بكر مھدى عكاشھ سید احمد

ابو زید سعد محمود محمد

ابوزید سید ابوزید

اثار احمد محمد احمد رابح

(اثار عادل سید سعید (باق

أجود حسین إبراھیم عبد اللطیف

(احسان صالح الدین سلیمان محمد (باق

احسان ممدوح ذكرى محمود

احالم سید احمد سید

احالم عبدالصادق محمد معوض

احمد ابراھیم احمد حسین

(احمد ابراھیم احمد رضوان (باق

احمد ابراھیم بدر ابراھیم البدر

احمد ابراھیم سید ابراھیم مفتاح

احمد ابراھیم عبد هللا عبد المجید

احمد ابراھیم محمد احمد عبد المولى

احمد ابراھیم محمود احمد

احمد ابو طالب عاشور مبروك

احمد احمد محمود سالم

(احمد اسماعیل بیومى عبد السالم (باق

احمد اسماعیل محمد محمد اسماعیل

احمد اشرف احمد محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/23400

102/2005/01838

102/2005/01345

102/2008/13046

102/2008/28551

102/2007/22796

102/2008/13338

102/2007/23409

102/2003/00037

102/2007/06820

102/2008/14580

102/2008/15264

102/2008/15165

102/2008/27167

102/2006/18670

102/2008/28864

102/2007/02865

102/2008/12769

102/2008/26206

102/2008/11905

102/2008/13058

102/2008/11011

102/2007/05523

102/2008/27929

102/2008/10423

عربى

40051

40052

40053

40054

40055

40056

40057

40058

40059

40060

40061

40062

40063

40064

40065

40066

40067

40068

40069

40070

40071

40072

40073

40074

40075

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 4صفحة 

احمد اشرف السید عبدالفتاح

احمد اشرف الھادى ابراھیم

(احمد اشرف كامل راغب (باق

احمد اكرام عبد التواب عبد الھادى

احمد السید احمد دسوقى

احمد السید امام احمد الشیمي

احمد السید سید احمد ابراھیم

احمد السید محمد على

احمد الیمانى ابراھیم الظواھرى

احمد امام علي مرجان

احمد امین محمد قرنى

احمد انور احمد حسین

احمد انور جمیل جمعھ

احمد انور عبد الصبور سید

احمد انور علي البنا

احمد ایمن احمد سید

احمد بشیر محمود عبد اللطیف

احمد بشیر مرغني احمد محمد

احمد بكر كمال محمد

احمد بھاء الدین ابراھیم محمد

احمد بھجت عباس وحید عبد الحلیم

(احمد تھامى محمدى (باق

احمد تیمور عبد الشافى حسن

احمد جالل العدوى ابراھیم

احمد جمال السید حسن

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14845

102/2008/13586

102/2005/12018

102/2007/25456

102/2008/26208

102/2006/00493

102/2005/00366

102/2008/11943

102/2008/27641

102/2007/03421

102/2008/13190

102/2008/11363

102/2008/13794

102/2008/11681

102/2008/11245

102/2007/05996

102/2008/26211

102/2006/03377

102/2008/11906

102/2007/04436

102/2007/05024

102/2005/15794

102/2008/13968

102/2010/38469

102/2009/33409

عربى

40076

40077

40078

40079

40080

40081

40082

40083

40084

40085

40086

40087

40088

40089

40090

40091

40092

40093

40094

40095

40096

40097

40098

40099

40100

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 5صفحة 

احمد جمال السید محمود

احمد جمال حسن فرج

(احمد جمال عباس احمد (باق

أحمد جمال عبد الرحمن على

احمد جمال عبد العزیز رأفت

احمد جمال عبد ربھ محمد

احمد جمال عبداللطیف احمد

احمد جمال عثمان عبد الرحیم

احمد جمال محمد السید الخواص

احمد جمال محمد عبد الحمید

(أحمد جمال مصطفى البلیدى (باق

احمد جمعھ فرغل ابراھیم

احمد جمعھ نادى جمعھ

احمد جمیل عبد الحكیم طلب

احمد حاتم محمود السید

احمد حافظ احمد اسماعیل

احمد حافظ عبد القادر البقرى

احمد حامد سعید حامد

احمد حامد عبد العزیز البرانى

احمد حامد على حامد

احمد حسام احمد فؤاد عبد الرحمن

احمد حسن احمد عبد الحافظ

احمد حسن اسماعیل سید

احمد حسن البنا احمد

احمد حسن بدوى محمد السیسى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/15653

102/2008/27632

102/2006/04274

102/2004/00078

102/2007/03294

102/2007/05449

102/2008/15803

102/2008/10736

102/2008/12008

102/2008/12504

102/2004/00083

102/2007/06006

102/2008/27836

102/2007/05782

102/2006/03946

102/2007/07307

102/2008/13949

102/2008/14658

102/2007/22974

102/2007/07029

102/2007/05230

102/2008/10298

102/2008/28018

102/2009/33407

102/2007/23434

عربى

40101

40102

40103

40104

40105

40106

40107

40108

40109

40110

40111

40112

40113

40114

40115

40116

40117

40118

40119

40120

40121

40122

40123

40124

40125

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 6صفحة 

احمد حسن سبع محمد

أحمد حسن عبد الجواد حسن

احمد حسن عبد الحمید محمد

احمد حسن عطیة هللا محمد

احمد حسن على حسن محمد

احمد حسن على محمد

احمد حسن محمد احمد

احمد حسن محمد حسن

احمد حسن محمد محمد سلیمان

احمد حسن محمد محمود

احمد حسن محمود عبدالراضى

(احمد حسنى حسنى عبد هللا (باق

احمد حسنى على صبره

(احمد حسنى محمد عبد اللطیف (باق

احمد حسنى مصطفى قطب

(احمد حسین السید تھامى (باق

احمد حسین خلف حسنین

احمد حسین رشوان حسین الحمزاوى

احمد حسین شعبان حسین

احمد حسین عبد العظیم على

احمد حسین عبد المنعم حراز

احمد حسین عبد النبى عبد هللا

احمد حسین فوزى ابراھیم

احمد حمدان فرحات عویس

احمد حمدى ابراھیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/08284

102/2003/01054

102/2008/10655

102/2004/06452

102/2008/13867

102/2007/07434

102/2008/13407

102/2008/27891

102/2008/13922

102/2008/12383

102/2007/06940

102/2007/02838

102/2008/12832

102/2006/04276

102/2007/02911

102/2005/00808

102/2007/05328

102/2008/10049

102/2007/05450

102/2008/13246

102/2008/12486

102/2008/11721

102/2008/10299

102/2008/27736

102/2006/18889

عربى

40126

40127

40128

40129

40130

40131

40132

40133

40134

40135

40136

40137

40138

40139

40140

40141

40142

40143

40144

40145

40146

40147

40148

40149

40150

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 7صفحة 

احمد حمدى امام محمد

(احمد حمدى جاد الرب السید (باق

احمد حمدى حماد ملیجى

احمد حمدى رخا على رخا

احمد حمدى شعبان محمود

احمد حمدى عبد الظاھر

احمد حمدى محمد حماد

احمد حمیده محمود ابراھیم

احمد خالد السباعى السعید

احمد خالد بھى الدین سالم

احمد خالد شاكر محمد

احمد خالد فاروق محمد

احمد خالد محمود محمد

احمد خالد محمود محمد محمد نور

احمد خالد محمود یوسف

احمد خلف احمد احمد

احمد خلیفھ ابراھیم دسوقى

احمد خمیس محمود عبد الغفار

احمد خیرى عبد الفتاح محمد

احمد دربالة عبد الغنى دربالة

احمد دیب فھمى عبد هللا

احمد ذكى عبد المقصود محمد

احمد رافت احمد النجار

احمد رافت حسن خلیل

احمد رأفت عبد الخالق على

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/06580

102/2006/03231

102/2008/26784

102/2007/04135

102/2008/13247

102/2010/38470

102/2008/14390

102/2007/03077

102/2007/04179

102/2008/14405

102/2008/14424

102/2008/27442

102/2008/10960

102/2008/13565

102/2007/07416

102/2009/33411

102/2008/13191

102/2008/13950

102/2006/00473

102/2006/03066

102/2008/28881

102/2008/28020

102/2008/11559

102/2008/14080

102/2007/02736

عربى

40151

40152

40153

40154

40155

40156

40157

40158

40159

40160

40161

40162

40163

40164

40165

40166

40167

40168

40169

40170

40171

40172

40173

40174

40175

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 8صفحة 

احمد رافت محمد محمد

احمد رافت محمود عبد العال

احمد ربیع ابو السعود سید

احمد ربیع احمد حافظ

احمد ربیع احمد حسین

احمد رجب احمد شریف

احمد رجب احمد صالح

احمد رجب حسین على ابراھیم

احمد رجب عبد الفتاح احمد

احمد رجب عبدالسالم طحاوى

احمد رجب محمد محمد احمد

(أحمد رجب یسن أحمد محمد (باق

احمد رزق احمد محمد

احمد رزق سالمھ خلیل

(احمد رزق عبد التواب ابوسریع ر (باق

احمد رزق محمد شویل

احمد رضا انور علي

احمد رضا عبدالمولى رشاد

احمد رفعت السید اسماعیل

احمد رمضان عبد الحمید الدمرانى

احمد رمضان محمد السید

احمد رمضان معوض ندا

أحمد رؤف حلمى حسن

احمد زكریا یوسف یوسف

احمد زناتى احمد زناتى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12458

102/2008/27596

102/2008/11256

102/2009/33274

102/2007/22977

102/2008/12440

102/2006/01512

102/2008/12920

102/2008/11235

102/2008/15761

102/2008/13276

102/2004/10630

102/2007/23452

102/2007/03423

102/2006/00945

102/2008/13047

102/2007/03365

102/2008/14695

102/2008/14166

102/2008/13048

102/2008/11724

102/2008/13271

102/2008/26640

102/2008/12545

102/2007/04180

عربى

40176

40177

40178

40179

40180

40181

40182

40183

40184

40185

40186

40187

40188

40189

40190

40191

40192

40193

40194

40195

40196

40197

40198

40199

40200

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 9صفحة 

احمد سالم على سالم قندیل

احمد سامح محمد سعید

احمد سامى احمد رجب

احمد سامى احمد عبد العال ابو حجر

احمد سامى سعد محمد

احمد سامى عبد المقصود مصطفى

احمد سامى عبدالشافى عبدهللا

احمد سامى محمد عبدالعاطى على

احمد سامى محمد فوزى

(احمد سعد احمد على مسعود (باق

أحمد سعد سعد موسى طعیمة

احمد سعد سعید زین الدین

احمد سعد عبد التواب على

احمد سعد لبیب محمود

احمد سعد یحیى خلف

احمد سعید ابراھیم عبد العال

احمد سعید ابو زید سید

احمد سعید امام سعید

احمد سعید سالمھ محمد

احمد سعید عبد الجواد السید

احمد سعید عویس عبد الرحمن

احمد سعید محمود ابراھیم

احمد سعید مدبولى حسین البطل

احمد سعید ھاشم عبد العزیز

احمد سعید یحیى زكى

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/21400

102/2008/15230

102/2008/14690

102/2007/06054

102/2008/11725

102/2008/14305

102/2007/06569

102/2008/14535

102/2008/26648

102/2004/06455

102/2002/00018

102/2008/12628

102/2008/13302

102/2010/39407

102/2008/14408

102/2008/28555

102/2008/13011

102/2008/28414

102/2008/10621

102/2008/11726

102/2008/13471

102/2008/15143

102/2008/12876

102/2008/12442

102/2008/26217

عربى

40201

40202

40203

40204

40205

40206

40207

40208

40209

40210

40211

40212

40213

40214

40215

40216

40217

40218

40219

40220

40221

40222

40223

40224

40225

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 10صفحة 

احمد سلطان على سلطان فخرو

احمد سلیمان سلیمان السید

احمد سلیمان عبد العزیز احمد

احمد سمیح امین موسى

احمد سمیر احمد على

احمد سمیر السید دیاب

احمد سمیر شعبان خلیل حمص

احمد سمیر صابر ابو العال

احمد سمیر صالح الدین محمد

احمد سمیر عبد الحكیم عثمان

احمد سمیر عبد العظیم حامد

احمد سمیر عبدالمولى على

احمد سمیر لبیب عبد المجید عبد ال

احمد سمیر محجوب رحیم

احمد سمیر محمد عبد المطلب ابو حسن

(أحمد سمیر محمد مھدى (باق

(احمد سید احمد سلیم (باق

احمد سید احمد سید

(احمد سید حجاج حسنین (باق

احمد سید حسن حافظ

احمد سید سید احمد

احمد سید عبد الرحمن احمد

احمد سید عبد اللطیف سلیم

احمد سید عبدالمنعم على احمد

احمد سید كمال اسماعیل عالم

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/28871

102/2005/21041

102/2008/13264

102/2005/21042

102/2008/27145

102/2008/11303

102/2008/26218

102/2008/11597

102/2008/15190

102/2008/28518

102/2008/10709

102/2008/15147

102/2008/14082

102/2008/15578

102/2008/26219

102/2003/00128

102/2004/06456

102/2009/33405

102/2007/03471

102/2008/13173

102/2008/12841

102/2007/07458

102/2008/13023

102/2008/15005

102/2008/10739

عربى

40226

40227

40228

40229

40230

40231

40232

40233

40234

40235

40236

40237

40238

40239

40240

40241

40242

40243

40244

40245

40246

40247

40248

40249

40250

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-ـة القاھــرة نظــام مـعلــــومـات جـامعــ

221من 11صفحة 

احمد سید محمد سید

احمد سید محمد محمود كشك

احمد سید محمد مطر

احمد سید مصطفى مرسى

احمد شاكر حسن عبد الواحد

احمد شحات محمد شحات

احمد شحاتھ عبد الفتاح شحاتھ

احمد شریف احمد عبد العزیز

احمد شریف حسن على

احمد شریف عبد النعیم

احمد شریف كامل عامر

احمد شعبان على متولى

احمد شعبان عمار عمار

احمد شعبان محمد على

احمد شعبان نور الدین تمام

احمد شكرى یوسف على

احمد شوقى فتحى یونس

احمد شوقى فھمى عبد الحلیم

احمد صبحى عباس صالح

احمد صبرى عبد المنعم ابو زید

احمد صبرى محمود محمد منصور

احمد صدیق ابراھیم عبد اللطیف

احمد صفاء سید عامر

احمد صقر محمد سلیمان

احمد صالح ابو الحجاج محمود

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/15200

102/2008/26220

102/2008/10961

102/2008/26221

102/2008/11598

102/2006/01505

102/2008/10368

102/2008/13857

102/2009/33292

102/2008/27056

102/2008/10170

102/2008/28415

102/2009/34460

102/2008/14409

102/2008/15301

102/2008/13159

102/2007/23473

102/2008/13012

102/2007/03078

102/2008/27879

102/2008/13074

102/2009/33421

102/2009/33420

102/2007/25575

102/2008/14622

عربى

40251

40252

40253

40254

40255

40256

40257

40258

40259

40260

40261

40262

40263

40264

40265

40266

40267

40268

40269

40270

40271

40272

40273

40274

40275

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-جـامعـــة القاھــرة نظــام مـعلــــومـات 

221من 12صفحة 

احمد صالح ابو الحسن

احمد صالح احمد محمد

احمد صالح الدین احمد السید فرجانى

احمد صالح الدین احمد على

احمد صالح الدین بدیر رمضان

احمد صالح الدین عبد العزیز عبد الرحمن

احمد صالح الدین عبدالستار محمد

احمد صالح سالمھ محمد

احمد صالح شیمى سعد

(أحمد صالح عباس محمد (باق

احمد صالح عبد الفتاح حامد

احمد صالح على محمود

احمد صالح محمد یوسف

احمد طارق سامى حسن

احمد طارق محمد عبد المنعم

احمد طاھر یوسف سید

احمد طلعت عطیھ عماره

احمد عادل ابراھیم بركات

احمد عادل امین صادق

احمد عادل حسن محمد

احمد عادل سید محمد

احمد عادل صالح على

احمد عادل عاطف حسین

احمد عاطف ابو سریع محمد

احمد عامر سید عبد الجواد

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/38481

102/2008/11947

102/2006/04302

102/2008/15370

102/2007/04125

102/2007/05452

102/2008/15013

102/2008/13086

102/2006/21404

102/2004/00166

102/2008/14415

102/2008/15639

102/2006/02130

102/2008/15371

102/2008/11730

102/2008/27307

102/2007/03299

102/2007/07664

102/2005/13716

102/2008/13936

102/2008/11731

102/2007/06532

102/2006/04315

102/2008/27171

102/2008/12857

عربى

40276

40277

40278

40279

40280

40281

40282

40283

40284

40285

40286

40287

40288

40289

40290

40291

40292

40293

40294

40295

40296

40297

40298

40299

40300

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 13صفحة 

احمد عبد الباسط عبد هللا سید

احمد عبد الجلیل محمد

احمد عبد الحق عبد السالم

احمد عبد الحكیم عبده جاد

احمد عبد الحلیم عاشور قاسم

احمد عبد الحلیم عبد السمیع ابوالعینین

(احمد عبد الحمید ابراھیم ابراھیم (باق

احمد عبد الحمید عبد الحمید موسى

احمد عبد الحمید عبد السالم الخطیب

احمد عبد الحمید على محمد

احمد عبد الخالق عبد الصمد عبد الخالق

احمد عبد الرازق بركات سلیمان

احمد عبد الرحمن احمد محمد

احمد عبد الرحمن طنطاوى

احمد عبد الرحمن عبد الفتاح محمد

احمد عبد الرحیم عبد العزیز محمد

احمد عبد الرحیم عبد العظیم ھمام

احمد عبد الرحیم محمد احمد

احمد عبد الرحیم محمد حسین

احمد عبد الصمد عمر عبد القوى

احمد عبد العال احمد عبد العال

احمد عبد العظیم محمد وحید

(احمد عبد العلیم عبد الفتاح (باق

احمد عبد الغفار عبد الحسیب محمود

احمد عبد الغفار عبد الرسول امام

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/05751

102/2007/23373

102/2007/23507

102/2007/03430

102/2008/10989

102/2007/25529

102/2006/19207

102/2007/07621

102/2008/26225

102/2008/13261

102/2008/26226

102/2008/11319

102/2007/04184

102/2008/26904

102/2008/12443

102/2007/05876

102/2007/07723

102/2007/07622

102/2008/15728

102/2008/13236

102/2008/10658

102/2005/13786

102/2009/33277

102/2008/10990

102/2008/12928

عربى

40301

40302

40303

40304

40305

40306

40307

40308

40309

40310

40311

40312

40313

40314

40315

40316

40317

40318

40319

40320

40321

40322

40323

40324

40325

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 14صفحة 

احمد عبد الغنى عبد القادر الجناینى

احمد عبد الفتاح احمد امام

احمد عبد الفتاح محمد النحاس

احمد عبد الكریم رمضان محمد

احمد عبد الكریم رمیح عبد الواحد

احمد عبد الكریم عاشور علي

احمد عبد الكریم عبدالمقصود عبدالك

احمد عبد الكریم محمد حسن جندیھ

احمد عبد هللا احمد عبد الرازق

احمد عبد هللا جالل السید

احمد عبد هللا جمعھ عبد هللا المریخى

احمد عبد هللا عبد الحمید محمد

احمد عبد هللا عبد الحمید مرزوق

احمد عبد هللا عبد العلیم شحات

احمد عبد هللا عبد هللا الجزار

احمد عبد هللا عبدالحمید على

احمد عبد هللا محمد متولى

احمد عبد هللا محمد محمد على

(احمد عبد هللا محمود عبد هللا (باق

احمد عبد المحسن عبد السالم السید

احمد عبد المعز فھمى الشریف

احمد عبد المنعم احمد ابراھیم

احمد عبد المنعم احمد حسن فھمى

احمد عبد المنعم احمد عبد الرحمن

احمد عبد المنعم احمد عبد العاطى

اسم الطالب كود الطالب
102/2005/01026

102/2008/13272

102/2008/28420

102/2008/10372

102/2008/10303

102/2008/12589

102/2008/15916

102/2008/12921

102/2007/25807

102/2007/05626

102/2008/28872

102/2007/23513

102/2007/02896

102/2008/13405

102/2009/33419

102/2008/26920

102/2008/28021

102/2008/26978

102/2005/01865

102/2008/14788

102/2008/12833

102/2008/15887

102/2008/27638

102/2008/10659

102/2008/27324

عربى

40326

40327

40328

40329

40330

40331

40332

40333

40334

40335

40336

40337

40338

40339

40340

40341

40342

40343

40344

40345

40346

40347

40348

40349

40350

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 15صفحة 

احمد عبد المنعم محمود عثمان

احمد عبد الناصر احمد محمد زاھر

احمد عبد الناصر امام ابراھیم

احمد عبد الناصر عبد العال عبد الناصر

احمد عبد الناصر عبد الغفار عبد العزیز

احمد عبد الھادي كامل عبد الھادي

احمد عثمان فھمى محمد السید

فان صفا الشیناحمد عر

احمد عرفة السید محمود العربى

احمد عز الدین ھاشم حسان

احمد عزت عبد الفتاح ابو العینین

احمد عزوز احمد عبد الفتاح

احمد عالء محمد عبد اللطیف

احمد عالم محمد عبد الباقى

احمد على حسن محمد عبد الحمید

احمد على حسن محمود

احمد على سالمھ على

احمد على صدیق على

احمد على طایل محمد

(أحمد على عبد الرحمن على وھبة (باق

احمد على عبد الرحیم عبد اللطیف

احمد على عبد هللا الجعفر

احمد على عبده حسین

احمد على عشماوى محمد

أحمد علي محمد علي

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/23520

102/2006/20749

102/2008/15565

102/2008/10963

102/2008/11732

102/2008/11016

102/2007/06600

102/2006/00949

102/2008/10661

102/2008/11733

102/2007/02918

102/2008/26227

102/2008/10711

102/2008/13266

102/2008/27143

102/2009/33423

102/2008/10008

102/2008/10424

102/2007/04444

102/2003/00197

102/2008/13251

102/2005/21059

102/2008/13210

102/2008/13404

102/2006/19178

عربى

40351

40352

40353

40354

40355

40356

40357

40358

40359

40360

40361

40362

40363

40364

40365

40366

40367

40368

40369

40370

40371

40372

40373

40374

40375

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-القاھــرة نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة 

221من 16صفحة 

احمد على محمد على فتح الباب

احمد على محمد على محمد

(أحمد على مصطفى على (باق

احمد على یوسف محمد

احمد علیان احمد یاسین

احمد عماد الدین احمد راشد

احمد عماد الدین على عبده

احمد عمر على احمد االمیر

احمد عمرو سعد محمد

احمد عیسى رجب العادلى

احمد غانم عبد هللا العلى المعاضید

احمد فارس حماد مصطفى

احمد فاروق صابر احمد

احمد فاروق مصطفى شلبى

احمد فتحى محمود اسماعیل

احمد فرید محمد عزوز

احمد فكرى محروس محمد

احمد فھمى عبد الرحیم عبد هللا

احمد فھمى غریب مرسى

احمد فھمى محمد نبیھ

احمد فؤاد فھمى عبد الغفار

احمد فوزى عبد الجابر احمد

أحمد فوزي محمد  عبد اللطیف

احمد فوزى محمد مرسى

احمد فیصل السید محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11288

102/2007/06924

102/2002/00034

102/2008/13427

102/2008/15373

102/2008/14268

102/2008/12011

102/2008/12012

102/2008/10305

102/2007/05858

102/2008/28879

102/2008/14084

102/2008/11601

102/2008/25943

102/2006/02690

102/2008/28425

102/2007/05038

102/2008/27007

102/2007/23551

102/2008/27135

102/2008/10662

102/2007/22877

102/2006/19161

102/2007/23559

102/2008/26534

عربى

40376

40377

40378

40379

40380

40381

40382

40383

40384

40385

40386

40387

40388

40389

40390

40391

40392

40393

40394

40395

40396

40397

40398

40399

40400

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 17صفحة 

احمد فیصل حیدر عبد الرحیم

(احمد قدرى محمد توفیق (باق

احمد كامل حسن سعد

احمد كامل محمد عبده

احمد كمال حسن احمد

احمد كمال صادق حسن

احمد كمال عبد الرحمن عبد الصمد

احمد كمال عبد هللا محمد

احمد كمال على عبید عبد الرحمن

احمد كمال محمد عبد العلیم

احمد الحق محمد سلطان یسرى

(أحمد لطفى أحمد طھ (باق

احمد مال هللا محمد یوسف المالكى

احمد ماھر حسن محمد محمد

احمد ماھر خلیل الزغبى

احمد ماھر عبد الرحمن طھ محمد

احمد ماھر عبد الفتاح عبد العزیز

احمد ماھر محمد درویش الجلیس

احمد ماھر محمد عبدالمالك

احمد ماھر محمود عبدالعلیم

احمد مبارك عبد العزیز محمد

احمد متولى على السید

احمد مجدى احمد محمد

احمد مجدى الیمانى الحسانین

احمد مجدى امبابى طھ

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/23560

102/2006/00891

102/2007/23561

102/2008/28861

102/2005/02161

102/2008/14768

102/2008/13013

102/2006/02533

102/2006/02850

102/2008/12004

102/2008/28821

102/2004/00260

102/2008/28874

102/2007/03432

102/2008/13446

102/2008/12922

102/2008/12037

102/2008/27036

102/2008/15560

102/2008/11186

102/2006/00950

102/2008/15150

102/2010/38560

102/2008/27089

102/2008/26229

عربى

40401

40402

40403

40404

40405

40406

40407

40408

40409

40410

40411

40412

40413

40414

40415

40416

40417

40418

40419

40420

40421

40422

40423

40424

40425

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 18صفحة 

احمد مجدى جمال الدین محمد شفیق

امد محمداحمد مجدى ح

احمد مجدى حفنى محمد احمد

احمد مجدى عبد السالم ابراھیم

احمد مجدى عبد هللا نجدى

احمد مجدى عبدالحمید السید

احمد مجدي محمد سید عبد العزیز

احمد محرم فؤاد محمود موسى

احمد محسن احمد بیومى حسین

احمد محفوظ محمد سید على

احمد محمد ابراھیم احمد

احمد محمد احمد ابراھیم

احمد محمد احمد ابو الدھب

احمد محمد احمد ابو السعود

احمد محمد احمد حراجى

(أحمد محمد أحمد رزق (باق

احمد محمد احمد سید

احمد محمد احمد عاطف

احمد محمد احمد عبدالحمید

احمد محمد احمد على

احمد محمد احمد محمد زیدان

احمد محمد احمد محمد عثمان

احمد محمد احمد محمد عالم

احمد محمد احمد یونس

احمد محمد اسماعیل عوض

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11283

102/2005/21061

102/2008/12877

102/2007/03033

102/2005/16811

102/2008/15743

102/2007/03474

102/2008/10374

102/2008/11190

102/2008/14704

102/2008/12365

102/2008/10308

102/2005/02994

102/2008/12565

102/2008/11781

102/2004/00278

102/2007/04053

102/2008/25953

102/2008/14985

102/2008/10375

102/2007/23227

102/2008/28426

102/2008/10425

102/2008/10309

102/2008/26520

عربى

40426

40427

40428

40429

40430

40431

40432

40433

40434

40435

40436

40437

40438

40439

40440

40441

40442

40443

40444

40445

40446

40447

40448

40449

40450

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 19صفحة 

احمد محمد اسماعیل محمود

احمد محمد الحسینى راضى

احمد محمد السید ابو الفتوح

احمد محمد السید سلیمان

احمد محمد السید محمد السید

احمد محمد السید محمود

احمد محمد السید مصطفى

احمد محمد الملیجى ابراھیم

احمد محمد امبابى ابراھیم

احمد محمد بكر حموده

احمد محمد جابر شحاتھ یوسف

احمد محمد حاتم محمد الشناوى

احمد محمد حامد محمد ھالل

احمد محمد حسن عبد هللا

احمد محمد حسن على ناظر

احمد محمد حسن محمد على

احمد محمد حسن محمود

احمد محمد حسنى حافظ

أحمد محمد حسین على حجاج

احمد محمد حسین محمد

احمد محمد حلمى عبد الجلیل

احمد محمد خلف ابوزید

احمد محمد سالم محمد

احمد محمد سعید ابو خمیس السلیطى

احمد محمد سعید السید الشرقاوى

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/04242

102/2008/11315

102/2008/11603

102/2008/15184

102/2008/10743

102/2008/10376

102/2008/26712

102/2007/23769

102/2007/07393

102/2007/07498

102/2006/04414

102/2006/03752

102/2008/14448

102/2005/00226

102/2008/14537

102/2007/03816

102/2007/04445

102/2007/07904

102/2004/00292

102/2007/04446

102/2007/07298

102/2008/25982

102/2008/13235

102/2008/28875

102/2008/15376

عربى

40451

40452

40453

40454

40455

40456

40457

40458

40459

40460

40461

40462

40463

40464

40465

40466

40467

40468

40469

40470

40471

40472

40473

40474

40475

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 20صفحة 

احمد محمد سمیر مبارك

احمد محمد سید محمد شاھین

احمد محمد سید یحیى

احمد محمد شبل سید احمد

أحمد محمد شحاتة محمد

احمد محمد شعبان

احمد محمد عبد الحلیم عبد القادر

احمد محمد عبد الحمید احمد

احمد محمد عبد الحمید محمد

احمد محمد عبد الرازق على

احمد محمد عبد الرازق محمد

احمد محمد عبد الساتر سید حسن

احمد محمد عبد السالم حسین

احمد محمد عبد السالم محمد

احمد محمد عبد السمیع ابراھیم الخ

احمد محمد عبد العزیز احمد ابراھیم

احمد محمد عبد العزیز محمد كمال

احمد محمد عبد الغنى عبد الستار

احمد محمد عبد الكریم محمد

احمد محمد عبد هللا عبد الصمد

احمد محمد عبد الھادى دردیر

احمد محمد عتریس محمد السید

احمد محمد عمر غریب

احمد محمد غریب محمد

احمد محمد فارس ابراھیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12661

102/2008/15243

102/2008/11736

102/2008/15405

102/2004/00303

102/2009/34466

102/2008/14926

102/2005/02820

102/2010/38561

102/2007/04448

102/2008/15951

102/2008/26750

102/2008/11949

102/2008/13716

102/2008/10664

102/2009/38339

102/2007/25454

102/2008/13953

102/2008/26234

102/2008/13089

102/2008/27925

102/2006/03935

102/2006/02306

102/2007/03034

102/2009/33406

عربى

40476

40477

40478

40479

40480

40481

40482

40483

40484

40485

40486

40487

40488

40489

40490

40491

40492

40493

40494

40495

40496

40497

40498

40499

40500

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 21صفحة 

احمد محمد فارس حسین

أحمد محمد فتحي فؤاد محمد

احمد محمد فكرى محمد نافع

احمد محمد فھیم ابراھیم

احمد محمد قرنى محمد

ل ابو دیباحمد محمد كام

احمد محمد مبروك محمد

احمد محمد متولى سید

احمد محمد محروس محمد البغدادى

احمد محمد محمد امام

احمد محمد محمد زكى البھى

احمد محمد محمد عید حماد

احمد محمد محمود حافظ

احمد محمد محمود قاسم

أحمد محمد محمود محمد سید

احمد محمد مصباح ابراھیم

احمد محمد مصباح مسعود

احمد محمد مصطفى محمد ابراھیم

احمد محمد منیر عبد الغنى

احمد محمد نادى سالم

احمد محمد نادى موسى

احمد محمد نجیب محمد انور فھمى

احمد محمد نصار ابراھیم

احمد محمد نصر الدین امان

احمد محمد وردانى فرحات

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14761

102/2006/19186

102/2008/15737

102/2008/12678

102/2008/10623

102/2008/26235

102/2007/03769

102/2007/05859

102/2008/10745

102/2008/10378

102/2008/27297

102/2008/12054

102/2008/15569

102/2008/15640

102/2004/00334

102/2008/10993

102/2008/15359

102/2009/33422

102/2007/03819

102/2008/10379

102/2008/27747

102/2007/05804

102/2008/14669

102/2008/10096

102/2006/22013

عربى

40501

40502

40503

40504

40505

40506

40507

40508

40509

40510

40511

40512

40513

40514

40515

40516

40517

40518

40519

40520

40521

40522

40523

40524

40525

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 22صفحة 

احمد محمد یسن جالل

احمد محمد یوسف عبدالعزیز

احمد محمود احمد صالح

احمد محمود احمد عبد الرؤف

احمد محمود احمد عبد اللطیف

احمد محمود احمد على رفاعى

(أحمد محمود أحمد محمد رمضان (باق

احمد محمود احمد محمود

احمد محمود انور احمد

احمد محمود جابرمحمود

احمد محمود حسن احمد عبد الواحد

احمد محمود حسن سید احمد

احمد محمود حنفى محمود

احمد محمود راشد احمد

(أحمد محمود شحاتة شحاتة (باق

احمد محمود عبد الرحمن احمد

احمد محمود عبدالفتاح محمود

احمد محمود فتحى محمود ابو

احمد محمود فھمى محمود خضر

احمد محمود محمد الزھیري

احمد محمود محمد حمزة

12/6/91احمد محمود محمد محمود 

احمد محمود مصطفى كامل

احمد مختار احمد عبد السید

احمد مختار عبد الحمید احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13473

102/2008/15202

102/2006/02309

102/2007/03302

102/2008/26237

102/2005/14161

102/2002/00053

102/2007/25175

102/2008/27538

102/2008/14086

102/2007/23582

102/2008/26239

102/2005/00553

102/2008/11571

102/2004/00347

102/2008/13267

102/2008/15192

102/2007/23583

102/2006/04530

102/2008/10994

102/2007/03477

102/2008/28119

102/2008/10381

102/2006/01010

102/2007/08086

عربى

40526

40527

40528

40529

40530

40531

40532

40533

40534

40535

40536

40537

40538

40539

40540

40541

40542

40543

40544

40545

40546

40547

40548

40549

40550

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 23صفحة 

احمد مدحت محمود قرنى

(احمد مرسى حامد مرسى (باق

احمد مسعد شعبان عبد المجید

احمد مسلم محمد محمد

احمد مصطفى ابو زید توفیق

احمد مصطفى احمد محمد

(أحمد مصطفى بدوى محمد خفاجى (باق

احمد مصطفى حفنى محمد

احمد مصطفي سلیمان عبد المنعم

احمد مصطفى طھ محمد

احمد مصطفى عبد الجواد محمد عبد ا

احمد مصطفى عبد الرحمن موسى

احمد مصطفى عبد العظیم

احمد مصطفى عبد هللا محمد

احمد مصطفي عبد المقصود رضوان

احمد مصطفى عدلى عفیفى

احمد مصطفى كامل محمد

احمد مصطفى مبروك سید

احمد مصطفى محمد على

احمد مصطفى محمد مصطفى

احمد مصطفى محمود محمد

احمد مطر سالمة عبد الفتاح

احمد مكى خلیل محمد

احمد ممدوح السید احمد

احمد ممدوح عبدالرحمن محمد عبدالق

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/06128

102/2005/02604

102/2008/27930

102/2008/12679

102/2008/15220

102/2010/38472

102/2003/00296

102/2008/14970

102/2008/10985

102/2008/27304

102/2008/12731

102/2008/14626

102/2008/28022

102/2007/02926

102/2008/11017

102/2008/28430

102/2008/13923

102/2008/27019

102/2008/27663

102/2008/10442

102/2008/27512

102/2007/23588

102/2005/11917

102/2008/13911

102/2008/15296

عربى

40551

40552

40553

40554

40555

40556

40557

40558

40559

40560

40561

40562

40563

40564

40565

40566

40567

40568

40569

40570

40571

40572

40573

40574

40575

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 24صفحة 

احمد ممدوح محمود احمد

احمد منصور محمد عبد هللا

احمد منیر عبد الحمید قطب

احمد مھلل الضوى احمد

احمد ناجى محمد عبد الوھاب

احمد ناجى مھدى فھیم

(احمد نادر محمد عبد الحلیم (باق

احمد نادى عبد السالم ابراھیم

احمد ناصر عبد الحمید متولى عبد ا

احمد ناصر محمد محمد

احمد نبیل عزمى محمد

احمد نبیل محمد طھ

احمد نجاح سیف النصر على

احمد نجاح عبدالوھاب عبدهللا

احمد نحمدو احمد محمد

احمد نصر جوده یونس

احمد نصر سید علي

احمد نظمى سعد بیومى

احمد نور الدین السید

احمد ھارون محمود السید

احمد ھاشم احمد بغدادى

احمد ھشام احمد عبد الواحد

احمد ھشام محمد كمال الدین محمد

احمد وحید عثمان سرى محمد ابراھیم

احمد وحید محمود محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12878

102/2007/22742

102/2008/26243

102/2006/01587

102/2007/23070

102/2008/26639

102/2007/02817

102/2008/12564

102/2008/12771

102/2006/03235

102/2008/12718

102/2007/07394

102/2006/04508

102/2007/08261

102/2008/11297

102/2008/26676

102/2006/02535

102/2008/11690

102/2009/33424

102/2008/26245

102/2008/15575

102/2007/03771

102/2008/10032

102/2008/14705

102/2008/12705

عربى

40576

40577

40578

40579

40580

40581

40582

40583

40584

40585

40586

40587

40588

40589

40590

40591

40592

40593

40594

40595

40596

40597

40598

40599

40600

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 25صفحة 

احمد وحید یحیي محمد عبد الفتاح

(احمد یاسر فاروق عبد الرؤف بكرى (باق

احمد یحیى على محمود

(احمد یحیى نصر ابو سریع (باق

احمد یسرى السید حسن

احمد یسرى جالل عبد الحلیم

احمد یسرى سید احمد

احمد یوسف محمد عبد الحمید

(احمد یوسف محمد عبد الرحمن (باق

ادھم شرقاوى على محمود

ادھم ھالل عثمان ابراھیم

ادیب فایز انطون عیاد

اروى صالح كامل مصطفى

(اسامة احمد عبد الجواد احمد (باق

اسامھ السید محمد محمد صقر

اسامة جاسم عبد الوھاب

اسامة جمال محمد عبد الحلیم ا

اسامھ عاطف شنوده سیلھ

اسامھ عبد الحمید بكر

اسامھ عبد الفتاح حسن رجب

اسامھ عبد هللا احمد ناجى

اسامھ غریب السید عطیھ

اسامھ فكرى على محمد

اسامھ محمد عبد الموجود عبد الغني

اسامھ محمد محمد ابو عجور

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12366

102/2007/03772

102/2007/06522

102/2005/14157

102/2007/03820

102/2008/13024

102/2009/33296

102/2008/12719

102/2006/05176

102/2008/15929

102/2006/04558

102/2007/05849

102/2007/06984

102/2004/08267

102/2008/12487

102/2008/28822

102/2006/03205

102/2008/27962

102/2009/33297

102/2008/11289

102/2008/10712

102/2008/11572

102/2009/33414

102/2008/13317

102/2009/33425

عربى

40601

40602

40603

40604

40605

40606

40607

40608

40609

40610

40611

40612

40613

40614

40615

40616

40617

40618

40619

40620

40621

40622

40623

40624

40625

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 26صفحة 

اسامھ محمد یحیى الوطن محمد

اسامة نبیل ابو الغیط ابراھیم

(أسامة نصیر عبد اللطیف عمار (باق

استال جیمى لیمى میال

اسراء احمد محمد عبدالمنعم

اسراء اسامھ محمد عبد الوھاب

اسراء السید مصطفى احمد

اسراء العربى محمود احمد

اسراء النمر محمد مغازى

اسراء باھى ابراھیم عبد الحلیم

اسراء بدر سلیمان موسى

اسراء جبریل حامد عبد الاله

اسراء جمال احمد عبدالحلیم

اسراء حسام علوان حسانین عبد الكر

اسراء حسین احمد حسین

اسراء حسین جمال محمد

اسراء حمدى عبد الحمید حسن

اسراء رجب حسین عبد القادر

اسراء رجب فؤاد راجح

اسراء سید سید عباس

اسراء صابر عبد المجید نصر

اسراء صبرى عبدالمنعم مصطفى

اسراء طلعت عبد الغنى السید

اسراء عادل رضا ابراھیم حسن

اسراء عبد الحافظ صادق السید

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/03821

102/2008/26248

102/2002/00351

102/2007/25176

102/2008/15626

102/2008/11794

102/2008/12224

102/2008/14780

102/2007/07738

102/2008/14224

102/2008/13130

102/2008/14645

102/2007/06495

102/2008/12899

102/2008/11074

102/2008/12976

102/2008/10945

102/2008/11877

102/2007/22969

102/2006/01803

102/2008/13843

102/2008/12306

102/2007/03598

102/2008/15518

102/2008/11473

عربى

40626

40627

40628

40629

40630

40631

40632

40633

40634

40635

40636

40637

40638

40639

40640

40641

40642

40643

40644

40645

40646

40647

40648

40649

40650

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 27صفحة 

اسراء عبد الرحمن جاد شكیوى

اسراء عبد السالم حمدان عبد السالم

اسراء عبدالرحمن سعد عبدالرحمن

اسراء فوزى عبد المطلب مرسى

اسراء فوزي علي قطب

اسراء ماھر محمد محمد ابراھیم

اسراء مجدى السید جمعھ

اسراء محسن حسن صالح

اسراء محمد امبارك احمد

اسراء محمد صالح بركات

اسراء محمد عاطف محمود محمد

اسراء محمد ناجى حسن

اسالم ابو سریع احمد عبد الحمید

اسالم احمد احمد احمد حمزة

اسالم احمد عبد العال عبد هللا

اسالم احمد عثمان عرابي

اسالم احمد مدبولى عثمان

اسالم احمد مصطفى ریحان

اسالم احمد معروف معروف

(اسالم اسماعیل محمد بكر صبرى (باق

إسالم أشرف صالح عبد الغنى

اسالم اشرف محمد احمد حسانین

اسالم السید احمد حامد حسان

اسالم امین محمد احمد

اسالم ایھاب سید محمد عبد هللا

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/07956

102/2008/10803

102/2008/15025

102/2008/14508

102/2008/12402

102/2008/13807

102/2008/10784

102/2008/14370

102/2008/14636

102/2008/10841

102/2007/02715

102/2008/28438

102/2007/07726

102/2007/04056

102/2006/00246

102/2006/01770

102/2007/02929

102/2008/12505

102/2008/10666

102/2007/23596

102/2004/00618

102/2008/10746

102/2006/01691

102/2007/06802

102/2008/11433

عربى

40651

40652

40653

40654

40655

40656

40657

40658

40659

40660

40661

40662

40663

40664

40665

40666

40667

40668

40669

40670

40671

40672

40673

40674

40675

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 28صفحة 

اسالم بدر الدین سید حسین حسن

اسالم بدران محمود احمد

اسالم بالل محمود محمد

اسالم جالل محمد نصار

اسالم جمال ابراھیم عبدالسالم

اسالم جمال فرج عویس

اسالم جمال نجار عبد الرحیم

(إسالم حامد أحمد عبد الحلیم (باق

اسالم حامد مصطفي عفیفى

اسالم حسنى سالمھ جارحى

اسالم حماد عبد العال احمد

اسالم خالد شكرى حسن

اسالم خطري عرابي ابو لیفھ

اسالم رجب عبد الجواد احمد

اسالم رشاد مختار محمد

اسالم رضا السید احمد

اسالم رفعت سلطان احمد قاسم

اسالم رفعت محمد عمار

اسالم رمضان احمد فرغلى

اسالم زغلول سعد زغلول

اسالم سامى محمد محمد على

اسالم سمیر على منصف

اسالم سید ابراھیم سید

اسالم سید جمعھ السید

اسالم سید عبد الباسط بدر

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13740

102/2008/15407

102/2008/13912

102/2008/12720

102/2008/11951

102/2008/14725

102/2009/33418

102/2004/08196

102/2006/19122

102/2008/11952

102/2008/10443

102/2008/14395

102/2008/13353

102/2008/11738

102/2006/03386

102/2008/27931

102/2008/11224

102/2008/11739

102/2008/28440

102/2008/13026

102/2007/03292

102/2005/11963

102/2008/26846

102/2007/03371

102/2008/12834

عربى

40676

40677

40678

40679

40680

40681

40682

40683

40684

40685

40686

40687

40688

40689

40690

40691

40692

40693

40694

40695

40696

40697

40698

40699

40700

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 29صفحة 

اسالم سید عبد الموجود جمعھ

(إسالم سیف اإلسالم أحمد (باق

اسالم شحاتھ بدوى حسنین

اسالم شعبان صالح الدین شعبان

اسالم صبحى قاسم سالمھ

اسالم طارق راضي عبد الفتاح

اسالم طارق نبیل امین

اسالم طلعت محمود عبد الفتاح

اسالم عادل عبدهللا احمد

اسالم عاطف اسماعیل خلیل

اسالم عاطف السید عبد الحكیم

اسالم عبد الحى زكریا اسماعیل

اسالم عبد الستار السید ابو زید

اسالم عبدالمنعم محمد قطب

اسالم عجمى عبد العظیم عبد الكریم

اسالم عزت عبد المنعم على

اسالم عزت ملیك محمد

اسالم عشرى جاد الرب حسین احمد

اسالم عصام حسن عبد العزیز

اسالم عصمت محمود على

اسالم عطیھ حزین حسن

اسالم عالء الدین حسن محمد

(اسالم على ابو زید محمد (باق

إسالم على أحمد حسن

اسالم على صالح سید

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14088

102/2002/00071

102/2008/26249

102/2006/04254

102/2008/26515

102/2008/14254

102/2008/11225

102/2006/01506

102/2008/12967

102/2008/10748

102/2007/24010

102/2008/13636

102/2007/02835

102/2008/15561

102/2008/13913

102/2008/12546

102/2005/11782

102/2008/26250

102/2007/03039

102/2008/15946

102/2008/13132

102/2007/04382

102/2005/01063

102/2005/10580

102/2006/04510

عربى

40701

40702

40703

40704

40705

40706

40707

40708

40709

40710

40711

40712

40713

40714

40715

40716

40717

40718

40719

40720

40721

40722

40723

40724

40725

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 30صفحة 

اسالم على محمد ابو غالى

اسالم على مصطفى سنوسى

اسالم عمر امبابي عمر

اسالم فارس محمود ثابت

اسالم فاید داود عبد الغني

اسالم فرج عبد العزیز ابو الحدید

(اسالم قاسم محمد على (باق

اسالم كامل عبد الحمید مصیلحى

اسالم محروس عبد العظیم احمد

عبد الراضى احمداسالم محفوض

اسالم محمد ابراھیم أمام

اسالم محمد سعد حسن

اسالم محمد سعد محمد

اسالم محمد سعید عبد العلیم

اسالم محمد عبد الحمید محمد

اسالم محمد عبد العزیز محمد

اسالم محمد عالء الدین محمد

اسالم محمد عمر عبد الحمید

اسالم محمد عید رمضان

(اسالم محمد فارس محمد (باق

(اسالم محمد فھمى احمد (باق

اسالم محمد فھمى على

اسالم محمد محمد حسن

اسالم محمد محمد سنوسي

اسالم محمد محمد عبد المطلب

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12721

102/2008/15869

102/2008/15889

102/2007/23602

102/2008/13437

102/2008/12706

102/2007/06078

102/2005/02168

102/2008/13480

102/2008/14691

102/2008/13133

102/2008/10996

102/2006/01771

102/2008/12520

102/2008/11692

102/2007/23846

102/2007/04449

102/2008/13138

102/2007/04384

102/2005/02895

102/2007/04194

102/2008/14270

102/2008/10313

102/2008/15890

102/2008/25961

عربى

40726

40727

40728

40729

40730

40731

40732

40733

40734

40735

40736

40737

40738

40739

40740

40741

40742

40743

40744

40745

40746

40747

40748

40749

40750

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 31صفحة 

اسالم محمد محمد عزب

اسالم محمد محمود على

اسالم محمود حنفى محمود

اسالم محمود عبد الرحمن محمود

اسالم محمود مبروك بیومى

اسالم مختار اسماعیل محمد

اسالم مسعود بكرى ابو الحسن

اسالم مصطفى احمد حسین

اسالم مصطفى كامل سلومھ

اسالم نادى قرنى محمد

اسالم ناصر سید احمد حسن

اسالم ناصر على محمود

اسالم نبیل حامد محمود

اسالم نجاح عبد المغیث عبد المنعم

اسالم نصرالدین عبدالمنعم حسین

اسالم ھشام على عطیھ

اسالم یحي محمد محمد

(اسماء ابراھیم احمد الصادق (باق

اسماء ابراھیم محمد حسین

اسماء ابراھیم محمود احمد

اسماء ابو بكر محمد صالح

(اسماء احمد امین حسن (باق

اسماء احمد عبدالعاطى محمد

اسماء اسماعیل على حسین

اسماء السید نصر منصور

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/03306

102/2007/05432

102/2008/13955

102/2008/12547

102/2007/06803

102/2007/04144

102/2008/14696

102/2008/14416

102/2008/27750

102/2007/04005

102/2008/10274

102/2008/14627

102/2007/04061

102/2008/12610

102/2008/15306

102/2008/27065

102/2008/12611

102/2007/04547

102/2008/28553

102/2008/14046

102/2008/12813

102/2007/05791

102/2008/15620

102/2008/12111

102/2008/14688

عربى

40751

40752

40753

40754

40755

40756

40757

40758

40759

40760

40761

40762

40763

40764

40765

40766

40767

40768

40769

40770

40771

40772

40773

40774

40775

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 32صفحة 

اسماء حسن ابراھیم جوده ابراھیم

اسماء حسنى حسن االنور سید

اسماء حسین زكى محمد

(اسماء حسین عبد المقصود (باق

اسماء حلمى محمد عبد الھادى

اسماء حمدي عبد القادر علي سالمة

اسماء حموده محمد حفنى

(اسماء خالد علي رضا (باق

اسماء خلیفھ دسوقى

اسماء رأفت سید على

اسماء رجب محمد احمد

اسماء رفعت حافظ العزب

اسماء رمضان بكرى عبد العزیز

(اسماء رمضان محمد ابراھیم (باق

اسماء سالم مسعود محمد

اسماء سامى احمد زین الدین

اسماء سعید محمد عبد الفتاح حسین

اسماء سالمھ على محمد

اسماء سید على عبد الغنى

اسماء سید محمد على

اسماء صبرى احمد على

اسماء صبرى سید محمد

اسماء صالح محمد صالح عبده

(اسماء صالح محمود محمد (باق

اسماء طارق مسعد محمود

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/04548

102/2008/12937

102/2008/14346

102/2007/25106

102/2008/13888

102/2008/12427

102/2008/14603

102/2007/08158

102/2008/26253

102/2007/05345

102/2008/12150

102/2006/04330

102/2008/14039

102/2007/03267

102/2008/15254

102/2007/23614

102/2007/07739

102/2007/03201

102/2007/23060

102/2008/14244

102/2008/14685

102/2008/26254

102/2008/15495

102/2007/05145

102/2008/14020

عربى

40776

40777

40778

40779

40780

40781

40782

40783

40784

40785

40786

40787

40788

40789

40790

40791

40792

40793

40794

40795

40796

40797

40798

40799

40800

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 33صفحة 

اسماء عادل محمد عثمان

وھرىاسماء عاطف مصطفى الج

اسماء عبد الحمید سعید عبد الحمید

(اسماء عبد الحى عبد هللا محمد (باق

اسماء عبد الرحمن محمود محمد

اسماء عبد هللا حسن محمد

اسماء عبد المنعم سنوسى سید

اسماء عبدالعال مصطفى عبدالعال

اسماء عربي ربیع احمد

اسماء عصام سید محمد

اسماء عصام محمد محمد

اسماء عفیفى ذكى محمد

اسماء عالء عبد هللا سید

اسماء على احمد على

اسماء على حسن على

اسماء على محسن على

اسماء فتحى حلمى عبد الناصر

اسماء كمال الدین احمد محمود

(اسماء كمال عبد الفتاح ابراھیم (باق

اسماء ماجد محمد علي

اسماء مجدى عنتر ابو العزم

اسماء مجدى فرغلى حسن

اسماء محمد ابراھیم عثمان

اسماء محمد احمد سید محمد

اسماء محمد احمد محمد حسنین

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14231

102/2007/03949

102/2008/12340

102/2007/05146

102/2008/10531

102/2008/10506

102/2008/15866

102/2008/12318

102/2008/11513

102/2007/07961

102/2008/14213

102/2007/03108

102/2008/12248

102/2008/13224

102/2006/01161

102/2007/03268

102/2008/12492

102/2008/28471

102/2005/01844

102/2008/12403

102/2008/10503

102/2007/04549

102/2008/26255

102/2008/12814

102/2007/05799

عربى

40801

40802

40803

40804

40805

40806

40807

40808

40809

40810

40811

40812

40813

40814

40815

40816

40817

40818

40819

40820

40821

40822

40823

40824

40825

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 34صفحة 

اسماء محمد اسماعیل احمد

اسماء محمد البغدادى احمد

اسماء محمد حسن محمد

اسماء محمد حسین زوام

اسماء محمد شفیع على

اسماء محمد عبد الغنى محمد

اسماء محمد على محمود الفقى

اسماء محمد فراج محمد

اسماء محمد نبیل طلبة

اسماء محمود زكي عبد المعطي

اسماء محمود عبد الحكم السید

اسماء محمود كشك محمد

أسماء محمود محمد إسماعیل

اسماء محى الدین محمد محمد بیومى

اسماء مصطفى توفیق عبد المحسن

اسماء مصطفى عبد الوھاب

اسماء منصور ابراھیم عبد هللا

اسماء منصور محمد ازھرى

اسماء وصفى محمد عبدالرحمن

اسماء یوسف لطفى راضى عبد الحمید

اسماعیل ابراھیم عبد الستار ابراھیم

اسماعیل احمد اسماعیل محمد

اسماعیل حنفى محمود محمد

اسماعیل عبد العلیم اسماعیل ابراه

اسماعیل عبد الفتاح محمد عامر

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11878

102/2008/15699

102/2008/11099

102/2008/14175

102/2008/28024

102/2008/12268

102/2008/26257

102/2008/15722

102/2008/14330

102/2008/11556

102/2008/12404

102/2008/26819

102/2004/00444

102/2008/12074

102/2008/10946

102/2009/33416

102/2008/14484

102/2007/08244

102/2007/08264

102/2008/10804

102/2007/23626

102/2008/27833

102/2006/21426

102/2008/14673

102/2008/27507

عربى

40826

40827

40828

40829

40830

40831

40832

40833

40834

40835

40836

40837

40838

40839

40840

40841

40842

40843

40844

40845

40846

40847

40848

40849

40850

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 35صفحة 

اسماعیل محسن اسماعیل محمد الحلوا

(اشجان احمد مصطفى على (باق

(اشرف ابراھیم على عبد الحمید (باق

اشرف احمد كامل محمد

اشرف حسن احمد على ابو العز

اشرف دسوقى عتریس عبد العال

اشرف سمیر حسنى

اشرف نصر عبدالعزیز متولى

اعتماد محمد محمود حامد

اكرم رضا عبد القادر امین احمد

اكرم محمود عبود محمد السید

(االء احمد محمد ابراھیم (باق

االء خلیل ابراھیم القالت

االء سعید محمد محمد ھنداوى

االء عبد العظیم حسین زعفان حسن

االء عالءالدین راغب ابراھیم

االء فتوح البھى على

االء فكرى حلمى الدمرداش سالم

االء محمود عبد الفتاح ابراھیم

البیر عادل عجبان

البیر موریس ذكرى

الحسن ابراھیم محمد محمود جمعھ

الحسن امین محمود محمد

الحسین حامد یوسف محمد

السید عبد العزیز السید عبد العزي

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14923

102/2006/01433

102/2007/08096

102/2008/11280

102/2005/00796

102/2006/20805

102/2010/38483

102/2008/15662

102/2008/11879

102/2008/10713

102/2008/15409

102/2007/06974

102/2008/11189

102/2006/02156

102/2008/13342

102/2008/15938

102/2007/05538

102/2008/10805

102/2008/10826

102/2008/26637

102/2008/26650

102/2008/10749

102/2007/04007

102/2006/21430

102/2008/14131

عربى

40851

40852

40853

40854

40855

40856

40857

40858

40859

40860

40861

40862

40863

40864

40865

40866

40867

40868

40869

40870

40871

40872

40873

40874

40875

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 36صفحة 

السید على محمد على

السید محمد السید احمد ابو الفضل

السید محمد حسینى محمد محفوظ

السید ناجح السید عبد الوھاب

السیدة زینب محمد حیاتي عبد الحمي

الشیماء حسن ابراھیم فرج

(الشیماء حسین شفیق حسین محمد (باق

الشیماء شحات محمد شحات

الشیماء شعبان محمد ابراھیم بیومى

(الشیماء عبد السالم ابراھیم محمود (باق

اللیثى مصطفى اسماعیل محمد

الھام حسن عطیھ ابو عامر

الھام رمضان علیوة محمد

الھام صالح رزق محمد

الھام على محسوب احمد

ام كلثوم سامى حسنین مرسى

(ام ھاشم اسماعیل حلمى (باق

(امال أحمد جالل أحمد (باق

امال احمد سید احمد

امال برعى ابو الوفا الفادى

امال على عبد الرحیم على

امال محمد مصطفى جابر

امام سید امام الجزیري

امام عبد هللا حمزة عبد النبى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/15085

102/2008/12738

102/2010/38473

102/2006/21432

102/2008/12249

102/2008/12319

102/2007/07037

102/2008/11100

102/2008/12805

102/2007/23871

102/2008/11613

102/2007/06281

102/2006/20178

102/2008/12320

102/2006/19274

102/2008/15720

102/2008/14919

102/2007/22574

102/2005/14053

102/2007/05113

102/2008/13889

102/2007/06196

102/2007/22843

102/2008/12613

102/2008/14707

عربى

40876

40877

40878

40879

40880

40881

40882

40883

40884

40885

40886

40887

40888

40889

40890

40891

40892

40893

40894

40895

40896

40897

40898

40899

40900

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 37صفحة 

(اماندا سمیر مصطفى دھشان (باق

امانى حافظ نادى حافظ

امانى حسین عبد الرسول ابوالحسن

اماني حمدي عثمان یونس

امانى سعد سعید زین الدین

امانى عالء سید احمد حامد

امانى محمد عبد المنعم محمد طھ

امانى محمد فتحى جوھر

امانى محمود اسماعیل محمد

امانى مسعد عبدالسالم صابر

امانى مصطفى ابراھیم حسین

(امانى یحیى حلمى عیسى ادریس (باق

امل ابراھیم مرسى محمد

امل ابو دھب محمد احمد حسن

امل احمد حسین محمد

امل حربى عبد المنعم على حسین

امل حسن حافظ ابراھیم

امل دكرونى على حسین

امل سامى رشدى جاد هللا

امل سید حسین مصطفى

امل فتحى عبد هللا رضوان

امل مجدى درویش مصطفى

امل محمد عبد الحمید محمد

امل محمد عبد الخالق

امل مصطفى مصطفى عماره

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/07383

102/2008/11159

102/2008/27647

102/2008/10222

102/2010/38564

102/2008/11787

102/2008/12816

102/2008/11795

102/2008/27427

102/2008/15814

102/2008/10017

102/2007/07010

102/2008/12938

102/2008/14504

102/2008/12152

102/2008/12103

102/2008/29161

102/2008/14641

102/2007/07591

102/2007/23886

102/2007/04335

102/2008/12902

102/2008/13149

102/2009/33305

102/2008/27250

عربى

40901

40902

40903

40904

40905

40906

40907

40908

40909

40910

40911

40912

40913

40914

40915

40916

40917

40918

40919

40920

40921

40922

40923

40924

40925

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011الب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى كشف  بأسماء الط .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 38صفحة 

امنھ محمد محمد سلیمان

امنیھ ابراھیم احمد ابراھیم العشرى

(أمنیة أحمد إبراھیم مصطفى (باق

(امنیة احمد حسن على (باق

امنیة احمد سید عرابى على

(أمنیة أحمد عبد الھادى (باق

امنیھ اسامھ ابراھیم سید

امنیھ بیومى حسن اسماعیل

امنیھ حمدي عبد الرحمن صادق

امنیھ شریف اسماعیل عباس

امنیھ عادل خطاب محمد عباس

امنیھ عادل كمال احمد

امنیھ عبد العزیز محمد خلیل

(امنیھ عصام صابر اسماعیل (باق

امنیھ عصام فاضل على

(امنیھ عصام مصطفى محمد (باق

امنیھ على السید على ابراھیم

امنیة عماد الدین عبد هللا محمد

امنیة عید محمد امین

امنیة فؤاد احمد محمد

امنیة مجدي ابراھیم محمد

امنیھ محسن صالح حسین حسن

امنیھ محمد احمد ھندى

امنیھ محمد السید جاد

امنیھ محمد سعید بیومى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12076

102/2008/14594

102/2004/00488

102/2006/00322

102/2005/01915

102/2004/00489

102/2008/11401

102/2008/11788

102/2008/11514

102/2008/28026

102/2008/10456

102/2007/06660

102/2008/10457

102/2007/03654

102/2008/10891

102/2007/04253

102/2007/06964

102/2008/14488

102/2008/15519

102/2008/28027

102/2008/11498

102/2008/13481

102/2008/12065

102/2008/11512

102/2008/27866

عربى

40926

40927

40928

40929

40930

40931

40932

40933

40934

40935

40936

40937

40938

40939

40940

40941

40942

40943

40944

40945

40946

40947

40948

40949

40950

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 39صفحة 

امنیة محمد عبد الغنى

امنیھ محمد فكرى امین

امنیة محمد محمد شفیق سعید

امیر اشرف عبد الفتاح محمد

(امیر خالد  سعید الصالح (باق

امیر سید محمد السید

امیر محمد سفینھ دیاب

امیر منصور امیر عبد العلیم

امیره ابراھیم حسین ابراھیم

امیرة ابراھیم محمد عبدالاله

امیرة احمد سعید محمود ذكى

امیرة احمد على عفیفى

امیرة اشرف حسنى مرسى

(امیره السید سالم احمد سعفان (باق

(أمیرة أنور على خضیر (باق

امیرة بخیت ظاطا عبد المالك

(امیرة جمال عبد الحلیم محمد (باق

امیره حسن احمد جاد السید

امیره خالد محمود عبد الرحمن

امیره سید احمد عبد العظیم

امیره سید بركات اسماعیل

امیره شعبان عوض هللا محمد

امیره طھ  جمیل السید

امیره عبد المجید عبد الحفیظ

امیره عبد الناصر حنفى شعراوى

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/33286

102/2008/13811

102/2008/14879

102/2007/04008

102/2006/18352

102/2008/10361

102/2008/15891

102/2008/13165

102/2008/11567

102/2008/15629

102/2008/13844

102/2006/02323

102/2006/00036

102/2007/02848

102/2003/00491

102/2005/02781

102/2004/06492

102/2008/10057

102/2008/10290

102/2007/04765

102/2008/11102

102/2008/12407

102/2008/10533

102/2008/25955

102/2008/12307

عربى

40951

40952

40953

40954

40955

40956

40957

40958

40959

40960

40961

40962

40963

40964

40965

40966

40967

40968

40969

40970

40971

40972

40973

40974

40975

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

ـركـز الحســاب العلمــىمــ-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 40صفحة 

امیره عزت صادق على رمضان

امیرة عصام عبدالعزیز عبدالمطلب

امیره على الجیوشى طھ

امیره محمد سالم عبدالدایم

امیره محمد عبد هللا علي محمد

(امیره محمد علي كمال الدین (باق

امیرة محمد محمود احمد

امیره محمدى كامل محمد عبد هللا

امیرة محمود احمد عبدالفتاح

(امیرة محمود روؤف حسین مصطفى (باق

امیرة مصطفى جوده محمد

امیره نصر الدین الوصیف

(امیمھ عماد الدین انور محمود (باق

امین اشرف كمال مرعى

امین دكتور امین محمد علي

امین عبد الوھاب امین عبد الرازق

امین مخلص عبد القادر الكیالنى ال

امینة احمد عاشور على احمد

امینھ زكى احمد عبد الرحیم

امینھ عزت عبد الھادى محمود زكى

انتصار محمد احمد حسانین

(انجى اشرف عبد الحمید سلیمان (باق

انجى جرجس خلیل جرجس

انجى جمال محمد محمد عماره

انجى جوزیف شوقى صلیب

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/05191

102/2008/15543

102/2008/26268

102/2008/15966

102/2008/11539

102/2006/18284

102/2008/14214

102/2008/10806

102/2008/12154

102/2006/01098

102/2008/15472

102/2008/25964

102/2004/06495

102/2007/23328

102/2008/10967

102/2008/26270

102/2008/11953

102/2008/15940

102/2008/25956

102/2008/10601

102/2008/27548

102/2007/25030

102/2006/00591

102/2008/27254

102/2008/11481

عربى

40976

40977

40978

40979

40980

40981

40982

40983

40984

40985

40986

40987

40988

40989

40990

40991

40992

40993

40994

40995

40996

40997

40998

40999

41000

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 41صفحة 

(انجى حسنى عبد الوھاب (باق

انجى صالح مصطفى خضر

انجى عبدالعظیم مصیلحى البدوى

انجى محمد توفیق محمد

انجى محمد محمد محرم

انجى محمد مصطفى كمال

انجى محمود خلیفة على

انجى مدحت مكین فھیم

انجى نبیل ابراھیم فرج

اندرو ایمن یوسف عبده

اندرو عادل الدیب طانیوس

اندرو ممدوح ودیع عبد الملك

اندرو وسلى شاكر قلدس

انس سید صالح سید

انغام احمد ابراھیم محمد

انغام محمد سعد حسن

انغام محمد عفیفى عبدالمجید

انور شعبان حلمى ھاشم

انور مصطفى عبد المؤمن سلیمان

اھداء عبد السمیع احمد عبد المعطى

اولیفیا عاطف حلیم موسى

اولیفیا كمال عجیب نیروز

ایات عاطف محمد رشاد بسیونى

أیات محمد ثابت محمد

(ایات محمد عباس عبد الفتاح (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/22576

102/2008/14328

102/2008/15271

102/2008/27365

102/2008/26518

102/2006/21876

102/2008/14880

102/2008/10602

102/2008/10603

102/2007/05934

102/2008/15642

102/2008/13372

102/2007/08318

102/2008/15410

102/2006/18180

102/2008/15089

102/2007/06512

102/2008/27501

102/2008/13742

102/2007/04254

102/2008/11402

102/2008/15027

102/2007/07158

102/2006/19034

102/2007/04928

عربى

41001

41002

41003

41004

41005

41006

41007

41008

41009

41010

41011

41012

41013

41014

41015

41016

41017

41018

41019

41020

41021

41022

41023

41024

41025

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 42صفحة 

ایات نبیل محمد كمال محمد

ایرینى سمیر عطیة جورجى

ایفون مرجان بشاى مرجان

ایفیت جرجس عبد النور

ایلیا مالك تامر میخائیل

ایمان ابراھیم الداودى الجابرى

ایمان ابو السعود حسانین عبد الھا

(إیمان أحمد عبد ربھ أحمد (باق

ن اسامھ محمد السید (باقایما )

ایمان السید حسین مغراوى

ایمان السید سالمة ابو سریع

ایمان ایمن محمد عبدالحمید

ایمان جمال حسن محمد

ایمان جمعھ رجب على

ایمان حافظ ابراھیم محمد

ایمان حسن محمد مصطفى

ایمان حسنى سید شحاتھ

ایمان حسین على حسانین

ایمان حمدى مسعد امام

ایمان خالد احمد محمد

ایمان خالد سید احمد متولي

ایمان خلیفھ عبد الحفیظ احمد

ایمان راضى خضر عبد السید

ایمان رجب جمعھ ھلیل

ایمان رفعت محمد بیومى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11515

102/2008/14494

102/2008/10460

102/2005/16122

102/2008/14750

102/2007/03655

102/2008/11798

102/2003/00536

102/2007/22975

102/2008/15326

102/2008/11104

102/2008/14040

102/2008/27650

102/2008/10508

102/2008/15719

102/2008/11881

102/2008/10808

102/2008/12112

102/2008/10536

102/2008/28032

102/2008/12462

102/2006/01740

102/2008/10934

102/2008/12326

102/2008/14472

عربى

41026

41027

41028

41029

41030

41031

41032

41033

41034

41035

41036

41037

41038

41039

41040

41041

41042

41043

41044

41045

41046

41047

41048

41049

41050

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 43صفحة 

ایمان سامح احمد احمد

ایمان سداد عبد العاطى محمد

ایمان سعید بكرى محمد وھبھ

ایمان سمیر محمد عبد المجید

ایمان سید حنفى محمود

ایمان سید على توفیق

ایمان سید فؤاد حجاج جمعھ

ایمان صابر حسانى بشارى

ایمان صالح محمود مرزوق

ایمان صبرى سلیم محمد

ایمان صالح الدین حامد محمد

ایمان صالح حسین احمد

ایمان صالح محمد حسن

ایمان طلعت على احمد

ایمان عادل سعید عبد الحمید

ایمان عاطف عبد الحمید

ایمان عبد الباسط عبد الغفار مص

لق حسین رضوانایمان عبد الخا

ایمان عبد الرحمن محمود فھمى

إیمان عبد العاطى حامد محمد

ایمان عبد العاطى عبد الفتاح عبد

ایمان على محمود

ایمان غالب عبد الحمید على

ایمان غانم عبد العال

ایمان كامل محمد طلبة

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/07051

102/2007/07948

102/2008/13378

102/2008/14047

102/2007/03980

102/2008/14515

102/2008/10461

102/2008/15685

102/2008/15353

102/2008/14018

102/2008/12113

102/2007/08245

102/2007/07867

102/2008/27656

102/2008/13325

102/2006/19016

102/2006/03129

102/2008/12916

102/2008/27911

102/2003/00558

102/2008/11337

102/2008/27403

102/2008/14177

102/2008/26521

102/2008/15132

عربى

41051

41052

41053

41054

41055

41056

41057

41058

41059

41060

41061

41062

41063

41064

41065

41066

41067

41068

41069

41070

41071

41072

41073

41074

41075

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 44صفحة 

ایمان مبروك جمال الدین عوض

ایمان مجدى احمد محمد

ایمان مجدى عبد الشھید

ایمان محمد ابو ضیف ھمام

ایمان محمد احمد اسماعیل

ایمان محمد احمد على

ایمان محمد السید امین

ایمان محمد ثابت سلیمان

ایمان محمد سید صادق

ایمان محمد عبدالعال على

ایمان محمد عید حسین

ایمان محمد محمد خلیفھ

ایمان محمد محمد شحاتھ عوكل

ایمان محمد محمد مصطفى

ایمان محمد محمود محمود الشال

(ایمان محمود حسین على احمد (باق

ایمان محمود غریب ابراھیم

ایمان محمود محمد حمیدة

(ایمان مسعد یسري صالح دندوشھ (باق

ایمان مصطفى زكى حسین عطیة

ایمان مصطفى شوقى مصطفى

ایمان مصطفى محمد مصطفى

(ایمان مصطفى محمود احمد (باق

ایمان ناجى محمد احمد

ایمان نادر محمد ابراھیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/15354

102/2008/14361

102/2008/28034

102/2008/10510

102/2006/01653

102/2008/13434

102/2008/12270

102/2008/11853

102/2008/14473

102/2008/12204

102/2008/15588

102/2008/10511

102/2006/01903

102/2008/10786

102/2008/11843

102/2000/00040

102/2007/06985

102/2008/15356

102/2007/06250

102/2008/15473

102/2008/15553

102/2008/10856

102/2007/07811

102/2007/06853

102/2008/14589

عربى

41076

41077

41078

41079

41080

41081

41082

41083

41084

41085

41086

41087

41088

41089

41090

41091

41092

41093

41094

41095

41096

41097

41098

41099

41100

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 45صفحة 

ایمان نادى محمد حسن

ایمان نعمان سید نعمان

(ایمن ابراھیم ابو الوفا احمد (باق

ایمن احمد ابراھیم بدوى

ایمن باسل عبادة منصور

(ایمن حسین على على (باق

ایمن حنفى سید عبدالفتاح

ایمن سید محمود احمد

(ایمن شعبان محمد عبد الصمد (باق

ایمن عبد التواب عبد الكریم ابو بكر

ایمن عبد العزیز محمد عبد العزیز

ایمن عید السید السعدنى

ایمن فاروق احمد عبود

ایمن مجدى محمد السید

ایمن محمد سامى صدیق وھبھ

ایمن ھشام محمد صادق بكر عقل

إیمى مجدى بسطا مكاوى

ایناس ابراھیم منصور عبد هللا

ایناس اسامھ عبد الحمید عبد الحاف

ایناس بدوى محمد نجیب بدوى

ایناس جرجس عبود عبد المالك

ایناس عبد هللا ابراھیم محمود

ایناس عبد الناصر عبد الجواد عبد

ایناس عزت عباس احمد

ایناس عمرو عبد الحمید سید

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/21437

102/2008/12428

102/2005/03063

102/2008/27259

102/2008/28035

102/2006/00437

102/2008/10314

102/2008/27090

102/2008/25972

102/2007/04963

102/2006/04876

102/2008/26971

102/2009/33415

102/2007/06499

102/2008/13161

102/2008/11240

102/2007/23725

102/2008/13854

102/2008/12251

102/2008/10893

102/2008/11106

102/2008/11378

102/2008/11324

102/2008/11107

102/2007/03847

عربى

41101

41102

41103

41104

41105

41106

41107

41108

41109

41110

41111

41112

41113

41114

41115

41116

41117

41118

41119

41120

41121

41122

41123

41124

41125

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 46صفحة 

ایناس محمد االمین محمود

ایناس یوسف عبد الحلیم عوض هللا

ایھ ابراھیم حسن احمد عیسى

ایھ ابراھیم سید صالح

ایھ ابراھیم كامل محمد

ایھ احمد سالم احمد

ایھ احمد شندى بیومى

ایھ اسامھ جمال الدین محمود

ایھ اسامة عبد الرازق زھران

ایھ اسامھ محمد االنور

ایھ اسماعیل عبد الكریم

ایھ اسماعیل عبده محمود

ایھ هللا احمد محمود احمد

ایھ هللا جالل الدین محمد شحاتھ

ایة هللا جمال احمد محمد

ایھ هللا زكى قدرى درویش

ایة هللا سید جمعة یوسف

ایھ هللا صالح عبد الحمید عبد الف

ایھ هللا طارق السید سید احمد

ایة جمال ابراھیم عبدالغفار

ایة جمال عبد هللا محمد

ایھ جمال كامل احمد

ایھ جمال محمود الدسوقي

ایھ جمیل ابوالنصر بخیت

ایھ حامد بیومى احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/25398

102/2008/14598

102/2008/10935

102/2008/11893

102/2007/04294

102/2008/10528

102/2008/10843

102/2008/27649

102/2008/11503

102/2008/12291

102/2008/27517

102/2008/10857

102/2008/12229

102/2008/10145

102/2008/14509

102/2008/26271

102/2008/14337

102/2008/11855

102/2008/13815

102/2008/15474

102/2008/14354

102/2008/12463

102/2007/05888

102/2008/15324

102/2007/03929

عربى

41126

41127

41128

41129

41130

41131

41132

41133

41134

41135

41136

41137

41138

41139

41140

41141

41142

41143

41144

41145

41146

41147

41148

41149

41150

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 47صفحة 

ایھ حسام علوان حسانین عبد الكریم

ایھ حسن محمد عبد الفتاح

ایھ حسن مصطفى اسماعیل

ایھ حنفى امام احمد

ایھ خالد بركات محمد

(ایة دیھوم عبد العال السید (باق

ایة رفعت رفیق امین

ایھ سمیر احمد فوزى

ایة سمیر حافظ كمال

ایة سید ابراھیم شوقى

ایة سید عبد الفتاح محمد

ایھ سید عبدالنور عبدالمجید

ایھ سید الفى سالم احمد

ایھ صابر محمود مكاوى

ایھ صبري انور عبد السالم

ایھ صالح اسماعیل محمد

ایھ صالح عباس اسماعیل

ایھ طارق محمد كساب

ایھ طارق مصطفى على

ایھ عاطف حسین علي حموده

ایھ عباس   احمد امین

ایھ عبد القادر محمدعبد القادر

ایھ عبد الكریم محمد عبد المجید

ایھ عزت ضاحى عطیھ

(ایھ عطیة فھمى عبد المطلب (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12903

102/2007/03849

102/2007/03120

102/2008/11829

102/2008/28036

102/2007/07275

102/2008/15496

102/2008/25958

102/2006/04366

102/2008/15551

102/2008/14376

102/2008/15368

102/2008/15627

102/2008/13263

102/2008/11079

102/2008/11108

102/2010/38475

102/2008/13609

102/2008/12292

102/2008/11516

102/2008/15114

102/2008/12429

102/2008/11325

102/2008/26526

102/2005/02384

عربى

41151

41152

41153

41154

41155

41156

41157

41158

41159

41160

41161

41162

41163

41164

41165

41166

41167

41168

41169

41170

41171

41172

41173

41174

41175

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 48صفحة 

ایھ على عبد هللا ابراھیم

ایھ على عبد الھادى بیومى

ایھ علي نور الدین محمود

ایھ غریب مرسى حسن

ایة فاروق رمضان محمد

ایھ فتحى محمد محمد

ایھ فوزى مؤمن حسن

ایھ فولى حسن عثمان

ایھ ماھر ابراھیم دسوقى

ایة محمد ابراھیم ابراھیم البكر

ایة محمد ابوالنجا احمد

ایھ محمد احمد مجاھد

ایھ محمد حسن احمد

ایھ محمد صابر محمد

ایھ محمد صالح الدین سعد الطوخي

(ایھ محمد عبد الستار السید محمد (باق

ایھ محمد عصام الدین عبدالظاھر

ایھ محمد على عبده

ایھ محمد عید امین

ایھ محمد فھمى عبد الستار

ایھ محمد محمود مطاوع

ایھ محمود احمد محمود

ایھ محمود تاج الدین على

ایھ مدحت سید اسماعیل

ایھ مصطفى عبدالمنعم سلیمان

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13885

102/2008/10896

102/2008/11517

102/2007/06104

102/2005/02837

102/2009/33426

102/2008/11882

102/2008/28460

102/2008/14048

102/2008/14245

102/2008/15520

102/2010/38476

102/2008/12116

102/2008/12157

102/2008/11518

102/2007/05890

102/2008/14877

102/2008/14765

102/2008/15265

102/2007/07515

102/2008/12477

102/2008/13998

102/2008/12230

102/2008/11799

102/2008/15325

عربى

41176

41177

41178

41179

41180

41181

41182

41183

41184

41185

41186

41187

41188

41189

41190

41191

41192

41193

41194

41195

41196

41197

41198

41199

41200

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 49صفحة 

ایھ مصطفى على مصطفى

(ایة مصطفى محمد طھ (باق

ایھ یحى سعید حماده

ایھ یحیى حسین محمد

ایھ یوسف عبد العزیز محمد

ایھاب احمد وصفى على

ایھاب اشرف عبد الغنى الحلوجى

ایھاب السید رمضان توغان

ایھاب جمال ذكى حسن

ایھاب جمال محمود السید

(إیھاب على محمد على (باق

ایھاب مجدي محمد ابو الحسن

ایھاب محمد عبدالكریم محمد بیومى

(باسم احمد سید محمد طلعت (باق

باسم اشرف طھ حسن

باسم خالد احمد غزال

باسم سعد محمد احمد رنان

باسم سمیر عبد العزیز عثمان

باسم محمد عبد النبى احمد

باسنت اسماعیل احمد اسماعیل

باھر محمد محمد على ابراھیم

بثینھ جمال محمود محمد

(بثینة محمود احمد سالم (باق

(بدر حمد على حمد العترى (باق

(بدر خالد جاسم سلیمان النصف (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/27984

102/2006/04680

102/2007/05177

102/2008/13225

102/2008/26593

102/2008/29210

102/2008/10628

102/2008/10714

102/2008/11615

102/2008/13957

102/2004/00761

102/2008/11241

102/2008/15738

102/2006/00438

102/2008/14785

102/2007/07700

102/2008/27168

102/2008/11227

102/2010/38484

102/2008/26488

102/2008/26968

102/2008/10512

102/2002/02164

102/2007/25613

102/2005/17521

عربى

41201

41202

41203

41204

41205

41206

41207

41208

41209

41210

41211

41212

41213

41214

41215

41216

41217

41218

41219

41220

41221

41222

41223

41224

41225

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 50صفحة 

بدر سعد عبد المجید ابو النور

بدر سعود جاسم عبد هللا الفریج

بدر محمد عبد السالم محمد

بدر محمد عبد المعبود محمد

بدر ناصر حسین ششترى

(بدریة عوض هللا عبد الوھاب (باق

بدور عبد الرحمن محمد عبد الرحمن

بسام حسن عبدهللا عبدالغنى

بسام صادق عبد العزیز صادق

بسام عرفھ عبدالصبور احمد

بسام فؤاد محمد خلیل حشیش

بسام محمد كمال قرنى

بسمھ ابراھیم عبد الرازق سلطان

بسمھ ابراھیم عبد المحسن حسن

بسمھ ابراھیم محمد ابراھیم

بسمة ابراھیم محمد حسن كمال

بسمھ ابو الوفا سعد حسین

بسمھ الجمیل محمد عثمان

بسمھ بدوى ابو الوفا جاد الرب

بسمھ جمال عبد العاطى احمد

بسمھ خلف محمود عثمان

بسمھ خلیفة عبد الراضى محمد

بسمھ رأفت احمد عبدالعزیز

بسمھ سید  رفعت  یوسف

بسمھ سید عبد الحمید محمد ابراھیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12782

102/2007/25740

102/2008/14089

102/2004/06512

102/2007/25736

102/2004/00776

102/2008/12300

102/2007/08197

102/2008/13139

102/2008/15910

102/2008/13408

102/2008/15455

102/2008/10859

102/2008/28164

102/2008/11830

102/2008/15153

102/2008/26659

102/2008/28500

102/2008/11800

102/2008/13820

102/2008/14599

102/2007/04298

102/2008/12329

102/2008/10540

102/2008/12631

عربى

41226

41227

41228

41229

41230

41231

41232

41233

41234

41235

41236

41237

41238

41239

41240

41241

41242

41243

41244

41245

41246

41247

41248

41249

41250

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 51صفحة 

بسمة سید عبد العزیز السید

بسمھ صبحى ابراھیم احمد

بسمھ صبحى شكرى صادق

بسمھ صالح محمد صالح

بسمھ طھ نور الدین موسى

بسمھ عاطف محمد توفیق

بسمة عبد المحسن على حسین

بسمة عبدالواحد عبدالرحمن احمد ال

بسمھ عوض مبروك حسن

بسمھ مجدي عبد الرحمن جاد

بسمھ محمد احمد معوض

بسمھ محمد صالح حواشى

بسمة محمد یاسر عبدالبدیع

بسمھ محمود محمد احمد

(بسمھ محمود مصطفى عبد الحمید (باق

بسمھ مرضى عبد السالم محمد

بسمھ مصطفى احمد رأفت

بسمة مكرم فھمى منصور

بسنت عصام سلیم محمد

بسنت مجدي محمد خلیل

بسنت مجدى مصطفى زغلول

(بسنت ممدوح على الجمال (باق

بكر مسعود  محمد ھاشم

بالل ابراھیم على

بالل احمد محمد محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14178

102/2008/10809

102/2008/14078

102/2008/26273

102/2008/15881

102/2008/10464

102/2006/02283

102/2008/15497

102/2008/11109

102/2008/11081

102/2008/10541

102/2009/33307

102/2007/06839

102/2008/14011

102/2007/04736

102/2008/12539

102/2007/23634

102/2008/15086

102/2007/05120

102/2008/11519

102/2008/10036

102/2004/10755

102/2008/15071

102/2009/33308

102/2010/38485

عربى

41251

41252

41253

41254

41255

41256

41257

41258

41259

41260

41261

41262

41263

41264

41265

41266

41267

41268

41269

41270

41271

41272

41273

41274

41275

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 52صفحة 

بالل عبد النبي عبد الحمید محمد

بالل محمد احمد عبد العزیز

بالل محمد عبد الحلیم عبد الواحد

بھاء الدین عمار محمد احمد

بھاء محمد جابر عبد الرحمن

بھاء محمد حسنین تركى

بھاء منیر ابو ھاشم عبد الحمید

بوسى سید حنفى بكر

بوال عماد عزیز میخائیل

بولس ایلیا انور بسادة

بیتر ابراھیم صادق حبشى

بیتر انسى عبدالمسیح تاوضروس

بیتر عاطف زخارى مقار

بیتر متى ابراھیم وھیب

بیتر نظیر نجیب جرجس

بیشوى بشرى فرید ذكى

بیشوى سمیر ملك حنا

بیشوى مجدى عبد المالك مسخرون

بیومى محمود بیومى محمد

(تامر حسن عبد السالم (باق

تامر سمیر ھمام احمد

تامر محمد محمد عبد الھادى

(تامر ممدوح محمد عبد المنعم محمد على (باق

تامر ھالل عاشور عالم

تغرید حسن عبد الحكیم سلیمان

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12641

102/2008/28226

102/2008/10998

102/2008/14759

102/2007/07439

102/2008/12489

102/2008/11447

102/2008/26677

102/2007/05329

102/2007/24179

102/2008/14943

102/2007/08369

102/2008/12042

102/2007/02944

102/2008/14963

102/2008/13064

102/2006/20711

102/2010/38486

102/2007/24202

102/2007/24206

102/2008/10630

102/2008/26275

102/2003/01764

102/2008/27992

102/2008/12570

عربى

41276

41277

41278

41279

41280

41281

41282

41283

41284

41285

41286

41287

41288

41289

41290

41291

41292

41293

41294

41295

41296

41297

41298

41299

41300

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 53صفحة 

تغرید حسنى ابو زید السید

تقى ایمن عبود حمزه

(تیسیر فھمى على سید (باق

جابر حمدى جابر حبیب

(جابر عبد هللا مناع مشخصى (باق

جاسم محمد احمد یوسف

جاكو ماجد امین اسحق

جاال كامل رمضان قاسم

جانیت مطر جرجس سعد

جراح سمیر صحن عساف

جراح فرید محمد الحسیني

مجید شنودهجرجس الفى 

جرجس حبیب سعید خلیل

جرجس فام داود جرجس

جمال الدین عباس السید

(جمال الدین محمد صیام (باق

(جمال الدین نشأت محمد طلعت (باق

جمال عبد الحمید صابر

جمال عبد الحمید عبد هللا عبد العلیم

(جمال محمد توفیق راغب عبد ربھ (باق

جمال محمد محمد عبد المولى

جمعھ فرحان عباس محمد

جنیدى عبد الجواد محمد مسلم

جھاد السید حسن ندا

جھاد امام انور امام

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11790

102/2008/10948

102/2006/19278

102/2008/28845

102/2006/22182

102/2008/29058

102/2009/33413

102/2008/26692

102/2006/21896

102/2006/22191

102/2008/28786

102/2008/11696

102/2007/05301

102/2007/08341

102/2008/27308

102/2000/00055

102/2007/02809

102/2008/27993

102/2008/26277

102/2007/24245

102/2007/24260

102/2008/13282

102/2008/26278

102/2007/04879

102/2009/36037

عربى

41301

41302

41303

41304

41305

41306

41307

41308

41309

41310

41311

41312

41313

41314

41315

41316

41317

41318

41319

41320

41321

41322

41323

41324

41325

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 54صفحة 

جھاد حسین فؤاد حسین

جھاد دیاب صقر ادم

جھاد سامى سید حامد

جھاد سید حسن احمد حسن

جھاد عباس حنفى عباس

جھاد عبد الحمید عبد العلیم احمد

جھاد عبد المنعم محمد عبد الواحد

جھاد عرفھ اسماعیل امبابى

جھاد عالء عبد الستار الزمر

جھاد محمد سید محمد امام

(جھاد محمد سید محمود كرم (باق

جھاد محمد فؤاد قاسم

جھاد مرسى حامد مرسى یونس

جھاد مصطفى مدبولى محمد

جوده ابو المعاطى جوده ابراھیم

جورج بخیت زكى بخیت

جورج جمال شاؤول روفائیل

جورج مجدى ھنرى شنوده

جوزیف ادیب داود بدوى

جوزیف سعد یوسف توفیق

جومانا محمود مرسى سلیمان

جون رمسیس موسى بولس

جون كمال زكرى یعقوب

(جون كمال غالى مسعد عبد المالك (باق

جینا عوض مرقص عوض

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13846

102/2008/14600

102/2008/12232

102/2008/12067

102/2006/01654

102/2007/05516

102/2008/26279

102/2007/07602

102/2008/12638

102/2008/10789

102/2004/06520

102/2008/10466

102/2008/13071

102/2007/24302

102/2008/12783

102/2008/14716

102/2008/11744

102/2008/10429

102/2007/23437

102/2008/12507

102/2007/06237

102/2008/27995

102/2008/27173

102/2003/01801

102/2008/12160

عربى

41326

41327

41328

41329

41330

41331

41332

41333

41334

41335

41336

41337

41338

41339

41340

41341

41342

41343

41344

41345

41346

41347

41348

41349

41350

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 55صفحة 

جیھان سعید ابراھیم محمد

جیھان عثمان محمد عبد الھادى

جیھان محسن احمد عباس

جیھان یس محمد محمد

حاتم احمد احمد مصطفى عبده

(حاتم عماد عبد العزیز محمد (باق

حاتم محمد جالل الدین طھ

حاتم ممدوح فؤاد امین

حازم احمد مصطفى ادم

حازم حنفى مصطفى عبد العاطى

حازم سعد سعید عبد اللطیف النجدي

حازم سعید زینھم حسن

حازم سمیر عبد الحمید خلیل

حازم عادل احمد البارودى

حازم عبد الحلیم محمد محمد

حازم عبد العزیز بدران عتلم

حازم عبد هللا محمود عمار

حازم عبد الناصر عبد البر الجعیص

حازم عصمت محمد محمد

حازم على فھیم یوسف

حازم كرم محمد محمد

حازم نبیل محمد الصواف

حامد عبد الحسین محمد مال على

حامد محمد حامد محمد

حبیبھ محمد ربیع عبد السالم

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14239

102/2008/14755

102/2006/21450

102/2008/15181

102/2008/13587

102/2005/00517

102/2004/00844

102/2008/15601

102/2008/11909

102/2006/21451

102/2008/10085

102/2006/21899

102/2006/02151

102/2008/15379

102/2008/12944

102/2006/01544

102/2007/24313

102/2008/13462

102/2007/24315

102/2008/14621

102/2008/12842

102/2007/04067

102/2006/22179

102/2007/06612

102/2008/11802

عربى

41351

41352

41353

41354

41355

41356

41357

41358

41359

41360

41361

41362

41363

41364

41365

41366

41367

41368

41369

41370

41371

41372

41373

41374

41375

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 56صفحة 

حبیبة محمد عبد الحمید الحسینى

حسام ابراھیم احمد احمد مصطفى

حسام احمد محمد صفوت محمد توفیق

حسام الدین ابراھیم ابوالسعود عبد الكریم

حسام الدین جمعھ حجاج محمد

حسام الدین محمد عبد العزیز ابو ع

حسام الدین محمد قرنى ابراھیم

حسام ایمن كمال عباس

حسام حسن على طھ

(حسام حسن على عثمان (باق

حسام حسن عواد محمد جاد

حسام حسن محمد حسن محمد

حسام حسن محمد محمد ابراھیم

حسام حمدى فتحى

حسام حمدى محمد رشیدى

حسام حنفى عبد المنعم مصطفى

حسام خالد احمد عبد الغفار

حسام خلیل عبد الفتاح خلیل

حسام رشاد متولى احمد

حسام سامي فؤاد عثمان

حسام سالمة عبد المعز مبروك

حسام سیف الدین عبده سیف الدین

حسام عبد الجلیل محمد عبد الجلیل

حسام عبد الصادق محمد عبد العال

حسام عبد الوھاب سید متولي

اسم الطالب كود الطالب
102/2005/01102

102/2008/14569

102/2005/01052

102/2007/05458

102/2008/13028

102/2008/13970

102/2008/13106

102/2008/14449

102/2008/14417

102/2007/05305

102/2008/10673

102/2008/12060

102/2007/07672

102/2007/25248

102/2008/11698

102/2006/20862

102/2008/14145

102/2003/00713

102/2007/23464

102/2008/10968

102/2008/13401

102/2007/06960

102/2006/21906

102/2005/01291

102/2008/10999

عربى

41376

41377

41378

41379

41380

41381

41382

41383

41384

41385

41386

41387

41388

41389

41390

41391

41392

41393

41394

41395

41396

41397

41398

41399

41400

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 57صفحة 

(حسام عمر عبد الحكیم حسن عمران (باق

دى ابراھیم ابو قرعحسام مج

حسام محمد الوردانى عبد العزیز

حسام محمد محمد حسن

حسام محمد نجیب محمد انس

حسام ناجى فھمى محمد حسین

حسام نبیل شعبان بركات

حسام نور الدین مصطفى محمد

حسام وائل سعد عبدالحمید صقر

حسن احمد حسن محمد

(حسن السید ابو العنین حسن (باق

حسن حمدى مھران فراج

حسن خضر حسن ذكى

حسن رمضان محمد جنیدى

حسن سعید حسن على

حسن سید عبد هللا علي

حسن شحاتھ محمد عبد الحلیم

حسن صالح ابراھیم حسن

حسن عبد النبى حسن محمد

حسن عالء الدین حسن

حسن محمد حسن السید

حسن محمد حسن حنفى

حسن محمد حسن محمد

حسن محمد سید امین

(حسن محمود رضوان سالمان (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/24368

102/2008/12555

102/2008/14106

102/2008/15913

102/2008/12655

102/2007/03081

102/2007/03749

102/2008/28040

102/2008/11954

102/2008/15732

102/2007/03441

102/2008/14134

102/2008/13091

102/2005/02648

102/2008/13248

102/2006/04713

102/2008/10318

102/2008/26657

102/2008/26283

102/2007/24495

102/2008/14534

102/2006/21907

102/2007/25850

102/2008/11618

102/2007/25243

عربى

41401

41402

41403

41404

41405

41406

41407

41408

41409

41410

41411

41412

41413

41414

41415

41416

41417

41418

41419

41420

41421

41422

41423

41424

41425

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 58صفحة 

حسن محمود مصطفى ابراھیم

حسن محمود مصطفى احمد

حسن مكى سعید مكى

حسن یوسف حسن یوسف

حسناء سعد السید حسن

حسنى عادل حسنى عبد الحمید

(حسین اشرف حسین محمود (باق

(حسین جدیع على جدیع (باق

حسین جمال خلف حسین

(حسین حسن حسن محمد (باق

حسین حسن یونس اسماعیل

حسین خلف عبدالعظیم مھیرى

حسین سعد عنتر محمد

حسین سمیر حسین عباس

حسین سید حسن عویس

حسین صالح حسب النبى مصطفى

حسین عادل الجوھرى محمد

حسین عبد الرحمن حسین نیوقرى

حسین عبد هللا احمد ھمام

حسین عصام احمد محمود

(حسین عمر حسین على (باق

حسین قاسم حسین قاسم

حسین محمد حلمى محمود

حسین محمد رمضان توفیق

(حسین محمد عبد الباقى ابراھیم (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11956

102/2008/10634

102/2008/14135

102/200725660

102/2008/12572

102/2006/02815

102/2006/20721

102/2006/22080

102/2008/28540

102/2005/11935

102/2008/26538

102/2008/15361

102/2008/12784

102/2008/11923

102/2008/13249

102/2010/38477

102/2007/23482

102/2008/14107

102/2008/11242

102/2008/15579

102/2005/15121

102/2007/04012

102/2008/12550

102/2008/27310

102/2006/02830

عربى

41426

41427

41428

41429

41430

41431

41432

41433

41434

41435

41436

41437

41438

41439

41440

41441

41442

41443

41444

41445

41446

41447

41448

41449

41450

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 59صفحة 

حسین محمد فاروق حسین عبد الرازق

(حسین محمد فرحان محمد (باق

حسین محمود احمد على احمد

حصة الولید حسن سلیمان الھیل

حصة عادل زامل عبد المحسن الزامل

حصة محمد عبد هللا

حكمت عامر احمد عبد الرحمن

حلیمھ ھلیل ابراھیم حسین

حماد محمد یاسین عیسى

حماده احمد السید محمد

حمادة سعد طایع ریاض

حماده صابر شعبان رجب

حمادة صبرى محمد احمد

حمادة عاطف عامر النكالوى

حماده كمال عبد الموجود عبد الكریم

حمد سالم منجوت حمد

حمد سعید حمد سید الدعیھ

حمد على عبد هللا الحمیدى

حمدى احمد رمضان عبد المحسن

حمدى احمد سید محمد

حمدى حسب عبد الجواد

حمدى محمد محمد محمود فرج

حمدى مصطفى خلیل مصطفى

حمدي مصطفى كامل احمد

حمزه شیب عبد الرحمن حنفى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11957

102/2006/02442

102/2008/12045

102/2008/28789

102/2007/25182

102/2007/25612

102/2008/10860

102/2008/13229

102/2010/38488

102/2008/10430

102/2005/16528

102/2008/12680

102/2008/14302

102/2003/00764

102/2008/26286

102/2007/25539

102/2008/28784

102/2006/22098

102/2007/24518

102/2006/21456

102/2007/23489

102/2004/00906

102/2008/12587

102/2008/15892

102/2010/38478

عربى

41451

41452

41453

41454

41455

41456

41457

41458

41459

41460

41461

41462

41463

41464

41465

41466

41467

41468

41469

41470

41471

41472

41473

41474

41475

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 60صفحة 

(حنان إبراھیم عبد الفتاح (باق

حنان احمد حسن العیاد

حنان احمد عبد القوى المجیرى

(حنان احمد محمود احمد عبد الحافظ (باق

(حنان اسماعیل عبد المنجى اسماعیل (باق

حنان سید اسماعیل جابر

حنان سید سلیم محمد

حنان عادل صلیب شنوده

حنان عاطف عبد الغنى غبلایر

حنان عبد العزیز مصلح عبد العزیز

حنان على دسوقى ابراھیم

حنان محمد احمد سالم

حنان محمد اسماعیل یوسف

حنان ممدوح عبداللطیف عبدالحمید

حنفي السید حنفي السید

حوریھ  سعید كامل حماد

حیاة النفوس یس احمد طھ حسن

خالد ابراھیم حلمى ابراھیم

خالد ابراھیم محمد االشول

خالد احمد البل على

خالد احمد سید احمد

خالد احمد شعبان رزق

خالد أحمد عبد الحمید العارف

خالد احمد نصرت محمد احمد

خالد احمد یوسف احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2004/00908

102/2008/27354

102/2008/27164

102/2007/05891

102/2007/05437

102/2008/10513

102/2007/03673

102/2008/15498

102/2008/13435

102/2008/26287

102/2008/27333

102/2005/02933

102/2008/27514

102/2008/10208

102/2008/11021

102/2006/19149

102/2008/13370

102/2008/15822

102/2007/03808

102/2008/10635

102/2008/28237

102/2008/12348

102/2008/11463

102/2007/03484

102/2008/14526

عربى

41476

41477

41478

41479

41480

41481

41482

41483

41484

41485

41486

41487

41488

41489

41490

41491

41492

41493

41494

41495

41496

41497

41498

41499

41500

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-جـامعـــة القاھــرة نظــام مـعلــــومـات

221من 61صفحة 

خالد احمد یوسف فرغلى

خالد امین حامد على

خالد بشرى عبدالمقصود طایل

(خالد جمال ھایف الرشیدى (باق

خالد جبان سالم مطلق

خالد خیرى احمد محمد

خالد رمضان انور محمد

خالد رمضان عبد الحمید حسین

خالد سعید كامل على

خالد صالح الدین فكرى الفولى

(خالد عبد الكریم أحمد عبد المجید (باق

خالد عبد اللطیف عبد العزیز عبد ا

خالد عبد هللا امین عبد هللا

خالد عبد النبى سید حسین

خالد عدلى احمد غنیم

خالد عصام كمال الدین بیومي

بدون اسم

خالد على خمیس عبد الكریم

خالد على محمد ابراھیم

خالد فاضل عفیفى على السعدنى

خالد فایز قاطع العنزى

خالد فتحى عبد القوى على

خالد فرحان عزیز فزاع

خالد كمال كامل مھدى

خالد محمد ابو سریع محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/29121

102/2006/03395

102/2008/14840

102/2007/25616

102/2006/22083

102/2007/07874

102/2008/13972

102/2008/13478

102/2007/07633

102/2007/05206

102/2003/00796

102/2008/14159

102/2007/08294

102/2004/00930

102/2008/26898

102/2008/12591

102/2005/17345

102/2007/25734

102/2005/03117

102/2008/13059

102/2007/25540

102/2008/13304

102/2006/22085

102/2008/27389

102/2008/14077

عربى

41501

41502

41503

41504

41505

41506

41507

41508

41509

41510

41511

41512

41513

41514

41515

41516

41517

41518

41519

41520

41521

41522

41523

41524

41525

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 62صفحة 

خالد محمد احمد احمد

خالد محمد بھجت محمود

خالد محمد جمال الدین محمد

خالد محمد راغب محمد

خالد محمد صالح عبد الحمید

خالد محمد عبد القادر علي

خالد محمد على محمد

خالد محمد فھمى حسنین  عطویھ

(خالد محمد محمد السید (باق

خالد محمود محمد محمد دیاب

(خالد محیى الدین محمود لطفى (باق

خالد ھشام فتحي بركھ

خالد والء الدین محمد فوقى

خدیجھ احمد حسن عبد المجید

خدیجھ محمد سالم سید

خلود احمد محمد مصطفى

خلود اسامة حالوة محمد على

(خلود الھامى حسن عبد النبى مصطفى (باق

خلود سید عبده على

خلود عزت حسن احمد

(خلود محمد رضا أحمد محمد (باق

خلود محمود عبد الحمید محمود محمد

دارین یحیى مصطفى كمال

(دالیا احمد حنفى محمود (باق

(دالیا احمد عبد العظیم عبد المعطى (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/15250

102/2008/14893

102/2008/13534

102/2008/12945

102/2008/26485

102/2007/03315

102/2006/00959

102/2008/13014

102/2004/00939

102/2007/23501

102/2004/00940

102/2008/12448

102/2008/15664

102/2008/28241

102/2008/11826

102/2008/13399

102/2007/07270

102/2005/00613

102/2008/10861

102/2008/15300

102/2003/00810

102/2008/11360

102/2002/00165

102/2007/22541

102/2007/07546

عربى

41526

41527

41528

41529

41530

41531

41532

41533

41534

41535

41536

41537

41538

41539

41540

41541

41542

41543

41544

41545

41546

41547

41548

41549

41550

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 63صفحة 

دالیا حمدى حسین ابو النور الدالى

دالیا سمیر محمد ابو سریع

دالیا سمیر محمد عبد المعطى

دالیا سید قاسم سید

(دالیا عبد المعطى على بدر (باق

(دالیا محمد السید مصطفى (باق

دالیا محمد یوسف سعید

دعاء احمد سالم محمد

دعاء جمعھ محمود السید

(دعاء حسن احمد على (باق

دعاء خالد جاد المولى

دعاء رضا ابراھیم على سعید

دعاء زكریا محمود عبد العال

(دعاء سعد عاشور سعد (باق

دعاء سعید جمعھ شحات

دعاء سید محمد النوبى

دعاء شعبان حسین علي

دعاء شعبان عبد الصمد احمد

دعاء صابر محمد حسن

دعاء صالح الدین محمد عبدالفتاح

دعاء عادل شحاتھ احمد نویر

دعاء عاطف ابراھیم حسن

دعاء عبد الرؤوف عبد اللطیف

دعاء عبد العظیم حسانین خلف

دعاء عبد العظیم سعید مجاھد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11425

102/2008/26525

102/2008/10862

102/2008/11832

102/2004/00957

102/2007/03611

102/200725652

102/2008/27997

102/2008/11858

102/2007/07763

102/2008/27998

102/2008/26539

102/2006/02674

102/2005/02092

102/2008/12646

102/2008/11328

102/2008/12604

102/2008/12465

102/2001/00262

102/2008/15319

102/2008/13005

102/2010/38479

102/2008/28243

102/2004/00973

102/2008/12984

عربى

41551

41552

41553

41554

41555

41556

41557

41558

41559

41560

41561

41562

41563

41564

41565

41566

41567

41568

41569

41570

41571

41572

41573

41574

41575

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 64صفحة 

دعاء عزت احمد محمد وھدان

دعاء عصام احمد الرفاعى

(دعاء عالء الدین إبراھیم شدید (باق

دعاء على على حسن حجازى

دعاء على یحیى ابو سریع

دعاء محمد صالح الدین مختار

دعاء محمد على عباس

دعاء محمد فھمى سالم

دعاء محمد محمد سید

دعاء محمد محمود ابو العال

دعاء محمد وجیھ شرف الدین

دعاء مختار حسن عبدالعال

دعاء مراجع عبد العزیز محمد

دعاء مرضى السید عبد الرحمن

دعاء مصطفى عبد المعبود السید

دعاء یوسف عبد الواحد یوسف

دنیا احمد عمران السید

نیا ایمن سامى عبدالعالد

دنیا ایھاب محمد صالح

دنیا عادل عبدالكریم على

دھب عصام عبد التواب طھ

دولت عادل یحیى احمد فرج

دیانا اسحق حنا برسوم

دیانا عالء شلبى ابراھیم

دینا احمد عبد المجید مھنى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12818

102/2008/25970

102/2004/00976

102/2007/24585

102/2005/01591

102/2008/12245

102/2008/11803

102/2006/20724

102/2008/11804

102/2008/10545

102/2008/10828

102/2007/06822

102/2008/26291

102/2008/12716

102/2008/11833

102/2008/26487

102/2008/10863

102/2008/14908

102/2007/07579

102/2008/12119

102/2008/10606

102/2006/04458

102/2008/12333

102/2008/11404

102/2008/11427

عربى

41576

41577

41578

41579

41580

41581

41582

41583

41584

41585

41586

41587

41588

41589

41590

41591

41592

41593

41594

41595

41596

41597

41598

41599

41600

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 65صفحة 

دینا احمد محمد احمد

دینا جمال قاسم حفنى

دینا جمال محمد احمد

دینا حسن محمد یحیى عبده

دینا حسین احمد ابو العدب

دینا خیرى انور عالم

دینا رمضان محمود محمد

دینا زكریا عبد الحكم شحاتھ

دینا سالم محمد محمد البرعى

دینا سمیر عبد السمیع حسن

دینا سید احمد على

دینا سید دسوقى ابراھیم

دینا سید یحى سید محمد احمد

دینا شعبان سعد سلیمان

دینا صابر محمد عثمان

دینا صبري محمد احمد

دینا طارق احمد عبده

دینا عبد السالم مصطفى حسانین

دینا عبدالعال حسن عطیة

دینا عصام حسن ماضي

دینا فتحى احمد جنیدى

دینا ماھر ریاض محمود

دینا ماھر موسى عكاشھ

دینا مجدى سعد حسین

دینا محروص جاد السید باسیلى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13151

102/2008/13436

102/2006/03993

102/2008/14180

102/2008/13886

102/2008/12120

102/2008/10467

102/2008/10900

102/2010/38565

102/2008/14033

102/2008/27978

102/2008/14067

102/2008/15508

102/2008/12574

102/2008/12255

102/2008/10220

102/2008/28249

102/2008/13006

102/2008/15502

102/2006/19215

102/2008/26584

102/2007/07973

102/2007/06625

102/2008/10515

102/2008/12080

عربى

41601

41602

41603

41604

41605

41606

41607

41608

41609

41610

41611

41612

41613

41614

41615

41616

41617

41618

41619

41620

41621

41622

41623

41624

41625

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 66صفحة 

دینا محمد ابراھیم عبد الحمید

دینا محمد احمد السید

دینا محمد رفاعى السید خطاب

دینا محمد سعید ابراھیم احمد

دینا محمد سعید محمد

دینا محمد عبد الحافظ حسین

دینا محمد عبد المنعم محمد

دینا محمد فرید محمد

دینا محمد محمد على

دینا محمد مصطفى

دینا مصطفى كامل مبروك

دینا یسرى نجیب ابراھیم بطاح

ذكى محمد ذكى السید ایوب

(راجیا محمد عبد الوھاب عطا هللا (باق

راشد سعید سالم العزبھ

راغب احمد سید ابو العال

رافت جمال محمد قاسم

رامي اكرم وجیھ ابراھیم

رامى راضى عبد الفضیل سید

رامى سید رمضان عبد العزیز

رامى سید عبد الھادى حامد احمد

رامي شیبوب عبد المنعم علي

رامى فؤاد الناصح عبید عوض

رامى كامل سید صلیب

رامى محمد احمد سید

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/02871

102/2007/04348

102/2006/04030

102/2008/10864

102/2008/14012

102/2008/12853

102/2006/19287

102/2008/10902

102/2008/26292

102/2009/33313

102/2007/24668

102/2008/12217

102/2008/28252

102/2004/01015

102/200725667

102/2009/36888

102/2008/15901

102/2007/03379

102/2004/01019

102/2004/01026

102/2006/01825

102/2007/03316

102/2008/12015

102/2003/00895

102/2008/14463

عربى

41626

41627

41628

41629

41630

41631

41632

41633

41634

41635

41636

41637

41638

41639

41640

41641

41642

41643

41644

41645

41646

41647

41648

41649

41650

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 67صفحة 

رامى محمد عبد العزیز حسانین

رامى محمد محمد محمود

رامى وجیھ خلیل

رانا احمد سمیر محسن

رانا رمضان احمد عبد العال

رانا شریف على محمد خلیل

رانا مجدى صالح محمد الصفتى

رانا محمد جاد الرب عمر

رانا محمود عبد هللا السید

راندا اسامھ طھ محمد

(راندا حسین رضوان محمود (باق

راندا عبده على محمد جمعھ

راندا یحیى عباس فرحات

رانیا احمد محمد ماضى

رانیا ربیع سید مصطفى

رانیا سعد محمد حسن

(رانیا سید عبد الغنى عبد البخیت (باق

رانیا سید عید ابراھیم

رانیا عاطف محمد مصطفى

رانیا عبد الحلیم محمد تركى

رانیا عبد العزیز حسین عبد ربھ

رانیا عمر بشیر فرغلى

رانیا كمال محمود على

رانیا محمد احمد شاھین

رانیا محمد حفنى حافظ حسانین

اسم الطالب كود الطالب
102/2002/00187

102/2007/04152

102/2004/06557

102/2008/12121

102/2008/11507

102/2008/10547

102/2006/04084

102/2007/03220

102/2008/26294

102/2008/10903

102/2006/21890

102/2008/25976

102/2008/26295

102/2007/07592

102/2008/15486

102/2008/10866

102/2007/04697

102/2007/04636

102/2008/12235

102/2007/03930

102/2008/12632

102/2008/10470

102/2008/12122

102/2007/07813

102/2008/14202

عربى

41651

41652

41653

41654

41655

41656

41657

41658

41659

41660

41661

41662

41663

41664

41665

41666

41667

41668

41669

41670

41671

41672

41673

41674

41675

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 68صفحة 

رانیا محمد محمد عبد الوھاب

رانیا محمود محمد محمود عیسى

رانیا مصطفى احمد محمد

رانیا ناصر حسنى مرسى

راوضھ اسامھ احمد شلبى

رءوف احمد مصطفى السبع

راویھ رضا حسن محمد

رئیفھ عطیة ذكى محمد

رباب حامد عیسى على صالح

رباب حبشى على حمیده

رباب رزق محمد محمد

رباب سید محمد حسن

(رباب محمد العبد عبد الكریم حسن (باق

رباب محمد عبدالعزیز محمد

ربیع ابراھیم ربیع بیومى

ربیع حمدى راشد على

ربیع عبد الحمید صادق بكر احمد

ربیع عبد الكریم ربیع حسن

ربیع عالم عطیھ عثمان

رجب داود رمضان محمد

رجب عاشور احمد محمد جزر

رجب محمد حمدان جادالرب

رجب مختار رجب حسن

رجوى رضا محمد عبدالرازق

رحاب احمد عبد الحلیم حسین

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/38566

102/2006/19832

102/2008/26681

102/2008/27088

102/2008/11489

102/2007/06501

102/2008/13838

102/2007/06835

102/2008/25977

102/2008/14723

102/2008/26296

102/2007/07555

102/2007/03175

102/2008/12246

102/2007/06047

102/2008/11464

102/2005/03118

102/2008/13328

102/2008/26297

102/2008/15953

102/2007/23032

102/2008/15315

102/2008/10002

102/2008/15284

102/2008/11521

عربى

41676

41677

41678

41679

41680

41681

41682

41683

41684

41685

41686

41687

41688

41689

41690

41691

41692

41693

41694

41695

41696

41697

41698

41699

41700

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 69صفحة 

رحاب امین یوسف على

(رحاب جمال الدین احمد حسن (باق

رحاب رفعت الھم حنفى

رحاب سامى محمد منصور

رحاب سعید حداد محمد

رحاب سمیر محمود سید سعید

رحاب شحاتھ غریانى احمد

رحاب شعبان ابراھیم زیدان

رحاب فتحى محمد حمزه عیسى

رحاب محمد محمد عبد الجواد

رحاب محمد محمود محمد حسین

رحمھ محسن محمود صادق

رزق عبد الغنى أبو طالب

رشا جمعھ محمد شحاتھ

رشا حسین خلیفھ تركى

رشا صبحى احمد حسانین

رشا صبحى دسوقى معوض

(رشا عبد الصمد على عبد الصمد (باق

رشا محمد عبد المنعم عبد الفتاح

رشدى محمد راشد جوده

رضا عبد الرحیم احمد دردیر

رضا عبد هللا نادى حفنى

رضا عبد النبي فرج عبد الراضى

رضا فتحى كامل محمد صقر

رضا كامل ابو سریع علي

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/26970

102/2007/08199

102/2008/27722

102/2008/12165

102/2008/13196

102/2008/12649

102/2008/15794

102/2006/20914

102/2008/13486

102/2008/11859

102/2008/28256

102/2007/07606

102/2002/00197

102/2006/18340

102/2008/11411

102/2008/12337

102/2008/13776

102/1999/00016

102/2008/10869

102/2008/13051

102/2008/10548

102/2008/13238

102/2007/05618

102/2008/12968

102/2008/12410

عربى

41701

41702

41703

41704

41705

41706

41707

41708

41709

41710

41711

41712

41713

41714

41715

41716

41717

41718

41719

41720

41721

41722

41723

41724

41725

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 70صفحة 

رضا محمد ابو الوفا السید محم

رضوى جمال سالمة یوسف

رضوى جمال عبد الغنى حسین

رضوى سمیر احمد عزب

رضوى صفوت احمد محمود

رضوى طارق احمد على

رضوى عاطف مصطفى سید

رضوى على ابراھیم مكاوى

رضوى على ماھر راغب

رضوى على محمد عبد العال

رضوى عماد الدین محمد جالل

رضوى عمار ابو العال عمار

رضوى فیصل مصطفى كامل

(رضوى محمد بكرى عبد العال (باق

رضوى محمد كمال محمد عبد الرؤوف

رضوى محمود عباس توفیق

رغده محمد ابراھیم محمد الشربیني

رغده محمد محمود محمد

رغدة مدحت محمد احمد

رفعت حسین محمد الجروانى

رفعت محمد عشماوى منصور

(رفیدة عبد هللا عبد الكریم السعد (باق

رفیق حسین عبد الحلیم محمد

(رقیة حسین یاسین عبد الواحد (باق

رقیھ دیاب حسن ھمام

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/00674

102/2005/01843

102/2006/00038

102/2008/14507

102/2008/28048

102/2008/12123

102/2008/12355

102/2005/01434

102/2005/01767

102/2007/04699

102/2008/14059

102/2008/12935

102/2008/27282

102/2004/01110

102/2008/10905

102/2008/10844

102/2008/11522

102/2007/06823

102/2007/24743

102/2005/16560

102/2008/15902

102/2002/00207

102/2008/12656

102/2005/02573

102/2008/13323

عربى

41726

41727

41728

41729

41730

41731

41732

41733

41734

41735

41736

41737

41738

41739

41740

41741

41742

41743

41744

41745

41746

41747

41748

41749

41750

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 71صفحة 

رقیھ على عبدالفتاح محمد

رقیھ مجدى محمد التابعى

رمضان اشرف محمد عبد العظیم

رمضان رمضان فاید خطاب عمر

(رمضان عبد الاله عبد الشافى محمود (باق

رمضان كمال محمد ابو الفضل

رمضان محمد رمضان محمد عبد هللا

رمضان محمود محمد محمود

رمضان مغاوري احمد محمد

(رنا ابراھیم طاھر محمد طھ (باق

(رنا خالد محمد سناء المسیرى (باق

(رنا سمیر الدسوقى عطیھ (باق

رنا شعبان عبدالغفار عبدالمجید

رنا فؤاد حلمى

رنا محمد عبد الفتاح احمد

رنا مروان محمد حسنین

رنا مصطفي حسن حسن

رنده احمد عبدالمطلب السیسى

روان محمد عبد الجواد عبد القادر

روضة حجاب محمد ابوالمعروف

ریم جمال عبد السالم احمد

ریم یحیى على عطیھ

ریمون  حبیب جرجس بطرس

ریمون ریاض صادق عبد المالك

ریمون صموئیل بولس

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/10550

102/2008/13852

102/2007/05027

102/2008/12786

102/2003/01048

102/2008/13337

102/2008/10639

102/2008/12551

102/2008/10969

102/2005/00997

102/2004/01133

102/2006/19256

102/2007/06686

102/2008/26666

102/2008/12466

102/2008/14680

102/2008/11112

102/2008/15176

102/2008/12104

102/2008/15272

102/2008/10870

102/2008/15321

102/2008/13572

102/2005/00353

102/2009/33410

عربى

41751

41752

41753

41754

41755

41756

41757

41758

41759

41760

41761

41762

41763

41764

41765

41766

41767

41768

41769

41770

41771

41772

41773

41774

41775

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 72صفحة 

ریمون عید نسیم كامل

ریمون میشیل منیر فایز

(ریھام ابراھیم عبدالسمیع سید (باق

ریھام احمد ابراھیم سید

ریھام احمد عباس حلمي

ریھام احمد عبد الغنى محمد

ریھام السید اسماعیل محمد

ریھام جمال احمد فرغلى

ریھام جمال ذكى الشورى

ریھام حسن محمد حسن

ریھام حسن محمد لبیب

ریھام حلمى ودیع اسكندر

ریھام رضا فتحى زكى

ریھام سعد حسن محمد

ریھام سعید صالح سعد

ریھام سید صالح السید

ریھام سید كامل بحر

ریھام عاطف صابر حسن

ریھام عثمان فتحى عثمان

ریھام عریان سعید عبده

ریھام فرج محمد احمد

ریھام مجدى صبرى منصور خزیم

ریھام مجدي علي حسن الغالى

ریھام محمد ابراھیم محمد

ریھام محمد احمد دیاب

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14450

102/2008/11291

102/2007/06824

102/2006/04041

102/2006/18321

102/2008/13561

102/2008/14182

102/2008/26663

102/2008/13358

102/2008/28496

102/2008/11845

102/2008/13226

102/2007/03955

102/2006/00027

102/2008/15155

102/2007/03133

102/2008/26300

102/2008/14729

102/2006/19355

102/2008/15268

102/2008/14701

102/2008/13033

102/2006/01133

102/2008/15532

102/2008/15533

عربى

41776

41777

41778

41779

41780

41781

41782

41783

41784

41785

41786

41787

41788

41789

41790

41791

41792

41793

41794

41795

41796

41797

41798

41799

41800

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 73صفحة 

ریھام محمدى محمد عبدالھادى

ریھام محمود امین ھاشم

ریھام مصلح سید محمد

ریھام معوض صبحى ابراھیم

ریھام وحید حنفى السید

(زاھر عبد المجید عبد المؤمن ع (باق

زاید على زاید حسن

زكریا عالء عبد الرازق ابراھیم

زكیة عثمان یوسف محمود

زیاد رشاد عبد العال

زیاد سمیر عبد الفتاح محمد

زیاد محسن ابراھیم نافع

زیزى عبد الحمید احمد عبد الحمید

زین حسنى زین العابدین حسن

زینب ابراھیم امین ابراھیم

زینب احمد ابراھیم حسن

زینب احمد عبد هللا محمد سلیم

زینب احمد محمد عبد السالم

زینب احمد محمد فراج

زینب بھاء الدین ابراھیم حامد

زینب جاد الرب جاد محمد

زینب جمعة طویل حرب

زینب خیرت سلیمان

زینب سعید اسماعیل عبد اللطیف

زینب سید صابر محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14596

102/2008/15033

102/2008/11122

102/2008/12737

102/2008/12205

102/2006/04280

102/2008/14734

102/2008/12843

102/2008/14331

102/2009/36003

102/2006/00512

102/2008/11248

102/2008/27144

102/2008/14434

102/2008/26693

102/2008/12124

102/2007/05637

102/2007/06211

102/2010/38480

102/2008/11860

102/2008/14028

102/2006/21470

102/2008/26600

102/2008/10949

102/2005/02547

عربى

41801

41802

41803

41804

41805

41806

41807

41808

41809

41810

41811

41812

41813

41814

41815

41816

41817

41818

41819

41820

41821

41822

41823

41824

41825

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 74صفحة 

زینب سید محمد احمد عبد العاطى

زینب صالح محمد احمد

زینب عبد العال ابراھیم

(زینب عبد هللا محمد عبده (باق

زینب عبد هللا محمد محمد

زینب فتحى السید ابراھیم

زینب ماھر محمد بیومى

زینب محمد ابراھیم امام

زینب محمد العابد محمد قطب

زینب یسرى حماد ابوالغیط

زینھ عبد الرحمن عبد الشكور عبد الرحمن

(ساره ابراھیم سعید احمد (باق

سارة ابراھیم صبحى عبد العال

سارة احمد ربیع عبد الحمید

ساره احمد عبد القادر

ساره احمد محیى الدین عثمان

ساره اسماعیل خلیل جمعھ

سارة السعید السید عبد اللطیف على

(سارة الفى انور سعد (باق

ساره ایوب احمد احمد سعد

(سارة جمال بدر زناتى (باق

ساره حسن السید حسن

ساره حسنین حسنین سلیمان

(ساره حلمى عبد الصبور (باق

سارة حمدى جعفر عفیفى حسین

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/28263

102/2007/07802

102/2008/26662

102/2007/24757

102/2008/13360

102/2008/15687

102/2008/15962

102/2008/10873

102/2008/13556

102/2008/15503

102/2007/03582

102/2007/03139

102/2008/14678

102/2007/24033

102/2008/26653

102/2008/10937

102/2008/11835

102/2008/12904

102/2005/03067

102/2008/10058

102/2007/24037

102/2008/26673

102/2008/10517

102/2006/19284

102/2007/24040

عربى

41826

41827

41828

41829

41830

41831

41832

41833

41834

41835

41836

41837

41838

41839

41840

41841

41842

41843

41844

41845

41846

41847

41848

41849

41850

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 75صفحة 

سارة خالد حسن ابراھیم احمد

ساره خضر سید ابراھیم

ساره رشوان احمد رضوان

سارة سامى انور محمد

ساره سمیر احمد موسى

(ساره سمیر توفیق منصور (باق

ساره سید عامر فرغلى

ساره شریف عویس احمد على

سارة صالح عیسى عبد اللطیف

(سارة طارق عبد المنعم العالیلى (باق

سارة عادل لبیب لبیب

ساره عاطف عطیھ ابراھیم

سارة عبد الحمید عبد الوھاب الھنداوى

ساره عبد العزیز ابراھیم عبده

ساره عبد القادر عبد الخالق عبد ا

(سارة عبد الھادى عبد الحافظ عبد الفتاح (باق

ساره عربى احمد السید

ساره عصام حجاج السید محمد

(سارة عفیفى محمد (باق

ساره عفیفى محمد عفیفى

ساره على محمد احمد مطر

ساره كمال حامد مصطفى

سارة كمال عبد الرازق امام

ساره مجدي عطیھ محمد

سارة محسب عبد العاطى عاشور

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/24041

102/2008/11084

102/2008/12084

102/2008/15087

102/2008/10474

102/2007/02782

102/2007/03141

102/2008/10829

102/2006/21134

102/2006/00801

102/2003/02179

102/2008/28047

102/2007/24050

102/2007/05154

102/2008/11383

102/2007/24051

102/2008/12690

102/2008/14000

102/2007/22814

102/2008/10875

102/2008/12309

102/2008/14474

102/2005/02784

102/2008/11085

102/2008/14362

عربى

41851

41852

41853

41854

41855

41856

41857

41858

41859

41860

41861

41862

41863

41864

41865

41866

41867

41868

41869

41870

41871

41872

41873

41874

41875

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 76صفحة 

ساره محمد احمد خلیل

(سارة محمد عباس سعدان (باق

ساره محمد عبد الحسیب عثمان

ساره محمد عبد الرحیم حسین

ساره محمد عبد الغفار عبد العزیز

ساره محمد عبد الفتاح ابو سریع

ساره محمد محمود محمد احمد

ساره محمد محمود محمد سلمان

(ساره محمد مفتاح قراطم (باق

ساره محمود عبد المنعم

ساره محمود عبدالخالق عبدالمقصود

سارة مدنى عبدهللا مدنى

ساره مصطفى شوقى محمد محمد عوف

ساره معوض دسوقى عبد العظیم

ساره ممدوح حسن احمد

ساره ممدوح عبدالعظیم عبدالغنى

ساره ناصر احمد حسن سالم

ساره ناصر زكى محمد

سارة نبیھ السید محمد عیسوى

سارة یوسف نظیر فرج

سالم عبد هللا على اكبر میرزا

سالم فایز مرزوق عبد هللا محمد

(سالم متولى أحمد حسن (باق

سالمین محمود عبد الرحمن

سالى أبو بكر عبد العزیز محمود شاھین

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12532

102/2005/11904

102/2008/11891

102/2008/26549

102/2008/10475

102/2008/10830

102/2008/12085

102/2008/10237

102/2007/25823

102/2008/26586

102/2008/12125

102/2008/15625

102/2008/11426

102/2008/10476

102/2007/07066

102/2008/12310

102/2008/12339

102/2008/15723

102/2007/24058

102/2004/02428

102/2006/21136

102/2007/25778

102/2004/02429

102/2009/37931

102/2003/02202

عربى

41876

41877

41878

41879

41880

41881

41882

41883

41884

41885

41886

41887

41888

41889

41890

41891

41892

41893

41894

41895

41896

41897

41898

41899

41900

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 77صفحة 

سالى احمد عوض محروس

سالى حسنى محمد احمد

سالى سمیر عزمى عبدهللا

سالى طھ محمد حسن عبد العلیم

(سالى عبد العزیز احمد (باق

(سالى موسى عطا هللا موسى (باق

سامح ابراھیم احمد ابراھیم

سامح احمد الحسینى جمعھ محمد

سامح احمد محمد محمد البیاوى

سامح جاد وھبھ جاد

سامح سامى السید عبد الرحمن

سامح سعید عید درویش

سامح سعید محمد عید

سامح سمیر سید ابراھیم

سامح سید عبد المعبود محمود

سامح عبد الكریم محمد على

(سامح محمد جمعھ (باق

سامح محمد حسن بدینى

سامح منیر تادرس توفیق

سامح میمي حسین األكوح

سامح ناروز عیاد غطاس

سامح وحید یوسف محمود صالح

سامر سرور صبرى

(سأمر محمد حسین محمد (باق

سامى سید على مبروك

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/26303

102/2008/28043

102/2008/15266

102/2006/02287

102/2006/19251

102/2004/06591

102/2008/26304

102/2006/21139

102/2007/07729

102/2008/14710

102/2005/01087

102/2007/24064

102/2008/15853

102/2008/15217

102/2007/24066

102/2008/27045

102/2004/08468

102/2008/11959

102/2008/13637

102/2006/18346

102/2008/14313

102/2007/05737

102/2009/33351

102/2004/02450

102/2008/27330

عربى

41901

41902

41903

41904

41905

41906

41907

41908

41909

41910

41911

41912

41913

41914

41915

41916

41917

41918

41919

41920

41921

41922

41923

41924

41925

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 78صفحة 

(سامى محمد حسین حسن (باق

سامیھ فھمى السید حسن

سامیھ محمد سعد محمد احمد

ساھر عبده فھمى عبد الجواد

سحر خلیل سید حافظ

سحر سعید حسن حسن

سحر شوقي محمد سلیمان

سحر على بدوى السید

سحر مجدى احمد عبدالقادر

سعاد السید الرملى عوض

سعاد دلیل محمد ھاجد العازمى

سعاد على محمد برھام

سعاد محمد على محمد السید

(سعاد محمود عطیھ هللا عبدالمطلب (باق

سعد فالح منصور فالح حجازى العجمى

(سعد محمد حسن أبوطالب (باق

سعد مصطفى محمد ثروت

سعود عبد هللا عبد الرحمن سعود ال

سعود محمد فرج المطرفى

سعید اسماعیل كامل سعید عفیفى

(سعید اسماعیل محمد اسماعیل (باق

سعید بدر عبد المحسین حامد

سعید جمال السید حسین شلبى

سعید حمدى محمد حمید

سعید سید محمد احمد عبد القادر

اسم الطالب كود الطالب
102/2004/06595

102/2007/05501

102/2006/00364

102/2006/19358

102/2008/15037

102/2008/12691

102/2006/01659

102/2006/21141

102/2008/12311

102/2008/13343

102/2007/25008

102/2005/17440

102/2008/15269

102/2007/06996

102/2007/25709

102/2003/02244

102/2008/11749

102/2007/25687

102/2008/29009

102/2008/14711

102/2005/16533

102/2008/26483

102/2006/01710

102/2005/00686

102/2007/03445

عربى

41926

41927

41928

41929

41930

41931

41932

41933

41934

41935

41936

41937

41938

41939

41940

41941

41942

41943

41944

41945

41946

41947

41948

41949

41950

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 79صفحة 

سعید صالح محمد بیومى

سعید عبد الشافي جمعھ عبد الشافي

سعید عمر محمد سعید الشیباوى

سعید غریب ابو زید احمد

سعید فتحى محمد حسین

(سعید محمد احمد على (باق

سعید  محمد سعد محمد

سعید محمد سعید المنخس

سعید محمود سامي عبد المنعم القیعى

سعید مھدى محمد اسماعیل عبد هللا

سالمة سید سالمة احمد

سلطان رمضان سلطان علیو

(سلیمان مطر على التامین المالكى (باق

سلمي ابراھیم ابراھیم عبد السید

سلمى عماد الدین حمدى حسین

سلمى فیصل ھارون احمد

سلمى محمود عبد العزیز عبد الحمید

سلمى مصطفى سید مصطفى ھالل

سلمى منیر محمد السید برعى

(سلوى محمود عبد العلیم عبد الحمید (باق

سلیم محمد الشھیر بساطع سلیم سعید سالم

(سلیمان العبد أبوبكر سلیمان (باق

سلیمان سامى احمد محمد

سلیمان مجدى احمد سلیمان

سماء حمدى سید محمود بركات

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/26778

102/2008/10970

102/2008/13547

102/2008/14693

102/2008/26307

102/2005/21089

102/2004/09191

102/2008/29098

102/2008/14247

102/2006/02266

102/2008/13691

102/2008/26309

102/2006/22100

102/2008/10186

102/2008/10478

102/2007/05209

102/2008/14184

102/2007/06653

102/2007/24077

102/2005/01266

102/2007/07146

102/2002/00663

102/2008/14618

102/2008/12509

102/2007/24080

عربى

41951

41952

41953

41954

41955

41956

41957

41958

41959

41960

41961

41962

41963

41964

41965

41966

41967

41968

41969

41970

41971

41972

41973

41974

41975

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 80صفحة 

سماء سید جابر محمد السعدنى

سماء عبدالفتاح حسین عبدالفتاح

(سماء مجدى محمد رجب (باق

سماح احمد عبد العظیم محمد الشافعى

سماح انور عبد العزیز الشلقام

سماح انور عبد المنعم حافظ

سماح حسن اسماعیل محمد

سماح رأفت بخیت مسعود

سماح سعد عبد المجید محمد خلیل

سماح صالح العزب العزب

سماح عبد التواب محمد عبد القادر

سماح لطفي رجب جاب هللا

سماح محمد احمد فرج

سمر احمد سید احمد

سمر احمد مفضل عبد الرحمن

سمر السید محمد احمد

(سمر خلف فتحى عبد الاله محمد (باق

سمر رضا محمود علي

سمر زاھر اسماعیل عبد الصادق

سمر سامى سعید یسن

سمر سعید السید على

سمر سمیر احمد محمد

سمر سمیر عبد هللا عبد الوھاب

سمر سمیر مبروك احمد

(سمر صالح ابراھیم محمد (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/24081

102/2008/12206

102/2006/01295

102/2007/24082

102/2006/01463

102/2008/10951

102/2008/15909

102/2008/10479

102/2008/10831

102/2008/10554

102/2007/05915

102/2008/12651

102/2008/14502

102/2008/10555

102/2008/14069

102/2008/11384

102/2007/24086

102/2008/12412

102/2008/14185

102/2008/14533

102/2007/24087

102/2008/12849

102/2008/13312

102/2007/04905

102/2007/24088

عربى

41976

41977

41978

41979

41980

41981

41982

41983

41984

41985

41986

41987

41988

41989

41990

41991

41992

41993

41994

41995

41996

41997

41998

41999

42000

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 81صفحة 

سمر عبد الحمید عبد الفتاح سالم

حمن احمد خلیلسمر عبد الر

(سمر عبد الفتاح جاد الكریم (باق

سمر عبد القادر سید عبد الحلیم

سمر علي ابراھیم علي

سمر عماد انور محمد عبد الكریم

سمر غریب شعبان عبدالموجود

(سمر فتحى محمد محمد على (باق

سمر فراج صابر جاد هللا

سمر فضل محمد فضل

سمر محروس عبد الغفور حسین

سمر محمد ابراھیم خالف

سمر محمد ابو الفتوح ابراھیم العمرى

سمر محمد امام محمد

سمر محمد خالد امین عبد المجید سل

سمر محمد رشدي عبد السالم

سمر محمد عبد العظیم على

سمر محمد محروس محمد

سمر مسعد حسن جمعھ

سمر مسعد نصر السید

سمر مصطفى امام محمد عبد هللا

سمیر الجنارى على محمد

(سمیر سعید عبد المقصود عبد المجید (باق

سمیره احمد عشرى سید عشرى

سمیره حسن احمد حسین

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12596

102/2007/24089

102/2007/24116

102/2008/10938

102/2006/02372

102/2005/02184

102/2007/07038

102/2007/07767

102/2008/10556

102/2008/12693

102/2008/11129

102/2007/04312

102/2007/07600

102/2008/26667

102/2008/13557

102/2008/12597

102/2008/12765

102/2010/38587

102/2008/26311

102/2008/10607

102/2007/07374

102/2008/10640

102/2004/02490

102/2008/28005

102/2007/05895

عربى

42001

42002

42003

42004

42005

42006

42007

42008

42009

42010

42011

42012

42013

42014

42015

42016

42017

42018

42019

42020

42021

42022

42023

42024

42025

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 82صفحة 

سمیره سعید على یوسف وفا

سمیرة محمد نجیب حسن على فراج

سمیة مصطفى یوسف احمد

سمیھ ناجح حسین جوده

سناء بدر الدین عبد المجید

سناء عطیھ حسن الكفراوى

سناء قطب احمد عیسى بخیت

سھا اسعد محمد قطب

اقسھا سید محمد عبد الرحمن (ب )

سھا عبد هللا عرفة الزغبى

سھا كمال محمد متولى شلبى

سھام سمیر محمود حلمى محمد

سھام عبد الحلیم عبد الفتاح تركى

سھام عزت زكى الدین محمد

(سھام منصور صالح منصور (باق

سھر سیف النصر محمد احمد

سھیر احمد ابو الفتوح ابو الحسن

سھیر خلیل كلحى خلیل

سھیر عبد العال عبد التواب مبارك

سھیر عبد الفتاح عبد اللطیف عبد الفتاح

(سھیلھ الحسینى ابو بكر عبد المقصود (باق

سھیلھ محمد عبد القادر محمد

سوزان احمد على محمد

سوزان صبرى عبد الحمید احمد

سوزان عاصم عباس حسین

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/10812

102/2008/15525

102/2008/12174

102/2007/04364

102/2008/28045

102/2008/14744

102/2007/03275

102/2008/15609

102/2007/08000

102/2004/02498

102/2006/03426

102/2007/04605

102/2003/02291

102/2008/10878

102/2007/24095

102/2007/24120

102/2008/14014

102/2008/14638

102/2008/27100

102/2008/28006

102/2007/03624

102/2008/14021

102/2008/14051

102/2008/26314

102/2010/38575

عربى

42026

42027

42028

42029

42030

42031

42032

42033

42034

42035

42036

42037

42038

42039

42040

42041

42042

42043

42044

42045

42046

42047

42048

42049

42050

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 83صفحة 

سوزان عبد الوھاب عبد الواحد حسن

سوسن سعد محمد طلبة

سوسن فیصل محمد محمود

سویلم ابراھیم محمود حسین

سید احمد السید محمد

سید اشرف سید على

سید ایوب صابر سید ایوب

سید حسن حنفى محمود

سید حسن سید سلمان

سید حمدى معوض خلیفھ

سید سید أبو الفتوح واصلى

سید عبد البدیع عبد الجلیل یوسف ه

سید عبد الحمید جالل سید

سید على زكى عبد الحلیم حسن

سید ماھر السید اسماعیل محمد

سید مجدى السید ابراھیم

سید مجدى سید محمد

سید محمد سعد على

سید محمد سید عبد اللطیف

سیف االسالم صابر محمد عبد الرحمن

سیف الدین محمد عبد العزیز بدران

سیمون ماھر خلف عبد هللا

شاجع سالم نجاح على الفھید

شادى احمد مصطفى مصطفى محمد

شادى جمال عبد الحلیم حسن

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/07953

102/2003/02300

102/2008/13350

102/2008/14927

102/2008/15675

102/2008/10681

102/2007/06760

102/2007/04454

102/2006/02135

102/2007/02957

102/2008/13135

102/2008/14712

102/2008/14160

102/2008/10753

102/2006/01798

102/2008/14110

102/2007/24101

102/2006/02530

102/2008/26313

102/2008/26661

102/2007/02788

102/2008/10608

102/2008/29101

102/2008/15381

102/2008/15007

عربى

42051

42052

42053

42054

42055

42056

42057

42058

42059

42060

42061

42062

42063

42064

42065

42066

42067

42068

42069

42070

42071

42072

42073

42074

42075

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 84صفحة 

(شادى حسن طھ عبد الغنى (باق

شحاتھ معوض عبده فضل

شذى الشحات محمد عبدالبر

شروق السید محمد العریان

شروق حلمى احمد حسن محمد

(شروق یسن ابراھیم محمد منصور (باق

شریف ابراھیم عایش ابراھیم

شریف اشرف اسماعیل محمد

شریف جالل الصاوى خفاجى

شریف جمعھ محمد مبروك

شریف حسن عبد الوھاب محمود

شریف رزق علي علي

شریف عامر فھیم جمعھ عبده

شریف عبد الحى عبد الحمید السید

شریف عبد العزیز حسین عبد العزیز

شریف عبد العزیز محمدعز الدین

شریف عفت عبد المسیح توفیق

شریف عالء الدین محمد یسرى

شریف علي فتحي علي حسن نصار

شریف مجد الدین منصور صالح الدین

شریف محمد عبد السمیع محمد السنباطى

شریف محمود بیومى احمد الشعراوى

شریف نادى عزت حافظ

(شریف یحیى فاروق محمد أحمد (باق

شریف یسرى عز الدین على

اسم الطالب كود الطالب
102/2004/02526

102/2005/12131

102/2008/15108

102/2006/20242

102/2008/11477

102/2006/02174

102/2005/16842

102/2005/12460

102/2008/14091

102/2008/12859

102/2008/28275

102/2008/13443

102/2008/10754

102/2007/24125

102/2008/28276

102/2008/26668

102/2007/24306

102/2007/05065

102/2007/03380

102/2008/15205

102/2007/03381

102/2006/21488

102/2008/13584

102/2002/00687

102/2007/05789

عربى

42076

42077

42078

42079

42080

42081

42082

42083

42084

42085

42086

42087

42088

42089

42090

42091

42092

42093

42094

42095

42096

42097

42098

42099

42100

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 85صفحة 

شرین سید ابراھیم خلیل

شرین نبیل عبد الفتاح سید

شریھان ابراھیم حسن ابراھیم

شریھان محمد محروس محمد

شعبان اسماعیل على

عبد الباقى علىشعبان رمضان

شعبان سید سلطان مشھور

شموس كرم رفعت محمد

شھاب احمد محمد عبدالمنعم

شھیره محمود فتحى محمد

شوزان سید محمد احمد

(شیرین حسن عید حسین (باق

شیرین زكى ابراھیم محمد

شیرین شاكر حنین اسكندس

شیرین قرنى محمد قرنى

شیرین محمد رضوان محمد

شیریھان سید حسن حجاج

شیماء ابراھیم احمد حسین

شیماء احمد السید احمد عبد الرازق

شیماء احمد السید الكربیجى

شیماء احمد عبده على حسن

شیماء احمد محمد عبد الوھاب

شیماء احمد محمود احمد

شیماء احمد محمود احمد عبد الغفار

شیماء البدرى محمد احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/27228

102/2008/28280

102/2005/00116

102/2007/02668

102/2008/28405

102/2008/13136

102/2008/26322

102/2008/14001

102/2008/15415

102/2008/11342

102/2008/13313

102/2007/03187

102/2008/12247

102/2006/04498

102/2008/13197

102/2003/02363

102/2008/10182

102/2008/12990

102/2005/00619

102/2006/21490

102/2006/21156

102/2008/13115

102/2006/18319

102/2008/12541

102/2008/14002

عربى

42101

42102

42103

42104

42105

42106

42107

42108

42109

42110

42111

42112

42113

42114

42115

42116

42117

42118

42119

42120

42121

42122

42123

42124

42125

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 86صفحة 

شیماء الفیومى خلیل عمار

(شیماء ایھاب احمد اسماعیل (باق

(شیماء ایھاب حافظ احمد محمد (باق

شیماء بدر الدین رضوان على

شیماء جابر یوسف محمد زاید

شیماء جمال الدین عبدالمجید محمد

شیماء جمال فرج محمد

شیماء جمال محمدى على غنیم

شیماء جمعة عبدهللا محمد

شیماء حسین عمرون على حسن

شیماء خالد جاد هللا احمد

شیماء خلف احمد محمد

شیماء زینھم عبد الحفیظ عبد الجواد

شیماء سعد خلیفة حسن

شیماء سمیر ابراھیم عبد هللا

شیماء سمیر جمیل احمد

شیماء سید جمعة عزب

(شیماء سید عبد الوھاب عبد السمیع (باق

شیماء سید محمد سلیم على

شیماء شحاتھ خلیفھ خلف

شیماء شعبان بخیت محمد على

شیماء صابر حسن احمد

(شیماء صبرى طھ ابو زید (باق

شیماء صالح الدین عرفھ عمر دیاب

شیماء صالح حنفى محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/10560

102/2006/00308

102/2007/07795

102/2008/10561

102/2006/02354

102/2007/06857

102/2007/05693

102/2007/24138

102/2008/15777

102/2007/06889

102/2008/12430

102/2007/24139

102/2004/08504

102/2008/12237

102/2007/04567

102/2007/24140

102/2008/15610

102/2006/01260

102/2007/03870

102/2008/13007

102/2007/24142

102/2008/15883

102/2006/19305

102/2008/10481

102/2008/12129

عربى

42126

42127

42128

42129

42130

42131

42132

42133

42134

42135

42136

42137

42138

42139

42140

42141

42142

42143

42144

42145

42146

42147

42148

42149

42150

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 87صفحة 

شیماء عادل عطیھ ابراھیم

شیماء عبد الرسول محمد حامد

شیماء عبد العزیز احمد عبد المقصود

شیماء عبد هللا ایوب صبره

شیماء عبد المنعم ابراھیم عبد الفتاح

(شیماء عبد النبى قطب الطاھر (باق

شیماء عزت رجب عبد الحمید زیدان

(شیماء عصام سید محمد (باق

شیماء على محمد تمساح

شیماء فاروق حفنى ابراھیم صالح

شیماء فتحى عالم على محمد

شیماء كمال احمد محمود

(شیماء مجدى عبد السالم أمین (باق

شیماء محمد حنفى حسن

شیماء محمد فتحى شرف شحاتھ

شیماء محمد محمد ابو اللیل

شیماء محمد نجیب احمد محمد

شیماء محمود احمد سالم

شیماء مصطفى السید احمد

شیماء مظلوم ذو المكارم شعبان حسي

شیماء ممدوح محمد احمد

شیماء وجیھ الخضرى فیاض

(صابر اسماعیل عبد الستار صدیق (باق

(صابر عبد الحكیم جابرعبد الحكیم (باق

صابر عبد هللا عبد اللطیف

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14003

102/2008/28011

102/2008/26325

102/2008/15327

102/2006/03462

102/2007/05583

102/2008/11551

102/2004/02606

102/2008/15690

102/2007/24312

102/2007/24152

102/2008/11331

102/2004/02614

102/2008/10912

102/2007/24353

102/2008/12468

102/2008/26327

102/2007/24158

102/2007/24365

102/2008/12728

102/2008/10609

102/2007/04745

102/2006/04894

102/2006/02278

102/2008/27406

عربى

42151

42152

42153

42154

42155

42156

42157

42158

42159

42160

42161

42162

42163

42164

42165

42166

42167

42168

42169

42170

42171

42172

42173

42174

42175

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 88صفحة 

(صابرین أحمد عبد اللطیف عبد المولى (باق

صابرین سید أحمد أبوالعال

صالح احمد سید احمد عطاهللا

صالح عزام صالح عبده

(صالح فرج حمد على عزاران (باق

صالح فوزى محمد الجابرى

(صالح محمد صالح المطیرى (باق

صالح محمد محمد راشد العطان

(صالح محمود سعد محمود (باق

صباح عاطف مصطفى السید

صباح عبد النبي مصطفي احمد

صبرى عبد الرحمن محمد على

صبرى عبد المسیح سلیمان سیداروس

صبرى محمد اسماعیل

صبرى محمد صفوت عبد العزیز

صبرین جبریل محمد بركات

صبرین یوسف البیجاوى

صدام حسین حلمى حسب هللا احمد على

صدفھ سید عبد العزیز السید

صفاء اسماعیل ثابت عبدالعال

صفاء جمال احمد دسوقى

صفاء جمال كامل السید

صفاء رجب احمد عطیفى عید

صفاء طلعت ابراھیم محمد اغا

صفاء عبد المنعم ابراھیم محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2003/02429

102/2003/02430

102/2008/27006

102/2007/24369

102/2007/25729

102/2007/05561

102/2005/21091

102/2008/29102

102/2006/02020

102/2008/10483

102/2008/12416

102/2008/27525

102/2008/27053

102/2008/29096

102/2008/26328

102/2008/15884

102/2008/28793

102/2007/06098

102/2008/10940

102/2008/11135

102/2008/12991

102/2008/12130

102/2008/26669

102/2008/12729

102/2008/14358

عربى

42176

42177

42178

42179

42180

42181

42182

42183

42184

42185

42186

42187

42188

42189

42190

42191

42192

42193

42194

42195

42196

42197

42198

42199

42200

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 89صفحة 

صفاء عریان ابخیت فانوس

صفاء فوزى السید محمد

صفاء یحي سالمة السندیوني

(صفوت جزولى حسین (باق

صفوت عبد المعطى السید الدسوقى

صفوت مصطفي علي مصطفي

صفوة عبد المجید عبود عبد المجید

صفیة اسماعیل محمد سید

صالح أحمد عبد الظاھر أحمد سلیم

(صالح الدین احمد عبد الوھاب محمد (باق

صالح الدین یحیى ابراھیم

صالح حسن سالمھ عبد الحلیم حسین

صالح زكى معوض سعید

صالح عبد العظیم معوض محمد

صالح عبد هللا محمد عبد هللا

صالح منصور على منصور

صھیب محمد سید محمد

ضحا محمود على محمد

ضحى خلیفة محمد سید

ضیاء الدین إبراھیم محمود دسوقى

ضیاء محمد طلعت محمود عبد الموجود

ضیتان محسن صایل

طارق احمد سید محمد

طارق احمد على احمد محمد سلطان

طارق احمد محمد احمد عثمان

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/03237

102/2008/10563

102/2008/12634

102/2004/09345

102/2006/21495

102/2008/12017

102/2010/38577

102/2008/13187

102/2003/02993

102/2005/03130

102/2008/28478

102/2007/24169

102/2008/28570

102/2008/26329

102/2008/11926

102/2008/15441

102/2006/02839

102/2008/12533

102/2008/14475

102/2004/02664

102/2008/12510

102/2007/25757

102/2007/07277

102/2008/10641

102/2008/10717

عربى

42201

42202

42203

42204

42205

42206

42207

42208

42209

42210

42211

42212

42213

42214

42215

42216

42217

42218

42219

42220

42221

42222

42223

42224

42225

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 90صفحة 

طارق اسماعیل حسین ابو السعود

طارق بدر الدین نجدى زكى

طارق حساني محمد محمود

طارق حسن محمود حسن

(طارق ربیع عطیة حسن عبد هللا حسین (باق

طارق عبد العزیز عبد الفتاح ابراھیم

طارق عبد هللا محمود مجاھد

طارق عبد الوھاب محمد ابراھیم

طارق فتحي علي حسن احمد

(طارق قطب على قطب (باق

طارق مجدى منصور مصطفى

طارق محمد احمود محمد

طارق محمد صالح مرسى

طارق محمد عبد هللا المھدى

طارق مدحت حامد نصیر

(طارق مصطفى عشماوى (باق

طارق نادى عبد الصادق الحنفى

طارق وجیھ ابراھیم محمد

طاھر فكى محمد طاھر

(طالل سیمان صالح العبید (باق

طھ ابراھیم عبد المنعم عبد الرحیم

طھ خالد ابراھیم موسي

طھ رسمى ابراھیم صبره

طھ سید محمد فرجانى

طھ عبد الكریم طھ عبد الكریم

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/04203

102/2008/15194

102/2008/11023

102/2006/02312

102/2005/03132

102/2007/24379

102/2008/27267

102/2008/11622

102/2008/11230

102/2006/03090

102/2007/02962

102/2008/14670

102/2007/04074

102/2008/28285

102/2007/06271

102/2006/20266

102/2007/24175

102/2008/13974

102/2008/28017

102/2005/17531

102/2008/10755

102/2007/03320

102/2008/27261

102/2007/24381

102/2008/25981

عربى

42226

42227

42228

42229

42230

42231

42232

42233

42234

42235

42236

42237

42238

42239

42240

42241

42242

42243

42244

42245

42246

42247

42248

42249

42250

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 91صفحة 

بدون اسم

فاطمھ عبد العزیز فتح هللا

بدون اسم

(عائشة محمد مصطفى عبد الرازق (باق

عادل حسین راوى مصطفى

عادل سید رمضان جمعھ

عادل شعراوى یحیى

(عادل شكرى أبو العال أمین الشرابى (باق

عادل عباس سید عبد المحسن

عادل عبد المنعم محمد فرج

عادل عوض هللا وھبى عبده

عادل فرح جورج الیاس

عادل فوزى زعبر ایوب

عادل محمد احمد ابراھیم

عادل محمد بسیونى محمد أحمد

عادل محمد محمود محمد

عادل محمود محمد عبد الرحمن

(عاطف عبد العزیز عبد هللا عبد الكریم (باق

عاطف عطیھ عطوه عمر عالم

عاطف على حلمى سید

(عامر محمد محمد احمد (باق

عباس على احمد السید

(عبد التواب شاطر سلیمان عید (باق

عبد التواب على عبد التواب محمد ابراھیم

(عبد التواب ناجى سید على (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/37835

102/2008/26933

102/2011/40852

102/2007/22499

102/2008/27338

102/2008/26335

102/2008/26532

102/2003/02473

102/2008/11249

102/2008/13975

102/2005/01199

102/2008/12390

102/2007/05310

102/2008/11928

102/2002/00717

102/2008/13299

102/2008/12511

102/2007/08117

102/2008/14111

102/2006/01486

102/2006/18865

102/2008/26337

102/2006/01592

102/2007/24191

102/2004/02707

عربى

42251

42252

42253

44367

44368

44369

44370

44371

44372

44373

44374

44375

44376

44377

44378

44379

44380

44381

44382

44383

44384

44385

44386

44387

44388

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 92صفحة 

عبد الجواد عبد العزیز احمد

عبد الحفیظ محمد عبد الحفیظ

عبد الحلیم حسن عبد الحلیم عبده

(عبد الحلیم عاصم عبد الحلیم عبد هللا (باق

عبد الحلیم على احمد محمد عوض

عبد الحمید احمد عبد الحمید احمد

عبد الحمید السید یاقوت

عبد الحمید حسام الدین دیاب عبد ا

عبد الحمید صالح عبد الحمید یوسف

عبد الحمید عادل احمد محمد

عبد الحمید عمر عبد الحمید محمد

عبد الحمید محمد عبد الحمید ابو العال

عبد الحمید مصطفى عبد الحمید ابراھیم

(عبد الحمید ملھم عبد الحمید الباسوسى (باق

عبد الخالق مھدى محجوب محمد

عبد الدایم طارق عبد الدایم

عبد الرحمن ابراھیم عبد الرحمن سید

عبد الرحمن احمد احمد سالم

عبد الرحمن احمد حسام الدین عبد ا

عبد الرحمن احمد حسین الزنینى

عبد الرحمن احمد سید احمد

عبد الرحمن السید عبد السالم رسالن

الرحمن السید محمد عبد الرحمنعبد 

عبد الرحمن حافظ عمر أبو بكر

عبد الرحمن حسن سید عبد الرحمن

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/27187

102/2008/26709

102/2008/27701

102/2007/24193

102/2008/28289

102/2008/14112

102/2008/28086

102/2008/13693

102/2008/12884

102/2008/12664

102/2008/26932

102/2007/24196

102/2008/28087

102/2007/24384

102/2008/10326

102/2008/28090

102/2007/05927

102/2008/11623

102/2008/13976

102/2008/28290

102/2008/28091

102/2007/24385

102/2008/14411

102/2006/22128

102/2008/11213

عربى

44389

44390

44391

44392

44393

44394

44395

44396

44397

44398

44399

44400

44401

44402

44403

44404

44405

44406

44407

44408

44409

44410

44411

44412

44413

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 93صفحة 

(عبد الرحمن حسین عبد الرحمن عطیة (باق

عبد الرحمن حسین فارس محمد جمعھ

عبد الرحمن رجب عبد النبى عاشور

(عبد الرحمن رمضان فراج (باق

عبد الرحمن زكى عبد الموجود

(عبد الرحمن سالم محمد ابوالعید (باق

(عبد الرحمن سامي راغب ابراھیم (باق

عبد الرحمن عادل عاطف حسین

ن عادل محمد رشدىعبد الرحم

عبد الرحمن عاطف مصطفى محمد

عبد الرحمن عبد التواب صابر محمد

عبد الرحمن عبد الحمید عبد الرحمن

عبد الرحمن عبد المقصود محمد بسیونى

عبد الرحمن عزت محمد احمد الجداوى

عبد الرحمن فتحى عبد الرحمن عبد الواحد

عبد الرحمن لطفى احمد قرنى

عبد الرحمن مجاھد غیاض صالحین

(عبد الرحمن محمد ابو الیزید نصار (باق

عبد الرحمن محمد السید عطیھ

عبد الرحمن محمد سالمان على

عبد الرحمن محمد سمیر جاب هللا

عبد الرحمن محمد عبد المنعم بیومى

عبد الرحمن محمد محمد ابو جاعوص

عبد الرحمن محمد مراد عثمان

عبد الرحمن مصطفى محمد احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2004/02719

102/2004/08529

102/2008/26418

102/2005/11924

102/2008/28094

102/2006/04560

102/2007/03489

102/2008/14146

102/2008/10327

102/2008/28095

102/2008/11624

102/2008/10393

102/2004/02723

102/2007/24208

102/2007/23127

102/2008/13017

102/2008/13218

102/2006/04140

102/2006/03189

102/2006/04853

102/2007/24214

102/2008/13986

102/2007/24217

102/2008/28098

102/2008/28099

عربى

44414

44415

44416

44417

44418

44419

44420

44421

44422

44423

44424

44425

44426

44427

44428

44429

44430

44431

44432

44433

44434

44435

44436

44437

44438

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 94صفحة 

عبد الرحمن مطاوع البسیونى مطاوع

عبد الرحمن ناصر غانم العبد الرحمن

عبد الرحیم بلیغ محمد منیر

عبد الرحیم محمود عبد النبى محمود

عبد الرزاق محمد عبد الرحمن السید

عبد الستار عبد هللا عبد الوھاب

(عبد السالم فتحى احمد مرسى (باق

عبد السالم مصطفي عبد السالم نجم

عبد الشكور اسحاق شریف

عبد الظاھر ابراھیم عبد الظاھر اب

عبد العزیز الشھاوى المتولى المتولى

عبد العزیز جالل عبد العزیز عبد الحمید

عبد العزیز طھ عبد العزیز سید

عبد العزیز عباس فھیم ریاض

عبد العزیز على حسن آل بطى

عبد العزیز مصطفي عبد العزیز محمو

عبد الفتاح وحید عبد الفتاح محمد

عبد القادر عبد الرحمن محمد

عبد القادر محمد عبد القادر محمد

عبد القادر یسرى محمد على

عبد الاله جمال عزمى محمد

عبد الاله حسن ابو المجد محمد

عبد اللطیف فراج نصار الركیبى

عبد هللا ابراھیم مصطفى محمد

عبد هللا احمد عبد العزیز نعیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12018

102/2003/03017

102/2006/02801

102/2008/28100

102/2008/28296

102/2008/27709

102/2007/22873

102/2006/19236

102/2008/28838

102/2008/10395

102/2008/12019

102/2007/24222

102/2007/24224

102/2008/28101

102/2008/28898

102/2008/12391

102/2008/13253

102/2007/25831

102/2008/14726

102/2004/02737

102/2008/10643

102/2008/26341

102/2007/25712

102/2006/02960

102/2008/26342

عربى

44439

44440

44441

44442

44443

44444

44445

44446

44447

44448

44449

44450

44451

44452

44453

44454

44455

44456

44457

44458

44459

44460

44461

44462

44463

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 95صفحة 

عبد هللا احمد عبد هللا على

(عبد هللا بن احمد سالم الحدید (باق

عبد هللا حمد عمر جابر الغیاثین

عبد هللا خلف سید اسماعیل

عبد هللا سامى عیاد یوسف

عبد هللا سعود عبد العزیز الناصر

عبد هللا سعید طویب عكعاك

عبد هللا سعید على القویضى المرى

عبد هللا سید محمود ثابت

عبد هللا شعبان عبده كامل

عبد هللا صابون تیمان جعفر

عبد هللا طھ ذكى على

(عبد هللا عبد الحمید عثمان یوسف (باق

عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا احمد

عبد هللا عبد الرحیم عبد هللا

عبد هللا عبد الھادى عبد هللا دحروج

عبد هللا عصام وجیھ محمد

عبد هللا عید سالمھ مبروك

عبد هللا فھاد طلق طاحوس فھد العازمى

عبد هللا فؤاد على احمد

عبد هللا كمال محمد مرسى

عبد هللا محمد عبد الخالق شحاتھ

عبد هللا محمد عبد الفتاح عبد الحمید

عبد هللا محمد عبد هللا حسن

(عبد هللا محمد عبد هللا زید عبید المطیرى (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/05428

102/2004/10150

102/2008/28951

102/2008/11625

102/2007/24232

102/2006/22202

102/2007/25621

102/2007/25764

102/2006/00280

102/2008/13243

102/2006/22240

102/2007/24233

102/2006/00481

102/2007/24389

102/2008/28107

102/2007/25704

102/2008/28108

102/2007/04080

102/2008/28836

102/2009/33459

102/2008/11963

102/2008/11964

102/2008/26598

102/2007/24390

102/2007/25642

عربى

44464

44465

44466

44467

44468

44469

44470

44471

44472

44473

44474

44475

44476

44477

44478

44479

44480

44481

44482

44483

44484

44485

44486

44487

44488

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 96صفحة 

عبد هللا محمد فتحى على خلیل

عبد هللا محمود سیف النصر

عبد المجید محروس عبد المجید السید

عبد المعطى حسن عبد المعطى

عبد المنعم الكحالوى عبد المنعم المتولى

(عبد المنعم صالح محمد مصطفى عبد الرحمن (باق

عبد المنعم  فرج عبد المنعم ابو فاطمة

باقعبد المنعم محمد عبد المنعم حسین ( )

عبد الناصر محمد احمد محمود

عبد الھادى على عثمان شتا

عبد الھادى فالح زین الرشیدى

عبد الونیس عبد العال عبد الونیس على

عبده محمود عبده محمود

عبیر احمد عمر محمد

(عبیر حسنین سید أحمد (باق

عبیر حسین محمد على

عبیر رمضان داود سلیمان السراج

عبیر سعد الدین عبد الرازق

عبیر سید یوسف

عبیر عبد المنعم مرعى محمد

عبیر عبده على الدین عبد البر

عبیر محمد ابراھیم غزالى ایوب

(عبیر محمد عبد الجواد وھبھ سالم (باق

عبیر محمد عبد اللطیف محمد

عبیر محمد محمود احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/10142

102/2008/26346

102/2007/05463

102/2008/27296

102/2007/04206

102/2005/03137

102/2006/21505

102/2004/02751

102/2008/26348

102/2008/27277

102/2007/25627

102/2006/02030

102/2007/25268

102/2008/26574

102/2004/11284

102/2008/27965

102/2008/26349

102/2006/21184

102/2008/26350

102/2006/00374

102/2008/27227

102/2009/37298

102/2005/02787

102/2008/27355

102/2008/10519

عربى

44489

44490

44491

44492

44493

44494

44495

44496

44497

44498

44499

44500

44501

44502

44503

44504

44505

44506

44507

44508

44509

44510

44511

44512

44513

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 97صفحة 

عبیر محمد نوشیر عبد العزیز

عدوى سید عبد الحمید حسن

عذبى بدر عبد هللا ثابت الحبش

عربى فاروق عبد العال محمد

(عرفة فكرى درویش متولى (باق

عز الدین عبد هللا ھمام عبد الجید

عزت محمد محمد على احمد

عزه جمال انور احمد

عزة شعبان على محمود

(عزة عبد الفتاح السید بدرى بكر (باق

عزة كمال الدین احمد سید

عزه كمال عبد الوھاب علي

عزة محمود عبد الحمید عامر

(عزه مصطفى احمد رمضان (باق

عزیزه احمد عبد الخالق سید احمد

عزیزه دسوقى احمد احمد حموده

عزیزه سعید عبد المنعم على

عزیزه محمد عبد الدایم سید

عصام ابراھیم عبد الستار عبد هللا

عصام الدین صالح على

عصام جمعھ عبد الظاھر جوده

د حسنعصام حافظ محم

عصام حنفى ابوزید عبد الرحیم

عصام صدیق على رشوان

عصام صالح الدین فضالى حسن

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/28831

102/2008/13915

102/2007/25623

102/2006/20241

102/2007/08114

102/2008/13402

102/2008/14093

102/2008/12542

102/2010/38588

102/2004/02780

102/2007/24244

102/2008/11114

102/2008/26602

102/2008/26119

102/2008/11524

102/2008/26575

102/2008/14041

102/2008/26560

102/2008/13127

102/2010/38581

102/2008/26352

102/2008/15362

102/2007/05341

102/2007/04982

102/2007/05389

عربى

44514

44515

44516

44517

44518

44519

44520

44521

44522

44523

44524

44525

44526

44527

44528

44529

44530

44531

44532

44533

44534

44535

44536

44537

44538

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 98صفحة 

(عصام محمد فتوح محمود صالح (باق

عطیات خلیل عبد السمیع احمد

(عطیات سید عبد السمیع حسن (باق

عطیة كامل عطیة عبدالعال

عفاف سعید مصیلحى مصطفى

عفاف عبد المقصود محمد السید

عفاف محمد عبدالباقى محمد

عفاف مدحت نصار عبد هللا

عفت یارد متوشلح

عال سلیمان عبد هللا سلیمان

عال صابر عباس طھ

عال صالح فتحي محمد

عال عبد البارى عبد المنعم عبد ال

عال عبدالغفار محمد عبدالعزیز

عال عصام رمضان محمد

عال محمد احمد محمد عبد الرحمن

عال محمد حافظ محمد

عال محمد عادل مبارك

عال محمد محمد على

عالء ابراھیم عبد المعطى عبد العزیز

عالء ابراھیم محمد ابو بكر

عالء احمد محمد الصاوى

عالء الدین اسامھ السید محمد

عالء الدین تھامى سید مرسى

عالء الدین صالح حبیب نصار

اسم الطالب كود الطالب
102/2004/07026

102/2006/02732

102/2005/00789

102/2008/14990

102/2008/14052

102/2008/14022

102/2008/12105

102/2008/10846

102/2008/26951

102/2008/13083

102/2007/03876

102/2008/11548

102/2008/12701

102/2008/14897

102/2008/10520

102/2008/14363

102/2008/11389

102/2006/21866

102/2008/15702

102/2007/24510

102/2008/15876

102/2008/13487

102/2008/13961

102/2007/24400

102/2008/14556

عربى

44539

44540

44541

44542

44543

44544

44545

44546

44547

44548

44549

44550

44551

44552

44553

44554

44555

44556

44557

44558

44559

44560

44561

44562

44563

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 99صفحة 

عالء الدین عادل سید غنیم سالم

عالء الدین عبد العظیم محمد ابراھیم

عالء الدین عبد المؤمن البدرى

عالء الدین فؤاد صابر عبد هللا

عالء السید متولى عبد المعطى

عالء امام محمد بكر

(عالء بدر حسن احمد (باق

عالء رمضان كامل طلبھ

عالء طارق عبد  الحكیم محمد امام

(عالء عبد هللا سید عبد الحلیم (باق

(عالء محمد ابراھیم طھ (باق

عالء محمود عبد الحمید قناوى

عالء نبیل شوقى

(عالء ھانىء على احمد رفعت (باق

على احمد الیمنى رشوان

على احمد على عبد الغفار

(على احمد عوض عبد التواب (باق

على اسماعیل مصطفى العداونھ

على الدین خضر على عبد الفتاح

على انور على فضل

على انور میزار باتع

على جمال عبد الحى عبد السمیع

(على حجاب على حجاب (باق

على حسن احمد حسین

على حسن النقراشى محمد فؤاد حسن

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/07424

102/2007/24715

102/2007/24509

102/2007/24397

102/2007/05529

102/2006/04120

102/2007/04081

102/2008/12642

102/2007/05466

102/2002/00748

102/2005/01176

102/2008/11578

102/2008/26491

102/2005/01777

102/2007/07405

102/2008/28304

102/2006/21515

102/2008/28889

102/2008/13094

102/2008/10005

102/2008/28472

102/2008/10760

102/2006/21517

102/2007/08025

102/2008/15854

عربى

44564

44565

44566

44567

44568

44569

44570

44571

44572

44573

44574

44575

44576

44577

44578

44579

44580

44581

44582

44583

44584

44585

44586

44587

44588

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 100صفحة 

على حسن مرسى حسن

على حسین عبد الرحمن عطیة الج

على رفاعى جاد على

علي سامي علي محمد محمود

على سید على على حسن

على سید على یوسف

(على طلبة محمد حسین (باق

(على عبد الحمید على عبد الحمید (باق

(على عبد الرحیم احمد قاسم (باق

على عبد العال محمد عبد العال

على عبد العزیز سعد مطلق السعید

(على عبد العظیم على حسین (باق

على عبد الفتاح عبد الجواد محمد

(على عبید على عبد هللا الشھرانى (باق

على على على الكبیر

على عید مجاھد محمود

(على كامل عبد العال عبد المعبود (باق

على ماھر البطایحى على

(على مجدى حامد عید (باق

على مجدى محمود احمد

على محمد احمد ابراھیم

علي محمد شحاتھ علي حسن

علي محمد علي حسن

على محمد على صالح ملھیھ

على محمد على عبد ربھ السیسى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/28305

102/2006/00968

102/2008/15767

102/2008/12616

102/2005/12372

102/2006/04732

102/2003/02616

102/2007/04083

102/2006/21520

102/2008/27208

102/2006/21994

102/2007/08105

102/2008/12952

102/2007/25749

102/2008/27010

102/2008/26811

102/2004/02829

102/2008/15338

102/2002/00753

102/2008/13798

102/2007/24254

102/2008/12400

102/2008/12618

102/2007/25720

102/2008/13419

عربى

44589

44590

44591

44592

44593

44594

44595

44596

44597

44598

44599

44600

44601

44602

44603

44604

44605

44606

44607

44608

44609

44610

44611

44612

44613

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 101صفحة 

على محمد على عبدالحكم

على محمد على مأمون الدالى

على محمد محمود حسن

على محمد محمود كیالنى

على محمود على الغلبان

على مسعود حمیده عبد الحمید جبالى

(على مصطفى صدیق سلطان (باق

على مصطفى على عبد الرازق

على نصر على مأمون

علیاء سید اسماعیل مرسى

علیاء عاطف على ابراھیم

علیاء عبد هللا امین محى الدین

علیاء عدلى انور محمد

علیاء عماد سید محمد محمد

علیاء محمد على ابراھیم

عماد الدین احمد جاد جاد

عماد الدین محمد فھمي علي

عماد بسیونى عبد الحفیظ عبد الحق

عماد توبھ حسین عطیھ

عماد حلمى محمود سید احمد

(عماد حمدى على ابو سریع (باق

(عماد حمدى على أحمد (باق

عماد سامى فھیم مرزوق

عماد سعید شنودة سعید

عماد سمیر سلیمان بشاى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/15207

102/2008/12969

102/2008/15643

102/2008/12047

102/2008/13326

102/2008/13430

102/2007/08125

102/2008/26570

102/2008/27935

102/2008/26522

102/2007/07988

102/2008/27217

102/2008/27689

102/2007/07945

102/2007/08240

102/2008/28114

102/2008/11047

102/2008/13349

102/2008/27942

102/2007/24263

102/2006/02236

102/2004/02850

102/2007/03989

102/2007/24265

102/2008/15058

عربى

44614

44615

44616

44617

44618

44619

44620

44621

44622

44623

44624

44625

44626

44627

44628

44629

44630

44631

44632

44633

44634

44635

44636

44637

44638

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 102صفحة 

عماد عادل عبد الصادق بخیت

(عماد عصام زغلول السید (باق

عماد عیسى عبد الوھاب زكى

عماد فاروق توفیق

عماد فھمى محمد فھیم

عماد ماضى سید ماضى

(عماد محمد احمد عبد العزیز (باق

عماد محمد علي محمد البیومي

عماد نجیب صلیب جورجیوس

عمار عبد هللا حسین محمد

عمار على محمد على

عمر ابراھیم مصطفي مصطفي

عمر احمد محمود احمد

عمر السید عبدالنعیم ابراھیم

عمر ایھاب محمد على السید

(عمر جمال امام الشاھد (باق

عمر جمال محمود الكردى

عمر رجب سعیدرشوان

عمر سمیرشكرى خلیل

عمر صالح محمدالعدل

عمر طھ حنفى محمود

عمر عبد هللا محمد محمد حسین

(عمر عصام الدین عبد الرازق (باق

(عمر فتحى محمد بخیت (باق

عمر فرج حسین بیومى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11930

102/2007/24266

102/2008/27918

102/2009/38344

102/2008/28794

102/2008/13175

102/2007/07143

102/2008/11215

102/2007/24418

102/2007/25489

102/2008/14161

102/2008/10972

102/2009/36033

102/2008/15823

102/2008/13540

102/2007/05598

102/2008/11703

102/2006/03545

102/2008/12359

102/2008/15911

102/2008/13681

102/2007/05468

102/2004/07990

102/2007/24274

102/2008/28115

عربى

44639

44640

44641

44642

44643

44644

44645

44646

44647

44648

44649

44650

44651

44652

44653

44654

44655

44656

44657

44658

44659

44660

44661

44662

44663

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 103صفحة 

عمر محمد على محمد

(عمر محمد مغربى السید (باق

(عمر مصطفى عبده جالل (باق

عمر ممدوح فكرى محمد عبد الجواد م

عمرو احمد ابو الحسن على

عمرو احمد حامد السید ابو سیف

عمرو احمد حمیده عبد الجواد

(عمرو أحمد رضا مرسي ابو العوض (باق

عمرو احمد عبد السمیع صدیق ابراھي

عمرو احمد فؤاد بدر الدین محمد فؤ

عمرو اكرم صابر ابراھیم

(عمرو السید محمد سالمة (باق

عمرو امین رشوان عبد المجید

عمرو حامد حامد محمود السیوفى

عمرو حسنین محمود محمد حجاج

(عمرو حسین عویس عبد الحلیم (باق

عمرو حماد على فرغلى

عمرو خالد احمد محمد خلیل

عمرو سعد احمد محمد

عمرو سعید كامل كامل

عمرو سعید محمد جاد

(عمرو سعید محمود احمد (باق

عمرو صالح دیاب براك

عمرو صالح احمد محمد

عمرو عادل عبدالستار احمد خلیفھ ا

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13783

102/2004/08553

102/2007/24277

102/2008/10762

102/2008/15644

102/2006/03221

102/2008/26362

102/2005/03324

102/2008/14148

102/2008/12708

102/2008/10687

102/2005/12161

102/2008/12393

102/2008/27141

102/2010/38583

102/2006/04884

102/2008/15363

102/2007/25274

102/2006/02495

102/2006/02232

102/2009/36012

102/2005/16109

102/2008/10973

102/2007/04087

102/2008/12971

عربى

44664

44665

44666

44667

44668

44669

44670

44671

44672

44673

44674

44675

44676

44677

44678

44679

44680

44681

44682

44683

44684

44685

44686

44687

44688

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 104صفحة 

عمرو عادل مرسى الھوارى

عمرو عبد الباسط سید احمد محمد

عمرو عبد الحلیم خالد احمد

عمرو عبد الرحمن امبابى اسماعیل

عمرو عبد السالم محمد عبد السالم

عمرو عبد الواحد اللیثي عبد الع

(عمرو عالء فكرى السید اباظة (باق

(عمرو عماد محمد حافظ عبد الغنى (باق

عمرو عنتر فرج محمد

عمرو عید عرفھ سید

عمرو فتحى محمد سعید

عمرو محمد ابراھیم حسین

عمرو محمد احمد عبدالحلیم

عمرو محمد جودة مرعى عزام

عمرو محمد شعبان محمد

عمرو محمد عاشور حسن

(عمرو محمد عمر عبد الوھاب (باق

عمرو محمد فاروق عبد الخالق

عمرو محمد محمد بسیونى

(عمرو محمود عباس السید (باق

عمرو محمود معتمد حمدان

عمرو مصطفى بشرى محمود

عمرو مصطفى رمضان احمد عزوز

عمرو مفضل علي احمد

عمرو منیر محمد رمزى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11753

102/2008/15384

102/2006/01593

102/2008/10125

102/2008/11039

102/2006/04101

102/2006/05003

102/2007/04956

102/2008/11629

102/2009/33462

102/2008/26363

102/2008/11630

102/2008/15471

102/2007/24423

102/2008/11704

102/2006/00908

102/2004/02894

102/2008/12972

102/2008/27142

102/2007/25521

102/2008/15364

102/2008/15332

102/2008/10721

102/2008/11216

102/2008/14286

عربى

44689

44690

44691

44692

44693

44694

44695

44696

44697

44698

44699

44700

44701

44702

44703

44704

44705

44706

44707

44708

44709

44710

44711

44712

44713

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 105صفحة 

عمرو ناصر اسماعیل مصطفى العكاوى

شعبان محمدعمرو یحیى

عھد محمد ھاشم محمد عزب

(عھود فوزى محي عبد الرحمن (باق

(عید ابوالفتوح ابوالسعود خلیل (باق

(عید عبد الجواد سید عبد القادر (باق

عید قرنى عبد الواحد قرنى

عید یوسف یوسف میخائیل

عیسى على عیسى الخلیفى

غاده اشرف عطا هللا محمد

غادة بدر صاوى ابراھیم

(غادة جمال كمال كامل (باق

(غاده سید محمد السید خلیل (باق

غادة شفیق عبد هللا

غادة طلعت امر هللا رفاعى

غادة عادل عبد الكریم على

غادة عادل محمد عبد العزیز

غاده عبد الحمید فھمي محمد

غاده عبد الرحمن سعید امام

(غادة عبد الشافى مأمون منصور (باق

غاده محمد امین عالم

غاده محمد سعید عبد الحلیم

غالیھ جمال محمود بدران

غدیر السید السید ابراھیم االسكندرانى

(فاتن أحمد محمود أحمد (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14657

102/2008/14114

102/2008/13812

102/2004/02904

102/2006/02469

102/2006/02470

102/2008/13176

102/2008/15917

102/2007/25763

102/2008/12583

102/2008/14511

102/2007/24298

102/2006/00851

102/2010/39345

102/2007/06891

102/2006/18995

102/2008/14218

102/2008/12601

102/2008/12694

102/2002/00777

102/2007/04543

102/2008/26568

102/2007/03240

102/2007/04857

102/2004/11309

عربى

44714

44715

44716

44717

44718

44719

44720

44721

44722

44723

44724

44725

44726

44727

44728

44729

44730

44731

44732

44733

44734

44735

44736

44737

44738

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 106صفحة 

(فاتن حسن حسین جمعھ (باق

(فاتن سید محمد احمد عدوى (باق

فاتن عادل ابو رواش حسن

(فاتن یوسف محمود محمد (باق

(فادى رافت فوزي مكسموس (باق

فادى عجیب انور داود

فادى فرید انیس سمعان

فادى محسن الشریف عید

فادى نبیل حكیم عبد المالك

فادى نسیم حبیب واصف یوسف

فادیھ فوزى قرنى حسین

فارس صالح حمد الیحیا

(فارس یوسف عبده إسماعیل (باق

(فاضل عباس جراق درویش ناصر (باق

فاطمة ابراھیم احمد ابراھیم

(فاطمھ ابراھیم عبد الحمید (باق

فاطمھ ابراھیم محمد راشد

فاطمھ ابراھیم ھنداوي عبد الحمید

(فاطمھ ابو الیزید زكي ابو الیزید (باق

فاطمھ احمد محمد فؤاد

فاطمة اشرف محمد عبد الفتاح

فاطمھ الزھراء اسماعیل یس حسنین

فاطمھ الزھراء جابر توفیق اسماعیل

فاطمھ الزھراء خالد فاروق احمد عل

فاطمة الزھراء زغلول سعد زغلول

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/25475

102/2007/06307

102/2008/27693

102/2004/02920

102/2006/00910

102/2008/13944

102/2005/00717

102/2008/11317

102/2008/13168

102/2007/04129

102/2008/12812

102/2007/25682

102/2002/00779

102/2007/24318

102/2008/15684

102/2008/26121

102/2008/26524

102/2008/11088

102/2007/05097

102/2008/26191

102/2007/24319

102/2008/11390

102/2008/10793

102/2008/12702

102/2005/17199

عربى

44739

44740

44741

44742

44743

44744

44745

44746

44747

44748

44749

44750

44751

44752

44753

44754

44755

44756

44757

44758

44759

44760

44761

44762

44763

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 107صفحة 

(فاطمة الزھراء شریف مسعد (باق

فاطمة الزھراء عصام محمد عجوة

فاطمھ الزھراء كرم الدین عبد الرؤف بسطاوى

فاطمة الزھراء محمد مصطفى كامل

فاطمھ الزھراء ھشام كمال كامل

(فاطمة السید محمد المصرى یس (باق

فاطمھ حسن ابو طالب احمد

فاطمھ خالد احمد سید

(فاطمة سمیر عباس بیومى عباس (باق

فاطمة سید سعد منصور

فاطمة عاصم عبد الجواد عبد المجید

فاطمة عبد الرحیم محمد عبد الرحیم

(فاطمة عبد المنعم عید سالم اسم (باق

فاطمھ على عبد القادر محمود

فاطمھ ماھر ابورواش على

فاطمھ محمد ابو الفتوح السید عراقى

فاطمھ محمد عبد الحلیم عبد الجواد

(فاطمھ محمد عبد هللا جوده (باق

فاطمة محمد على عبد العال

فاطمھ محمد عمر محمد

(فاطمھ محمود ریاض (باق

فاطمھ محمود عبد الرحمن جادالرب

(فاطمة منیر عبد هللا محمد (باق

فایزة احمد فوزى قبیصى

فتحى بریك ابو زید یعقوب

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/24428

102/2007/07749

102/2007/03153

102/2008/12219

102/2008/12102

102/2007/07975

102/2008/12808

102/2007/04301

102/2007/05777

102/2008/12132

102/2006/00377

102/2008/14257

102/2006/02984

102/2008/10834

102/2008/28316

102/2007/05640

102/2008/12695

102/2006/03506

102/2007/24429

102/2008/10882

102/2007/25273

102/2008/10610

102/2005/16079

102/2008/11836

102/2008/14772

عربى

44764

44765

44766

44767

44768

44769

44770

44771

44772

44773

44774

44775

44776

44777

44778

44779

44780

44781

44782

44783

44784

44785

44786

44787

44788

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 108صفحة 

(فتحى محمد ابو العز (باق

فرحات محمد فرحات سالمھ

فریده خالد السید موسى

فھد حسین صلیبى العنزى

فھد خالد احمد جاسم الشرھان

فھد رشیدان سعد المطیرى

(فھد سلیمان ابراھیم سلیمان (باق

فھد علوش ناصر العجمى

(فھد على عبد العظیم إسماعیل (باق

فھد متروك جیران

فھد محمد سیف الفراش

فھد محمد مبارك المتحس الخیارین

فھد محمود حسن على ابو محمود

(فؤاد مصطفي فؤاد احمد (باق

(فواز احمد محمد العبود العنزى (باق

فواز سعید جمعة

فوزى اسامھ حسین عوض

فیصل فؤاد حسن عبد الجواد

(كاترین عاطف حلمى سعد (باق

كاترین موریس برسوم بسكالى

كارولین بدر رمسیس فھمى

كامل فرج كامل حسانین

(كرستین فارس ناعوم ریاض (باق

(كرستینا سمیر عزمي (باق

كرستینا صابر صلیب حنا

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/04563

102/2007/24335

102/2006/02741

102/2007/25628

102/2007/25684

102/2006/22212

102/2007/05699

102/2007/25756

102/2004/07993

102/2006/22207

102/2004/08916

102/2008/28969

102/2008/28902

102/2006/00256

102/2006/22067

102/2005/17473

102/2008/11272

102/2007/24339

102/2007/24343

102/2007/24345

102/2008/15828

102/2008/13489

102/2007/24347

102/2006/18287

102/2008/10942

عربى

44789

44790

44791

44792

44793

44794

44795

44796

44797

44798

44799

44800

44801

44802

44803

44804

44805

44806

44807

44808

44809

44810

44811

44812

44813

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 109صفحة 

كرستینا مالك مكرم سالمھ

كریستین جمیل نصحى عبد هللا

كریستینا اشرف ادوار ولیم

كریم ابراھیم ابو الفتوح ابراھیم

كریم ابراھیم سعد

كریم احمد اسماعیل مصطفي

كریم احمد المصیلحى محمد حلمى محمود

كریم أحمد رجب عبد المنجى

كریم احمد محمد الزینى

كریم السید فتحى سلیمان

كریم حافظ ابراھیم الوردانى

كریم حسین عبد الھادي موسي

كریم حنفى خلیفة راغب

كریم رفاعى عبد الكریم السید

كریم سید عبد العزیز سالم

كریم سید مرسى ابراھیم

كریم عادل سلیمان مھران

كریم عادل نصر حسن

كریم عبد الخالق یونس مخلوف

كریم عبد القادر سعد حسنى

كریم عبد هللا علي محمد

(كریم عصام الدین امین (باق

(كریم عصام سلیمان محمد (باق

(كریم على صالح الدین عبد الحمید (باق

كریم عمرو محمد كامل ابو ھیبھ

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11392

102/2008/10611

102/2008/10521

102/2008/13624

102/2008/25933

102/2007/03452

102/2006/03681

102/2003/02755

102/2008/14749

102/2008/11912

102/2006/00976

102/2007/03391

102/2006/03748

102/2010/38584

102/2006/02684

102/2007/08022

102/2008/11968

102/2008/15567

102/2008/28123

102/2007/24358

102/2008/11025

102/2004/09583

102/2006/03380

102/2006/00483

102/2008/28124

عربى

44814

44815

44816

44817

44818

44819

44820

44821

44822

44823

44824

44825

44826

44827

44828

44829

44830

44831

44832

44833

44834

44835

44836

44837

44838

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 110صفحة 

كریم عیسى مختار عیسى

كریم متولي ابراھیم متولي

كریم محسن ثابت محمد حسین

كریم محمد السید قاسم

كریم محمد السید محمد

كریم محمد امین حفناوى

كریم محمد بھجت محمود عبد الرحیم

كریم محمد سید عباس

كریم محمد صالح سالمھ

كریم محمد عبد اللطیف خلف

كریم محمد عبد هللا محمد

كریم محمد عثمان عبد الغنى

كریم محمد فایز ابراھیم حمروش

كریم محمد قاسم محمد

(كریم محمد كمال الدین السید (باق

كریم محمد محمد توفیق

كریم محمد محمد سعد الدین محمود

كریم محمد محمد محمد مصطفى

كریم محمود احمد حنفى

كریم محمود حسن محمد

كریم محمود عبد الغنى محمود

(كریم محمود مراد محمد منیر (باق

كریم ناصر الدین عبد الرازق

كریم نبیل عبد السالم السید

كریم نجاح حسانین محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/07679

102/2008/11049

102/2007/03334

102/2005/01149

102/2008/28325

102/2008/13670

102/2008/10689

102/2007/24363

102/2008/15657

102/2008/28327

102/2008/11634

102/2008/11261

102/2007/02790

102/2008/11073

102/2006/03223

102/2007/24660

102/2008/11218

102/2008/13566

102/2007/24435

102/2008/15252

102/2007/06230

102/2006/19371

102/2008/28125

102/2007/02812

102/2008/15469

عربى

44839

44840

44841

44842

44843

44844

44845

44846

44847

44848

44849

44850

44851

44852

44853

44854

44855

44856

44857

44858

44859

44860

44861

44862

44863

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 111صفحة 

(كریم ھالل جبر منصور (باق

كریمان ابراھیم عبد الوھاب حسن عبد

كلیر رؤوف ماھر اسكندر

كمال سامح كمال عبدالعزیز

كمال مجدى كمال المرسى

كمال نبیل شكرى راضى

كیرلس عبد المالك یوسف بطرس

لبنى حلمى سویلم جمعھ

(لبنى عبد العزیز عبد العزیز (باق

لبنى محمود عبد العزیز حسنین

(لمیاء حسن محمود محمد (باق

لمیاء كمال الدین احمد عبدالقادر

لمیاء ماھر محمد عبد الجواد

(لمیاء محمد حامد ابو زید (باق

(لمیاء محمود على ابراھیم (باق

لمیاء مصطفى عبد المنعم حسان

لؤلوه عبد هللا ابراھیم فھد اسمحان

لؤى عز الدین كمال عباس

لؤى فؤاد عبد الفتاح الوكیل

لیلى حسن الشاطر خلیل

لیلى سید محمود احمد الصواف

لیلي عبدالناصر محمود فرید

لیلي محمد جمال الدین حسانین

لیلى محمد عبد الحمید محمد نجدى

لیلى معتز مصطفى محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/03053

102/2008/15476

102/2008/11896

102/2008/15052

102/2007/24437

102/2007/24439

102/2008/13475

102/2008/12749

102/2004/07062

102/2007/24445

102/2003/02784

102/2008/15691

102/2008/11485

102/2007/24447

102/2007/24448

102/2007/04930

102/2007/25747

102/2007/03840

102/2004/03004

102/2007/07332

102/2007/24449

102/2008/12208

102/2008/12178

102/2008/28338

102/2004/03013

عربى

44864

44865

44866

44867

44868

44869

44870

44871

44872

44873

44874

44875

44876

44877

44878

44879

44880

44881

44882

44883

44884

44885

44886

44887

44888

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-ھــرة نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القا

221من 112صفحة 

لیلى ممدوح الحسینى عثمان

لینا حسین على حنفى

لینا سعید عبد الحمید الفقى

ماتلده مرتجى لویز ابراھیم

ماجد احمد رضا محمد عبدالخالق

ماجد ادوارد یعقوب مسعود

ماجد محمد عبد الوھاب محمد

ماجد محمود فھمى محمد البرنس

ماجدة عبد اللطیف السید

(ماجدة عدلى عید محمد (باق

ماجده مجدى على محمد

مادونا رافت عطیة ابراھیم

مادونا رفعت اسكندر داود

مارتینا زغلول بشرى مشرقى

ماركودوس الفارس شحاتة

مارلین عیاد لویس جاد

(مارى راتب عنتر میخائیل (باق

مارى شوقى عزیز ابشاغو

مارى فوزى فرج حنا

ماریان طارق ولیم توفیق

ماریان مجدى حبیب عبد السید

مارینا مجدى عطا خلھ

مارینا ممدوح سمعان اسحاق

مارینا نبیل حنا خلھ

مارینا نبیل وھبھ سلیمان

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13761

102/2008/15276

102/2008/10847

102/2008/10612

102/2008/15385

102/2008/26942

102/2005/02495

102/2008/15386

102/2004/10084

102/2006/21531

102/2008/11413

102/2008/14226

102/2008/15751

102/2007/24451

102/2007/24453

102/2008/10523

102/2003/02803

102/2005/16860

102/2008/11393

102/2008/10525

102/2008/10817

102/2008/26601

102/2008/13147

102/2008/12089

102/2008/28127

عربى

44889

44890

44891

44892

44893

44894

44895

44896

44897

44898

44899

44900

44901

44902

44903

44904

44905

44906

44907

44908

44909

44910

44911

44912

44913

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 113صفحة 

مارینا ھانى عزیز بشاره

ماریھان مكرم هللا شفیق حنا

مازن خالد عبد اللطیف محمد

مازن ناصر محفوظ عنبر

ماھر احمد على عبدالسالم

ماھر مھران محمد عبد الرحمن

ماھیتاب عصام ابراھیم غالب

مایسة حنفى محمد على حسانین

(مایسة سلیمان السید سلیمان (باق

(مایكل رزق میخائیل رزق (باق

(مایكل سامى فھمى یوسف (باق

(مایكل سامى لویس جاد (باق

مایكل سمیر میخائیل سلیمان

مایكل سمیر نصرى سیفین

مایكل ممدوح عدلى بخیت

متولى فتحى متولى سویفى

متولى نور الدین متولى سید سید

(مجاھد محمد حسن (باق

(مجدى أحمد محمود محمد (باق

مجدى رزق على على

مجدى صالح عبد العزیز السید احمد

مجدى عادل محمد جبریل

مجدى عبد الحمید السید سلیمان

(مجدى عبده عبد الحمید اسماعیل (باق

مجدى عزیز نظیر بطرس

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12295

102/2008/14017

102/2008/10363

102/2008/11250

102/2008/15872

102/2008/11026

102/2008/10115

102/2008/15539

102/2007/07597

102/2006/00072

102/2004/03033

102/2004/03034

102/2008/15340

102/2008/15000

102/2007/04213

102/2008/11970

102/2008/12923

102/2007/24486

102/2004/03042

102/2008/13324

102/2008/10334

102/2008/15244

102/2006/03164

102/2006/00485

102/2008/10432

عربى

44914

44915

44916

44917

44918

44919

44920

44921

44922

44923

44924

44925

44926

44927

44928

44929

44930

44931

44932

44933

44934

44935

44936

44937

44938

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 114صفحة 

(مجدى فتحى سعید عبد الحمید (باق

رضا عبد الحكیممجدى محمد 

محتسب احمد احمد عبدهللا

محرم اسماعیل عبد العزیز سید

محروس فرغلى محروس فرغلى

(محروص ابراھیم عبد المعز صدیق (باق

محسن محمد حسین محمد عالم

(محمد ابراھیم احمد ابراھیم (باق

محمد ابراھیم احمد محمد

محمد ابراھیم حافظ عثمان

محمد ابراھیم حسین ابراھیم

محمد ابراھیم زینھم ابراھیم

محمد ابراھیم عبد الحمید عبد القوى

محمد ابراھیم عبد المقصود احمد

محمد ابراھیم على عبد الرحیم سلیم

محمد ابراھیم محمد ابراھیم

محمد ابراھیم مرعي جاد

(محمد أبو شادى محمد السبیعى (باق

محمد ابوبكر ابراھیم الفوال

محمد ابوزید احمد محمد

محمد احمد ابراھیم احمد

محمد احمد ابراھیم الدالى

(محمد احمد ابراھیم عبد القادر (باق

محمد احمد ابراھیم عبدالرحمن

محمد احمد احمد عبد المتجلى

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/24488

102/2008/28129

102/2009/33463

102/2008/26373

102/2008/26374

102/2007/24490

102/2008/10335

102/2007/05246

102/2008/13096

102/2008/11262

102/2007/07501

102/2008/14419

102/2007/24494

102/2006/02598

102/2006/03190

102/2008/13466

102/2008/11050

102/2004/03062

102/2008/11465

102/2008/14957

102/2006/22195

102/2008/12874

102/2005/02057

102/2008/10013

102/2008/12667

عربى

44939

44940

44941

44942

44943

44944

44945

44946

44947

44948

44949

44950

44951

44952

44953

44954

44955

44956

44957

44958

44959

44960

44961

44962

44963

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 115صفحة 

محمد احمد السید تركى

محمد احمد جاد هللا سید

(محمد احمد حب الدین تركي (باق

محمد احمد حسین محمد

محمد احمد حنفى عطیة

محمد احمد دسوقى جاد

محمد احمد زاھر مصطفى محمد

محمد احمد سعید السید

محمد احمد سید احمد عمار

محمد احمد سید حسن

(محمد احمد سید على (باق

محمد أحمد شعبان أحمد

محمد احمد شفیق سید

محمد احمد صالح ابراھیم

محمد أحمد طنطاوى

محمد احمد عادل حسن احمد

(محمد احمد عبد الحمید احمد (باق

محمد احمد عبد الحمید احمد شقویر

محمد احمد عبد الحمید السید

محمد احمد عبد الحمید محمد

محمد احمد عبد الرحمن حردان

محمد احمد عبد الرحمن حموده

محمد احمد عبد الرحمن عبد هللا

محمد احمد عبد الستار احمد عمار

محمد احمد عبد السمیع عبد العلیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/33464

102/2008/15894

102/2006/02196

102/2008/15857

102/2005/01816

102/2007/03048

102/2007/24504

102/2008/15658

102/2008/26378

102/2008/10433

102/2006/02686

102/2006/04716

102/2008/26587

102/2008/12723

102/2004/03076

102/2007/04499

102/2005/01946

102/2008/12559

102/2007/23140

102/2008/15387

102/2008/28134

102/2008/28136

102/2008/15895

102/2008/26776

102/2006/00207

عربى

44964

44965

44966

44967

44968

44969

44970

44971

44972

44973

44974

44975

44976

44977

44978

44979

44980

44981

44982

44983

44984

44985

44986

44987

44988

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 116صفحة 

محمد احمد عبد العال رمضان

محمد احمد عبد العلیم ابراھیم

محمد احمد عبد الغنى عبد الجواد

محمد احمد عبد الفتاح على صالح

محمد احمد عبد المنعم محمد مكاوى

محمد احمد على احمد

محمد احمد كامل محمد

محمد احمد محفوظ احمد سعید

(محمد أحمد محمد إبراھیم (باق

محمد احمد محمد احمد

محمد احمد محمد احمد قندیل

محمد احمد محمد النوبى

محمد احمد محمد داود

محمد احمد محمد سید

محمد احمد محمد فرج

محمد احمد محمد مرسى

محمد احمد محمود احمد حامد

محمد احمد محمود احمد سالم

محمد أحمد محمود مصطفى

محمد احمد مصطفى احمد

محمد احمد وھبى محمد

محمد اسامھ احمد ابراھیم

محمد اسامة رمضان مرسى

محمد اسامة عبد الحمید ابو جز

محمد اسماعیل السید محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/24512

102/2008/13305

102/2007/24513

102/2006/01471

102/2007/07681

102/2008/10338

102/2010/38585

102/2008/11003

102/2003/02845

102/2007/24521

102/2008/26380

102/2010/38589

102/2007/02979

102/2008/13169

102/2008/15842

102/2008/10765

102/2008/25935

102/2008/11580

102/2004/03096

102/2007/23073

102/2007/24526

102/2008/28349

102/2007/06715

102/2006/21538

102/2005/02985

عربى

44989

44990

44991

44992

44993

44994

44995

44996

44997

44998

44999

45000

45001

45002

45003

45004

45005

45006

45007

45008

45009

45010

45011

45012

45013

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 117صفحة 

محمد اسماعیل سید اسماعیل

محمد اسماعیل عبد الستار

محمد اسماعیل عبد العظیم بكرى

محمد اسماعیل عكاشة عبدهللا

محمد اسماعیل محمد حافظ محمد

(محمد اسماعیل نوفل على (باق

محمد اشرف محمد ابراھیم

محمد اشرف محمد جمعھ البنان

محمد اشرف محمود عبد الخالق

محمد اصیل عطیھ شحاتھ

محمد االمام على فواز

محمد الحفنى محمد الحفنى

محمد السید ابو الفتوح السباعى

محمد السید احمد عبد الراضي

محمد السید حسن ابو زید

محمد السید محمد السید امان

محمد السید محمد السید خضر

محمد السید محمد امین

محمد السید محمد حسن على

(محمد السید محمد حسن محمد (باق

محمد السید محمود عبد هللا

محمد العربى سمیر محمد العربى

محمد القاضى اسامة محمد

محمد المالكى محمد المالكى

محمد امین عبد الحكم غازى

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/21226

102/2005/17529

102/2008/13254

102/2008/15453

102/2007/06602

102/2006/00526

102/2006/19366

102/2008/10722

102/2009/33465

102/2008/13273

102/2007/24549

102/2006/04618

102/2008/12868

102/2008/11195

102/2008/15350

102/2009/33356

102/2009/34467

102/2008/15360

102/2007/03085

102/2007/05952

102/2008/14762

102/2008/15173

102/2008/14967

102/2007/07426

102/2005/00659

عربى

45014

45015

45016

45017

45018

45019

45020

45021

45022

45023

45024

45025

45026

45027

45028

45029

45030

45031

45032

45033

45034

45035

45036

45037

45038

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 118صفحة 

محمد امین عبد العال عبد الرحمن

محمد انور ابراھیم المتولى

محمد أنور عباس

(محمد أیمن أحمد فؤاد ریاض (باق

محمد ایمن كمال  كامل حسن الریدى

محمد ایمن وحید الدین

محمد بدوى مصلح المغربلى

محمد تامر عبد الجابر خلف

محمد ثروت السید الشحات

محمد جابر على محمد

محمد جاد الرب عبد الراضى فرج

محمد جالل محمود عقاب

محمد جمال احمد البكرى

محمد جمال احمد رمضان

محمد جمال الدین حسین امام

محمد جمال الدین عبد اللطیف عبد الوھاب

محمد جمال السید احمد

محمد جمال السید محمد ھاشم

محمد جمال جاد عبدالرحمن

محمد جمال حسن زیدان

محمد جمال رشدى امام

محمد جمال سید احمد

محمد جمال عبد العظیم عبد الغنى

محمد جمال عبده بیومى

محمد جمال عبده حافظ

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/07683

102/2008/11458

102/2004/03117

102/2004/03118

102/2007/24548

102/2007/24551

102/2006/03154

102/2008/26599

102/2007/06939

102/2007/07685

102/2007/02982

102/2008/11972

102/2008/11644

102/2008/12024

102/2008/11973

102/2008/13791

102/2008/28561

102/2003/02878

102/2008/15241

102/2006/00453

102/2007/07303

102/2007/24561

102/2007/22945

102/2008/12735

102/2008/13743

عربى

45039

45040

45041

45042

45043

45044

45045

45046

45047

45048

45049

45050

45051

45052

45053

45054

45055

45056

45057

45058

45059

45060

45061

45062

45063

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 119صفحة 

محمد جمال فتحى محمد

محمد جمال محمد محمد عثمان

(محمد جمال مرسى اسماعیل (باق

محمد جمعھ احمد دسوقى

محمد جمعھ صدیق سبع

محمد جمعھ عبد اللطیف قاسم

محمد جودة محمد جودة

محمد حاتم فاروق سید حسن

محمد حازم احمد احمد العرابى

محمد حامد السید محمد صوان

محمد حامد حامد محمد

محمد حامد عبد العال

محمد حامد محمد احمد

محمد حامد مصطفى الكشاك

محمد حامد یحي حامد

محمد حسام الدین عبد هللا محمد

(محمد حسانین سلیم حسانین (باق

محمد حسن شعبان محمد

محمد حسن عبد المقصود بدر

(محمد حسن عبس على (باق

محمد حسن كامل حسن

محمد حسن محمد حسن حسب هللا

محمد حسن محمد درویش

محمد حسن محمد سمیر حسن

محمد حسن محمد فرجانى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/10340

102/2008/10723

102/2006/18127

102/2008/15868

102/2008/15896

102/2007/24568

102/2008/14264

102/2007/05081

102/2008/11915

102/2007/24572

102/2008/13766

102/2009/36034

102/2008/13141

102/2006/02835

102/2008/14167

102/2008/12803

102/2006/03005

102/2007/05430

102/2007/24577

102/2006/21543

102/2006/01603

102/2008/15633

102/2008/10690

102/2008/14518

102/2008/13142

عربى

45064

45065

45066

45067

45068

45069

45070

45071

45072

45073

45074

45075

45076

45077

45078

45079

45080

45081

45082

45083

45084

45085

45086

45087

45088

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 120صفحة 

(محمد حسن محمد محمد (باق

محمد حسنى عبد الفتاح درویش

(محمد حسنى على محمد (باق

محمد حسین ابوالعال حسین

محمد حسین عباس حسین

محمد حسین عبد العاطى عبد المجید

محمد حسین فاطمى حسن حافظ

محمد حسین كامل السید

(محمد حسین محمد سالم (باق

محمد حسین محمد عبد العال

محمد حسین نجدي حسین

محمد حلمى محمد احمد الشعراوى

محمد حمدى السید السید الشیخ

محمد حمدى عبد الحفیظ محمد

محمد حمدي عبد العزیز علي

محمد حمدى عبدالقادر السید

محمد حمدى فرغلى حجاج یوسف

محمد حمدى محمد الطباخ

محمد حمدى محمد عبد الوھاب

محمد حمدى محمد مخیمر

(محمد حمدي محمود ابراھیم (باق

محمد حنفى ابراھیم محمد

محمد حنیدق سعید على

محمد خالد عبد العلیم متولى

محمد خالد محمد بخیت

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/01832

102/2007/07709

102/2006/01564

102/2008/13918

102/2008/14139

102/2007/24583

102/2008/13861

102/2007/03087

102/2005/02824

102/2005/02454

102/2007/03339

102/2008/13756

102/2006/21552

102/2006/00053

102/2007/03455

102/2008/15458

102/2006/01031

102/2006/22066

102/2006/03308

102/2006/21232

102/2006/03250

102/2008/26388

102/2008/28142

102/2008/27356

102/2008/10364

عربى

45089

45090

45091

45092

45093

45094

45095

45096

45097

45098

45099

45100

45101

45102

45103

45104

45105

45106

45107

45108

45109

45110

45111

45112

45113

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 121صفحة 

محمد خالد محمد حسن

محمد خالد محمد سید عبد الحافظ

محمد خالد یوسف السید

محمد خلیفھ عبد القادر عبد التواب

(محمد خلیل عبد المنعم محمد اسماعیل (باق

محمد خمیس حسن علي

محمد خمیس ندا سید عالم

محمد خیرى محمد محمد

محمد درویش حماد درویش

محمد ذكرى محمد ابراھیم

محمد راشد فالح فرحان العازمى

محمد راشد ھادى الدرعھ الم

محمد رأفت عبد الحكیم حسن عمران

محمد رأفت مصطفى احمد

محمد ربیع حلمى محمد عبد الغنى

محمد ربیع محمد سید

(محمد رجب على جودة رجب (باق

محمد رجب محمد السمان على

(محمد رجب محمد على الطیب (باق

محمد رزق ابو الغیط خلیفھ

محمد رشاد عید حامد حسین

محمد رشدى احمد محمود

محمد رشدى محمد اسماعیل

محمد رضا عبد النبى طھ حسن

محمد رضا عبدالتواب فضل داود

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/24591

102/2008/13335

102/2008/14558

102/2007/24593

102/2006/00285

102/2008/15904

102/2008/12925

102/2008/28143

102/2009/33467

102/2004/08617

102/2005/17483

102/2007/25707

102/2008/12956

102/2008/12513

102/2008/26390

102/2008/10770

102/2007/24598

102/2008/10020

102/2006/00260

102/2008/12748

102/2008/13274

102/2008/28485

102/2008/13987

102/2008/11294

102/2008/12788

عربى

45114

45115

45116

45117

45118

45119

45120

45121

45122

45123

45124

45125

45126

45127

45128

45129

45130

45131

45132

45133

45134

45135

45136

45137

45138

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 122صفحة 

(محمد رضا على عبده (باق

محمد رضا محمد احمد

محمد رفاعى خلیل خلیل حبیب

(محمد رفعت العوض محمد (باق

محمد رفعت حمید على عبد المجید

محمد رفعت خلیفھ عمر

محمد رمضان السید محمد

محمد رمضان حسن محمد بدرى

محمد رمضان سید خلیل

محمد رمضان عبد العال سعید

محمد رمضان كامل عبدالمجید

محمد رواش سید امام

(محمد ریاض بكرى (باق

محمد ریان احمد محمد

محمد زكریا بالل محمد

محمد زكریا عبدالوھاب عبدالحمید

محمد زیاد مصطفى بشیر

محمد زیدان بدوى قاسم على

محمد سارى دابى صنھات

محمد سالم عبد الصمد سید احمد

محمد سالم قرنى سالم

محمد سالم محمد ربیع

محمد سامى ابراھیم محمد

محمد سامى ابرھیم عبد الخالق

محمد سامى ابو سریع سویلم صقر

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/21547

102/2007/06031

102/2008/14303

102/2004/08621

102/2007/07646

102/2008/10405

102/2008/26391

102/2004/07094

102/2008/27739

102/2008/14298

102/2008/15666

102/2008/11005

102/2005/16123

102/2008/12668

102/2007/04104

102/2008/15964

102/2008/29111

102/2005/01986

102/2006/21235

102/2008/12753

102/2008/13638

102/2008/14168

102/2008/13330

102/2008/26393

102/2007/02984

عربى

45139

45140

45141

45142

45143

45144

45145

45146

45147

45148

45149

45150

45151

45152

45153

45154

45155

45156

45157

45158

45159

45160

45161

45162

45163

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 123صفحة 

محمد سامى حمام محمد اسماعیل

محمد سامى زغلول ابراھیم مصطفى

محمد سامى عبد العزیز عثمان

كرمحمد سامى كامل ابو ب

محمد سامى محمد عتریس

محمد سامى محمد عالم

محمد سامى مصطفى على شرف

محمد سامى یحیى نصار

محمد سعد احمد عبد الرحیم

محمد سعد خلف احمد

محمد سعد عیسى عویس

محمد سعد محمد على

محمد سعودى فصیح سیف النصر

(محمد سعید ابو زید  عطیھ (باق

محمد سعید حسن سالم

محمد سعید حنفى محمد

محمد سعید رمضان محمد برعى

محمد سعید سید على خطاب

محمد سعید سید عوض هللا

محمد سعید طھ محمد امین

محمد سعید عبد الحلیم ابراھیم

محمد سعید عبد الرحیم ابراھیم

محمد سعید عبد الستار محمد

محمد سعید عبد العظیم بكرى

محمد سعید عبد هللا محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/04105

102/2008/12490

102/2006/02427

102/2008/13322

102/2008/11978

102/2008/28144

102/2007/06775

102/2008/11450

102/2007/04218

102/2008/12374

102/2007/25543

102/2008/12523

102/2008/13626

102/2006/04896

102/2008/13265

102/2008/13463

102/2007/24609

102/2008/10647

102/2007/07468

102/2008/13287

102/2008/26395

102/2008/28147

102/2009/33468

102/2008/13255

102/2008/12345

عربى

45164

45165

45166

45167

45168

45169

45170

45171

45172

45173

45174

45175

45176

45177

45178

45179

45180

45181

45182

45183

45184

45185

45186

45187

45188

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 124صفحة 

محمد سعید عید مسامیر

محمد سعید فایز محمد باوه

محمد سعید محمد ابو حدایھ

محمد سعید محمد السلمان القحطانى

محمد سعید محمد امین عبد المقصود

محمد سعید محمد سالم

(محمد سعید محمد عبد النبى (باق

محمد سعید محمود احمد

محمد سعید محمود على عطاهللا

محمد سالمھ محمد طرمان

محمد سلطان عبد الجلیل سلطان

(محمد سلمان سعد عبد هللا الحسن (باق

محمد سلیم سالمان سلیمان

محمد سلیمان السید سلیمان

(محمد سلیمان انور سلیمان الكشكى (باق

محمد سلیمان خلیل موسى

محمد سلیمان قناوى حسن

محمد سلیمان مرسى سلیمان مرسى

محمد سمیر ابراھیم ابراھیم

(محمد سمیر خلیل ابراھیم عطا هللا (باق

محمد سمیر عبد الكریم محمد

محمد سمیر عبدالرازق على عامر

محمد سمیر فھمى احمد

محمد سمیر كریم عبد الاله محمد

محمد سمیر محمد فرغلى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11275

102/2007/24610

102/2005/12266

102/2008/28992

102/2009/34468

102/2007/24620

102/2005/01329

102/2008/11979

102/2008/26396

102/2007/03827

102/2007/08088

102/2006/22117

102/2008/14671

102/2006/21238

102/2005/03240

102/2008/14668

102/2008/27197

102/2008/11980

102/2007/22809

102/2005/12021

102/2007/05531

102/2008/15076

102/2008/10407

102/2008/10724

102/2007/02985

عربى

45189

45190

45191

45192

45193

45194

45195

45196

45197

45198

45199

45200

45201

45202

45203

45204

45205

45206

45207

45208

45209

45210

45211

45212

45213

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 125صفحة 

محمد سمیر محمود حسین محمد

محمد سید احمد سید سید أحمد

محمد سید حسانین احمد ادریس

محمد سید حسن احمد

محمد سید زین مھدى محمد

(محمد سید سالم (باق

محمد سید سید احمد مرسى

محمد سید سید حسن عبد الجواد

محمد سید على خلیل

(محمد سید على عبد المجید (باق

محمد سید على محمد

محمد سید على محمد علیوه

(محمد سید محمد حسین (باق

محمد سید محمد ھرون

(محمد شحات محمد حسین الحلوانى (باق

محمد شعبان امین سلیمان

محمد شعبان حسن احمد

محمد شعبان عبد الدایم على

محمد شعبان فھیم بدوى محمد

محمد شعبان قرنى عبد الحلیم

(محمد شعبان محمد بیومى (باق

محمد شكرى جمیل محمد

محمد شكرى عباس عبدالسالم

محمد شكرى فتح هللا فھیم

محمد شوقى ابراھیم زكى

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/24613

102/2008/12957

102/2007/05935

102/2008/11276

102/2006/01604

102/2005/16072

102/2007/06576

102/2007/06736

102/2008/15418

102/2006/00984

102/2006/00261

102/2006/21887

102/2007/02988

102/2008/26397

102/2005/16453

102/2008/27118

102/2008/13484

102/2006/01523

102/2008/26513

102/2008/11468

102/2007/06089

102/2007/05317

102/2008/15309

102/2007/24626

102/2008/12682

عربى

45214

45215

45216

45217

45218

45219

45220

45221

45222

45223

45224

45225

45226

45227

45228

45229

45230

45231

45232

45233

45234

45235

45236

45237

45238

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011سماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى كشف  بأ .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 126صفحة 

محمد شوقى حسین على

محمد صابر احمد عبد المجید

محمد صابر محمد مبروك

محمد صادق حسین على

محمد صادق سید صادق

محمد صالح عبد المتعال كامل

محمد صالح محمد عبد الرازق

محمد صالح محمد مرسى

محمد صبحى حمزه خلیفھ

(محمد صبحى محمد یوسف (باق

محمد صبرى حامد على

محمد صبرى عبد الرحمن عبد الواحد

(محمد صالح اسماعیل قابیل (باق

محمد صالح الدین ابراھیم السید

محمد صالح الدین احمد ابوزید

محمد صالح الدین احمد محمود

محمد صالح الدین عبد المنعم حسن

محمد صالح الدین غریب اسماعیل

محمد صالح ثابت محمد

(محمد صالح حسنى دسوقى حسن (باق

(محمد صالح حسین احمد (باق

محمد صالح سلیمان محمد االبحر

محمد صالح عبد الستار عبد القادر

محمد صالح عبد هللا مھنى

محمد صالح عبدالمنعم محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2005/02531

102/2007/05568

102/2008/26588

102/2008/26398

102/2009/33470

102/2007/24628

102/2008/12453

102/2004/04261

102/2008/12683

102/2006/03094

102/2008/13205

102/2006/04564

102/2006/01718

102/2008/11648

102/2008/10199

102/2008/26991

102/2006/00263

102/2007/24636

102/2005/00509

102/2006/21551

102/2005/03369

102/2008/10725

102/2007/04532

102/2008/27938

102/2008/15806

عربى

45239

45240

45241

45242

45243

45244

45245

45246

45247

45248

45249

45250

45251

45252

45253

45254

45255

45256

45257

45258

45259

45260

45261

45262

45263

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 127صفحة 

محمد صالح قرنى محمد

محمد صالح كمال كامل

محمد صالح محمد محمود عوض

(محمد صالح مسعود زكى (باق

محمد ضیاء الدین مختار مصطفى

(محمد طارق على فھمى خلیل (باق

محمد طارق غریب سلیمان

محمد طلبھ یوسف عامر

محمد طھ علوى احمد

محمد عادل احمد على

محمد عادل احمد محمد زیدان

محمد عادل رشوان عبد الرازق

محمد عادل طھ السید عباس

محمد عادل عبد العزیز على

محمد عادل عبد الفتاح الشرقاوى

محمد عادل عبد الفتاح محمود علي

(محمد عادل عبد القادر ابراھیم (باق

محمد عادل عبد المنعم حسن السواح

محمد عادل فرغلى یوسف

محمد عادل محمد محجوب

محمد عادل موسى على

محمد عاطف دراز محمد

محمد عاطف محمد السید

محمد عامر احمد محمود

محمد عامر محمد عبد الرحمن

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/28148

102/2008/11370

102/2004/03239

102/2006/19005

102/2008/10648

102/2006/00985

102/2008/15679

102/2007/06808

102/2008/14659

102/2008/15870

102/2008/26591

102/2008/12395

102/2007/05331

102/2008/14162

102/2008/11982

102/2007/03505

102/2006/02083

102/2008/11308

102/2006/01787

102/2006/21329

102/2008/15878

102/2008/15242

102/2008/12025

102/2008/12684

102/2008/12844

عربى

45264

45265

45266

45267

45268

45269

45270

45271

45272

45273

45274

45275

45276

45277

45278

45279

45280

45281

45282

45283

45284

45285

45286

45287

45288

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

العلمــىمـــركـز الحســاب-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 128صفحة 

(محمد عباس توفیق مختار (باق

محمد عباس رشاد محمود

محمد عبد الباسط احمد شحاتھ

محمد عبد الباسط عبد الصمد محمد

محمد عبد الباسط محمد شحات

محمد عبد التواب عبد المنعم محمد

محمد عبد الحلیم محمود عبد الحلیم

محمد عبد الحمید احمد حسن

محمد عبد الحمید عبد الرحیم

محمد عبد الراضى یونس عبد المجید

محمد عبد الرحمن احمد عبد العال

محمد عبد الرحمن حسن العجمى

(محمد عبد الرحمن محمد أحمد (باق

محمد عبد الرحمن ناصر العنزى

محمد عبد الرحیم على على

محمد عبد الرحیم محمد حسین

(محمد عبد الرؤوف محمد حفنى عبد الحافظ (باق

محمد عبد السالم محمود محمود

محمد عبد الظاھر قناوى

محمد عبد العزیز احمد عزوز

محمد عبد العزیز سعد عیاد

محمد عبد العزیز على سید سید

محمد عبد العزیز فتحى عبد العزیز

(محمد عبد العزیز محمد درویش (باق

(محمد عبد العزیز محمود حسن (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2005/00559

102/2004/04307

102/2008/12619

102/2008/11309

102/2008/13214

102/2008/13303

102/2007/24781

102/2007/05224

102/2008/26762

102/2008/14764

102/2008/10978

102/2008/28839

102/2004/04318

102/2008/28842

102/2008/11581

102/2008/15726

102/2007/02993

102/2007/24980

102/2008/26589

102/2007/06322

102/2008/28374

102/2008/15421

102/2008/14288

102/2005/00254

102/2006/00707

عربى

45289

45290

45291

45292

45293

45294

45295

45296

45297

45298

45299

45300

45301

45302

45303

45304

45305

45306

45307

45308

45309

45310

45311

45312

45313

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 129صفحة 

محمد عبد الفتاح احمد ھاشم

سید عبد الرحمنمحمد عبد الفتاح

محمد عبد الفتاح سید عبدالفتاح

محمد عبد الفتاح محمد الصیاد

محمد عبد القادر ابو بكر عبد القادر

محمد عبد القادر محمود السید

محمد عبد القادر یحى ھاشم

محمد عبد القوى عبد العزیز عبد القوى

محمد عبد الكریم احمد شحاتھ

(محمد عبد اللطیف خلیل عبد الفتاح (باق

محمد عبد اللطیف عبد الرحمن غراب

(محمد عبد هللا سید عبد الرؤوف (باق

(محمد عبد هللا شحاتة احمد (باق

محمد عبد هللا محمد احمد

محمد عبد هللا محمد شنیف شعالن

محمد عبد المقصود محمود عبد المقصود

محمد عبد المنعم احمد على

محمد عبد المنعم صبحى مصطفى

محمد عبد المنعم فوزى

محمد عبد الناصر احمد عبد المقصود

محمد عبد الناصر محمد كمال احمد

محمد عبد النبى ابو الحدید ابراھي

محمد عبد النبى على سالم

محمد عبد النبى محمود وھدان

محمد عبد الھادى عبد العظیم على

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/22959

102/2007/03506

102/2009/33417

102/2007/07411

102/2008/13468

102/2008/27270

102/2008/26590

102/2008/13098

102/2007/23605

102/2006/02444

102/2008/26402

102/2009/33319

102/2006/03213

102/2008/28376

102/2008/28596

102/2009/33427

102/2008/27215

102/2008/15921

102/2010/38593

102/2007/24985

102/2007/25562

102/2008/12710

102/2008/13995

102/2004/04356

102/2008/13170

عربى

45314

45315

45316

45317

45318

45319

45320

45321

45322

45323

45324

45325

45326

45327

45328

45329

45330

45331

45332

45333

45334

45335

45336

45337

45338

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 130صفحة 

محمد عبد الوھاب احمد عبد الفتاح

(محمد عبد الوھاب حماد محمد (باق

محمد عبد الوھاب محمد السید محمد

محمد عثمان حسن عثمان

محمد عثمان حمود محمد

محمد عثمان محمد عثمان

محمد عثمان محمود عبد الرازق

(محمد عدلي احمد السید (باق

محمد عرفة محمد اسماعیل

محمد عز الدین سید مرسى

محمد عزت سلیم اسماعیل

محمد عزت محمد حسن

محمد عصام احمد محمد

محمد عصام الدین حسین سعید

محمد عصام الدین عبدالقادر عمر ال

محمد عصام الدین عثمان عز الدین

محمد عصام الدین عیسى عبد المجید

محمد عصام سعید بكرى

(محمد عصام محمد رمضان (باق

محمد عطا عطا محمد زاید

محمد عطیھ الصغیر شاھین

محمد عالء الدین احمد عبد الغفار

محمد عالء الدین احمد محمد

محمد عالء الدین الدرینى احمد

محمد عالء الدین محمد على ابراھیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13880

102/2005/02884

102/2008/10693

102/2008/12460

102/2005/03370

102/2007/23064

102/2006/02298

102/2007/06618

102/2010/38595

102/2008/12346

102/2008/15460

102/2007/06552

102/2008/15797

102/2008/10694

102/2008/15606

102/2008/10774

102/2008/28401

102/2008/14779

102/2005/00209

102/2007/06603

102/2007/06952

102/2008/10434

102/2007/02829

102/2008/28380

102/2008/27972

عربى

45339

45340

45341

45342

45343

45344

45345

45346

45347

45348

45349

45350

45351

45352

45353

45354

45355

45356

45357

45358

45359

45360

45361

45362

45363

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 131صفحة 

(محمد عالء صالح الدین محمد الوراقى (باق

محمد عالم عبدالعال السید

محمد على ابراھیم سالم سویلم

محمد على ابراھیم على بركات

محمد على ابو خزام حسین

محمد على ابو قریش بیومى

(محمد على احمد حسن (باق

محمد على احمد قطب

محمد على بن ابى طالب   محمد

(محمد على بندارى برعى (باق

محمد على حسن ابراھیم

محمد على حسن ابو ضلع

محمد على خلیل عبد هللا

محمد على شعبان عبد الفتاح

محمد على صبرى شوقى عباس

محمد على عبد هللا محمد

محمد على عبدالعظیم عبدالحلیم

محمد على عبده محمود

محمد على عمر محمد

محمد على فتحى على

محمد على فتحى على سید

محمد على فرغلى حسن

محمد على محمد برعى

محمد على محمد حسن

محمد على محمد سالم

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/24996

102/2007/06530

102/2008/28382

102/2008/26405

102/2007/05869

102/2008/10728

102/2004/07115

102/2008/14120

102/2008/14959

102/2004/04374

102/2008/11583

102/2008/13348

102/2008/28498

102/2008/11652

102/2008/13863

102/2008/26911

102/2008/15660

102/2008/13240

102/2008/26486

102/2008/27032

102/2007/24798

102/2008/26495

102/2008/27353

102/2009/35112

102/2008/15212

عربى

45364

45365

45366

45367

45368

45369

45370

45371

45372

45373

45374

45375

45376

45377

45378

45379

45380

45381

45382

45383

45384

45385

45386

45387

45388

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 132صفحة 

محمد على محمد سید الشاعر

محمد على محمد فرج یوسف

محمد عمر دیب عبد هللا محمد

محمد عمر رجب حسین

محمد عمر عبد الشافى

محمد عمر عطیھ عمر

محمد عمر على احمد

محمد عمر محمود احمد

محمد عنتر الصغیر محمد الراوى

محمد عوده سالمان عوده

محمد عویس سعداوى جنیدى

محمد عید صادق سعید

محمد غانم زیدان مصطفى

محمد فارس محمد مرزوق

محمد فتحى ابراھیم احمد

محمد فتحى احمد احمد

(محمد فتحى انور مھران الجبالى (باق

محمد فتحى عبد العزیز ابراھیم

محمد فتحى محمد على

محمد فرجانى مطاوع عبد الجید

محمد فرحات ثابت عبد العال

محمد فرید فؤاد عامر

محمد فكرى عبد العزیز سید

محمد فؤاد سعد حسن عبد الرازق

محمد فؤاد على امین

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12960

102/2008/15746

102/2005/01525

102/2007/04171

102/2008/28574

102/2007/24801

102/2008/10409

102/2008/14277

102/2008/14426

102/2008/14697

102/2008/26406

102/2008/26494

102/2008/15138

102/2008/10347

102/2008/15238

102/2008/14169

102/2007/24803

102/2007/05744

102/2008/11654

102/2007/06010

102/2008/26409

102/2004/04405

102/2007/24806

102/2008/10649

102/2008/28402

عربى

45389

45390

45391

45392

45393

45394

45395

45396

45397

45398

45399

45400

45401

45402

45403

45404

45405

45406

45407

45408

45409

45410

45411

45412

45413

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 133صفحة 

محمد فؤاد محمد سید احمد

محمد فوزى عالم حسن

محمد قدرى عبد الشافى احمد جعفر

(محمد قدرى محمد عبد السالم (باق

محمد قیاتى صغیر على

محمد كارم محمد عبد السالم

محمد كازم ناجى على

محمد كمال امین غنیم

محمد كمال محمود احمد

(محمد كمال مصطفى جاد الكریم (باق

(محمد كمال نصر على المسیرى (باق

محمد لطفى سعید محمد

محمد لطفي محمد حسن

محمد ماجد فرید عبد الحلیم

محمد ماجد محمد عبد هللا المھدى

محمد ماھر ھاشم سید جبھ

محمد مجدى حلمى متولى

محمد مجدى سید على

محمد مجدى عبد الرحمن ابراھیم

محمد مجدى عبد العظیم عبد الحمید

محمد مجدى عبدالفتاح یوسف

محمد مجدى محمد محروس

محمد مجدى محمد محمد عبد الموجود

محمد محسن محمد ھمام

محمد محمد احمد دردیر

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/10346

102/2008/26411

102/2008/12791

102/2004/04411

102/2008/13268

102/2008/11584

102/2008/27484

102/2008/15634

102/2008/27546

102/2005/01356

102/2006/05047

102/2008/13062

102/2008/15897

102/2008/11763

102/2007/24814

102/2008/13082

102/2008/10348

102/2008/15195

102/2008/13963

102/2008/12524

102/2007/06608

102/2007/24987

102/2007/05745

102/2007/05612

102/2006/00419

عربى

45414

45415

45416

45417

45418

45419

45420

45421

45422

45423

45424

45425

45426

45427

45428

45429

45430

45431

45432

45433

45434

45435

45436

45437

45438

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-عـــة القاھــرة نظــام مـعلــــومـات جـام

221من 134صفحة 

(محمد محمد احمد عامر (باق

محمد محمد المھدى عاشور شرف عیسى

محمد محمد بیومي حسین

محمد محمد حفنى احمد مكى

محمد محمد سعید احمد عبد العزیز

محمد محمد صالح ماجد محمد

محمد محمد متولى السید على

محمد محمد محمد طایل

محمد محمد یحى عبد المنعم

محمد محمود اسماعیل محمود اللمعى

محمد محمود جبریل احمد

محمد محمود حسن محمود قاسم

محمد محمود سالم مصطفى

محمد محمود عبد الحلیم محمود

(محمد محمود عبد المجید دسوقى (باق

محمد محمود عبد المؤمن احمد

محمد محمود عبده ابو زید

محمد محمود على زاید

محمد محمود على محمود

محمد محمود قرنى محمود جحا

محمد محمود متولى عبد الحمید

(محمد محمود محمد ابراھیم (باق

محمد محمود محمد حرز هللا السید

(محمد محمود محمد حسین (باق

محمد محمود محمد زكي

اسم الطالب كود الطالب
102/2005/01076

102/2008/13055

102/2007/03513

102/2005/02534

102/2008/13099

102/2008/13780

102/2008/10697

102/2008/10350

102/2008/10435

102/2008/12931

102/2008/11266

102/2006/02114

102/2008/12740

102/2008/12396

102/2004/11360

102/2005/16761

102/2007/24824

102/2007/08255

102/2008/12888

102/2008/12889

102/2008/11767

102/2007/24830

102/2008/11919

102/2007/24831

102/2007/05846

عربى

45439

45440

45441

45442

45443

45444

45445

45446

45447

45448

45449

45450

45451

45452

45453

45454

45455

45456

45457

45458

45459

45460

45461

45462

45463

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 135صفحة 

محمد محمود محمد مصیلحى

محمد محمود مرسي محمود

محمد محمود ھاشم محمود

محمد محى احمد عبد الصمد

محمد مختار عبد ربھ حسین

محمد مدحت عبد المنعم محمد مراد

محمد مسعد حسین امام حسین

محمد مسعد عبد المجید غالى

محمد مسفر على المغضوبیة

محمد مصطفى احمد ثابت

محمد مصطفى احمد عبد العال

محمد مصطفى اسماعیل محمد

محمد مصطفى سید حسن

محمد مصطفى صالح محمد

محمد مصطفى عبد المنعم مصطفى

محمد مصطفى مجدى فراج

محمد مصطفى محمد حسن

محمد مصطفى محمد حلمى محمد

محمد مصطفي محمد عبد الحافظ

محمد مصطفى محمد عبد العاطى

محمد مصطفى یوسف مصطفى

محمد معتز محمد مرسى

محمد مكرم محمد یوسف

محمد ممدوح السید محمدسلیم

محمد ممدوح محروس احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/15146

102/2008/13421

102/2005/16102

102/2009/33428

102/2008/14739

102/2007/24833

102/2008/10775

102/2007/22989

102/2006/21812

102/2008/10351

102/2005/00242

102/2008/12672

102/2008/11659

102/2008/14279

102/2008/12792

102/2006/04074

102/2007/25299

102/2006/04116

102/2006/00461

102/2008/28161

102/2008/14152

102/2008/13382

102/2008/13179

102/2008/26820

102/2006/21030

عربى

45464

45465

45466

45467

45468

45469

45470

45471

45472

45473

45474

45475

45476

45477

45478

45479

45480

45481

45482

45483

45484

45485

45486

45487

45488

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 136صفحة 

محمد ممدوح محمد سید عطیھ

محمد منتصر بدران محمد

محمد منصور عبد الحمید عبد المعطى

محمد منصور مصطفى ابراھیم

محمد منصور مھنى منصور محمد

محمد ناجى حسن فرید

محمد نادى محمد سید احمد

محمد ناصر زكریا فھمى

محمد ناصر ضیف هللا سید

محمد ناصر ضیف هللا ھالل

محمد ناصر عید عبد الفتاح

محمد نبوى عبد المنعم جاد

(محمد نبیل خفاجھ فھیم (باق

محمد نبیل خلیل احمد

محمد نبیل سلیمان ابراھیم

محمد نبیھ كامل الحسنین الدیب

محمد نجاح محمد اسماعیل

محمد نجیب عبد الفتاح احمد منصور

محمد نصار سید احمد السید

محمد نصر الدین محمد سید

محمد نور الدین عبد هللا حسین

محمد ھانى سعفان السید

محمد ھشام محمد عامر محمد

محمد ھشام محمد یوسف

محمد وجیھ ابراھیم على حجازى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13571

102/2008/15607

102/2008/13171

102/2008/10100

102/2006/04291

102/2006/00758

102/2008/13021

102/2008/13289

102/2008/11660

102/2008/14141

102/2008/12961

102/2004/04488

102/2005/01491

102/2008/11770

102/2007/03061

102/2008/15562

102/2006/00925

102/2008/13469

102/2007/02696

102/2007/05009

102/2007/06169

102/2007/24109

102/2008/14248

102/2007/03402

102/2007/24843

عربى

45489

45490

45491

45492

45493

45494

45495

45496

45497

45498

45499

45500

45501

45502

45503

45504

45505

45506

45507

45508

45509

45510

45511

45512

45513

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 137صفحة 

محمد وجیھ صالح حسن

محمد وحید سعد زغلول رجب

محمد وفیق فھمى عسران

محمد وفیق محمد احمد مكاوى

محمد والء اسماعیل حسن

محمد یحیى سعد الدین السید

محمد یحیى عطیھ محمد احمد

محمد یحیى فتوح سید

(محمد یحیى فھمى محمد (باق

محمد یسرى محمد احمد محسب

محمد یسري محمد عبد المنعم

محمد یسن عبدالغنى عوض

محمد یوسف عبد الحافظ اسماعیل

محمود ابراھیم ابراھیم احمد

محمود ابراھیم عبد العظیم محمود

محمود ابراھیم  عبد النعیم احمد طنطاوى

(محمود ابراھیم عبدالغنى احمد ابراھیم (باق

محمود ابراھیم على سویفى

محمود ابراھیم محمود خلیل

محمود ابو بكر الصدیق منتصر احمد

محمود احمد احمد حامد

محمود احمد البكرى صبیحھ

محمود احمد امام محمد

محمود احمد حسین احمد

(محمود احمد عبد الرازق عطیھ (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11032

102/2008/12793

102/2008/15298

102/2008/10171

102/2008/13829

102/2008/14519

102/2008/11436

102/2007/07448

102/2005/02901

102/2008/11986

102/2008/11068

102/2008/15196

102/2008/14413

102/2007/05816

102/2008/13256

102/2008/26416

102/2007/06330

102/2008/14311

102/2007/24849

102/2008/15341

102/2008/11295

102/2008/14698

102/2007/03519

102/2008/15898

102/2005/01416

عربى

45514

45515

45516

45517

45518

45519

45520

45521

45522

45523

45524

45525

45526

45527

45528

45529

45530

45531

45532

45533

45534

45535

45536

45537

45538

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 138صفحة 

محمود احمد عبد الرحمن محمد

محمود احمد عمر احمد بدوى

محمود احمد كمال محمد

محمود احمد محمد احمدابو شعبان

محمود احمد محمد الخطیب

(محمود أحمد محمود أحمد (باق

محمود احمد محمود عبد الھادى

محمود اسامھ احمد محمد

محمود اسامة ماھر محمد ماھر

محمود اسماعیل حسین ابراھیم

محمود اسماعیل عمر قطب

محمود اشرف حنفى السید

محمود الشافعى محمد امین

محمود انور طھ محمد عطیة

(محمود بدر باسم احمد محمد (باق

محمود بھاء الدین محمود عبداللطیف

محمود توفیق عبد الصمد محمد

محمود جبریل جویده احمد

محمود جالل ابراھیم نور الدین

محمود جالل رضوان محمد الجندى

محمود جمال ابراھیم حسن

(محمود جمال حسن ثروت (باق

(محمود جمال سید توفیق (باق

محمود جمال على محمد

محمود جمال محمد عبد الحمید

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/03599

102/2008/13479

102/2007/07716

102/2008/14420

102/2008/14142

102/2006/21813

102/2008/13788

102/2008/12962

102/2008/15393

102/2008/12871

102/2008/26420

102/2008/15423

102/2007/06768

102/2008/11310

102/2007/07883

102/2008/15394

102/2007/24859

102/2007/05679

102/2005/00404

102/2008/11772

102/2008/12621

102/2007/04225

102/2006/02234

102/2008/15798

102/2008/12515

عربى

45539

45540

45541

45542

45543

45544

45545

45546

45547

45548

45549

45550

45551

45552

45553

45554

45555

45556

45557

45558

45559

45560

45561

45562

45563

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 139صفحة 

محمود جمال ھاشم ابراھیم

محمود حسام زغلول على

محمود حسن حسین حسن

محمود حسن على حسن

محمود حسین سید بیومى

محمود حسین محمد خلیل

محمود حمدى محمود ابراھیم

محمود حمیده محروس عبد الصمد

محمود حنفى حسانین محمد

محمود خالد سید خالد

محمود خالد محمد شفیق

محمود خلیل ابراھیم السید

محمود خلیل محمود محمد

محمود راضى فراج اسماعیل

محمود رأفت محمود ابراھیم

محمود رجب سعید محمد حسن

(محمود رضا عبد المنصف یوسف (باق

محمود رضا محمود محمد

محمود رفعت صابر یاسین

محمود رمضان سنوسى محمود

محمود زین العابدین قاسم

محمود سالم عابد سالم

محمود سامى انور حسین

محمود سامى عبد القادر محمد

محمود سامى محمد شھیب

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11586

102/2008/10412

102/2008/11713

102/2006/03940

102/2009/33446

102/2008/13933

102/2007/03004

102/2008/26421

102/2005/02509

102/2005/02728

102/2006/03080

102/2008/26493

102/2008/14672

102/2008/13180

102/2008/12057

102/2006/02518

102/2005/01931

102/2008/10413

102/2008/11663

102/2008/14314

102/2008/26492

102/2008/28051

102/2008/28050

102/2008/14289

102/2006/19369

عربى

45564

45565

45566

45567

45568

45569

45570

45571

45572

45573

45574

45575

45576

45577

45578

45579

45580

45581

45582

45583

45584

45585

45586

45587

45588

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 140صفحة 

محمود سعد عبد الحمید سلیمان

محمود سعید السید محمد

(محمود سعید عبد الغفار ابراھیم (باق

محمود سعید محمد على

محمود سالمھ محمود عبد الحفیظ

محمود سمیر احمد بدوى

محمود سمیر محمد السید

محمود سید ابو سریع محمد

محمود سید احمد حمزاوى

محمود سید حنفى عیسى

محمود سید عبدربھ محمد على

محمود سید محمود حامد

(محمود سید یوسف على خضر (باق

محمود شعبان  ابراھیم على الحدیرى

محمود شعبان سید احمد

محمود شعبان عبد الھادى

محمود شوقى محمد السعید

محمود صابر بدوى على

محمود صابر سید محمود

محمود صبحى عبد الجلیل محمد

(محمود صبحى عبد العزیز عكاشھ (باق

محمود صبرى احمد صدیق

محمود صفوت احمد خلیل

محمود صالح الدین محمود محمد

محمود صالح عوض علیوه

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/00990

102/2007/05570

102/2005/00807

102/2007/04958

102/2008/26501

102/2008/10270

102/2008/15011

102/2008/11311

102/2008/11988

102/2008/15424

102/2006/04735

102/2008/15635

102/2004/04560

102/2008/13039

102/2010/38596

102/2008/26612

102/2008/11773

102/2008/14437

102/2008/12482

102/2007/24867

102/2006/19321

102/2008/15858

102/2008/28169

102/2008/11665

102/2008/15215

عربى

45589

45590

45591

45592

45593

45594

45595

45596

45597

45598

45599

45600

45601

45602

45603

45604

45605

45606

45607

45608

45609

45610

45611

45612

45613

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 141صفحة 

محمود صالح محمود مراد

محمود ضیاء الدین فتحى زكى الحداد

محمود طارق حسن على محمد

محمود طاھر محمد عبد الغنى

(محمود طلعت حسن محمد الشوربجى (باق

محمود طلعت عثمان شحاتھ

محمود طھ محمود محمد

(محمود عادل حماد محمود (باق

محمود عادل محمد ابراھیم

محمود عادل محمود كامل

محمود عامر عبد الرحمن على

محمود عبد الحكیم صبحى محمد

محمود عبد الحمید محمد برعى

محمود عبد الرازق احمد محمد یوسف

محمود عبد الرحمن رجب امام

محمود عبد الرحمن ضیف هللا

محمود عبد الرحیم احمد عبد الرحیم

محمود عبد الرحیم قطب احمد

(محمود عبد العظیم عبد الجواد السید (باق

محمود عبد العظیم على عبد العظیم

محمود عبد الفتاح فتحي محمود

محمود عبد الفتاح محمد عبد العزیز

الفتاح محمود فرجمحمود عبد 

محمود عبد الكریم احمد عبدالمنعم

محمود عبد هللا عبد القادر محمد ر

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14468

102/2007/02697

102/2006/04898

102/2008/12685

102/2006/04848

102/2008/12622

102/2008/11453

102/2004/04567

102/2008/13606

102/2008/11666

102/2008/12891

102/2008/15859

102/2008/13056

102/2008/13762

102/2008/13181

102/2009/33390

102/2007/24872

102/2006/04554

102/2005/01948

102/2007/24875

102/2008/11055

102/2007/07717

102/2008/15955

102/2007/06961

102/2008/12777

عربى

45614

45615

45616

45617

45618

45619

45620

45621

45622

45623

45624

45625

45626

45627

45628

45629

45630

45631

45632

45633

45634

45635

45636

45637

45638

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 142صفحة 

محمود عبد الناصر عبد الرحمن

محمود عبد النبى سید عبد المجید

محمود عبدالناصر محمد احمد

محمود عبید محمد عبید

محمود عصام السید عبد الرحیم

محمود عصام سید جاد

محمود عطا محمود زیدان بدر

محمود على ابراھیم حسب هللا

محمود على ابراھیم محمد ابو الخیر

محمود على اسماعیل عبد هللا

محمود علي سامي علي

محمود على عبد الجید الدبركى

محمود على محمد عبد الجواد

(محمود على محمود احمد (باق

محمود على ھریدى بسطاوى

محمود عماره حسن ھریدى

محمود فاروق احمد على

محمود فتحى احمد على سراج الدین

محمود فتحى سید سالم

محمود فتحى محمود عتمان

محمود فخر الدین محمد حمدى عواد

محمود فرج محمد طلب الجابرى

محمود فرج محمد محمود

محمود فرید السید محمود

محمود فھمى حسین السید عبد ربھ مناع

اسم الطالب كود الطالب
102/2010/38611

102/2007/24878

102/2008/14947

102/2008/13257

102/2008/10698

102/2008/15197

102/2008/13269

102/2008/13982

102/2008/12794

102/2008/11990

102/2006/04437

102/2008/12742

102/2008/11991

102/2006/19047

102/2007/24881

102/2005/00826

102/2008/11992

102/2008/12824

102/2008/12845

102/2007/23712

102/2007/07155

102/2007/06217

102/2005/01408

102/2008/15648

102/2008/13632

عربى

45639

45640

45641

45642

45643

45644

45645

45646

45647

45648

45649

45650

45651

45652

45653

45654

45655

45656

45657

45658

45659

45660

45661

45662

45663

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 143صفحة 

محمود فوزى جوده محمد على

محمود فیصل محمد سعید

محمود فیصل محمود رحیم

محمود كامل محمود شحاتھ حماد

محمود مجدى حنفى اللیثى

محمود مجدى محمد احمد

محمود مجدى محمود شحاتة

محمود محمد ابراھیم سعد بدر

(محمود محمد احمد ابراھیم (باق

محمود محمد احمد حسن غراب

محمود محمد السید محمد

محمود محمد بیومي عبد الفتاح

محمود محمد جنیدى سید

محمود محمد حبیب جمعھ

محمود محمد حسان حسانین فودة

محمود محمد داود داود

محمود محمد سالم جبر

محمود  محمد سمیر ابراھیم

محمود محمد صابر محمد حسن

محمود محمد صادق محمد

(محمود محمد عبد العظیم مبروك (باق

محمود محمد عبد العظیم محمد حساني

محمود محمد عبد العلیم كریشھ

(محمود محمد عبد هللا محمد (باق

محمود محمد عبد المنعم ابو سریع

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12711

102/2008/26508

102/2008/12712

102/2007/24884

102/2008/12847

102/2007/03010

102/2008/11993

102/2008/14098

102/2006/00227

102/2008/12525

102/2008/12029

102/2007/06258

102/2008/13306

102/2007/25302

102/2007/05747

102/2007/03355

102/2008/26426

102/2006/18089

102/2007/05824

102/2008/14122

102/2007/25303

102/2008/13293

102/2008/15649

102/2007/05059

102/2008/13307

عربى

45664

45665

45666

45667

45668

45669

45670

45671

45672

45673

45674

45675

45676

45677

45678

45679

45680

45681

45682

45683

45684

45685

45686

45687

45688

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 144صفحة 

محمود محمد عبد الونیس محروس

محمود محمد عفیفى عبد هللا

محمود محمد عالء صالح الدین

محمود محمد عید محمود ابراھیم

محمود محمد محمود السید احمد

محمود محمد محمود عبد القادر

(محمود محمد محمود مبروك طلبھ (باق

محمود محمد محمود موسى

(محمود محمد ناصف محمد (باق

محمود محمد نصر الدین محمد محمد السید

محمود مختار محمد محمد

محمود مصطفى احمد ابراھیم

محمود مصطفى محمد طھ

(محمود مصطفي محمود محمد فھمي (باق

محمود مصطفى مرجان محمود

محمود نبیل عبد العال محمد

محمود ولید محمد یوسف

محمود یحیي محمود الداوودى

محمود یسرى أحمد محمد

(مدحت محمد مكي السطوحي (باق

(مدیحھ عبد الباسط أبو زید فرغلى (باق

مراد امین عزمى امین

مراد عباس مراد عباس

مراد محمد ابوسریع كامل

مرام محمد حسین حسن

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/24894

102/2007/04938

102/2006/21045

102/2008/28057

102/2008/26503

102/2008/12973

102/2006/21344

102/2008/13296

102/2007/24897

102/2006/03162

102/2008/25910

102/2008/13822

102/2008/15335

102/2006/02643

102/2007/04978

102/2007/07509

102/2008/28812

102/2006/03384

102/2003/04327

102/2005/03254

102/2003/04331

102/2010/38600

102/2008/12526

102/2008/15425

102/2007/04609

عربى

45689

45690

45691

45692

45693

45694

45695

45696

45697

45698

45699

45700

45701

45702

45703

45704

45705

45706

45707

45708

45709

45710

45711

45712

45713

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 145صفحة 

مرتینا صالح شنوده عبد المسیح شنو

مرفت السید سلیم عبدالنعیم

مرفت السید محمود محمد

مرفت صالح عبد ربھ اسماعیل

(مرفت عید عبد الغني توفیق (باق

مرفت محمد نجیب عبد الھادى

مروان احمد عطیھ اصیل

مروان احمد مصطفى جمال الدین

مروان محمود حسن محمود

مروه ابراھیم غریب حسین

مروه احمد اسماعیل ابراھیم

(مروه احمد شرف الدین (باق

مروه بدرالدین خلیل زكى

مروه حسین عیسى ابراھیم

مروه حلمى على على الجبان

مروه راضي حلمي سید الزیر

مروه رشدى مغاورى عبد اللطیف

مروه رضا عبد الجواد عبد المجید

مروه رفعت سعد زغلول

مروه رمضان احمد محمد

مروه زغلول سعد سید

مروه زكى محمود زكى المالح

مروه زین عبد الوھاب ھیكل

مروة سامى جاد فارس عمارة

(مروة سعد الدین حسین عبد المجید (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/10916

102/2008/15862

102/2008/12312

102/2008/13442

102/2006/18354

102/2008/26578

102/2007/24904

102/2007/07256

102/2007/24905

102/2007/24907

102/2007/05686

102/2004/09760

102/2008/12261

102/2008/28465

102/2008/26427

102/2007/05939

102/2008/13148

102/2007/05364

102/2008/13034

102/2008/27082

102/2007/04321

102/2008/10794

102/2008/12435

102/2008/15287

102/2006/00669

عربى

45714

45715

45716

45717

45718

45719

45720

45721

45722

45723

45724

45725

45726

45727

45728

45729

45730

45731

45732

45733

45734

45735

45736

45737

45738

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 146صفحة 

مروه سمیر مصطفى محمود ادریس

مروة سید طھ عبدالسالم

(مروة سید عبد المجید محمد (باق

مروه صابر عبد الحمید مھني

مروة صبحى احمد معوض

مروه صفوان محمد دبوس

مروه ضیاءالدین بكرى عبد الحمید

مروة عادل محمد بكر

مروة عبد هللا محمد سعید عبد الحل

مروة عبد المحسن نصر الدین

مروة عبد المنعم محمد ابراھیم

مروة عصام عبد الفتاح ابراھیم

مروه على حامد عبد المولى

مروة على محمد الصغیر عبید

مروه فاروق عبد الرازق عبد الرازق

(مروة فتحى محمد عبد الغنى (باق

(مروه فھمى محمد رفعت محمد على (باق

مروة مجدى احمد ابراھیم

مروه محمد ابراھیم امین الحاج حسي

مروة محمد المھدى فؤاد

(مروة محمد توفیق عبد العال (باق

مروه محمد سعید على

(مروه محمد فتحى محمد (باق

(مروة محمد محمد ابراھیم (باق

(مروة محمد محمود حسین حموده (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/22958

102/2008/15122

102/2007/24910

102/2008/12635

102/2008/15095

102/2006/03876

102/2008/28395

102/2008/14321

102/2008/12296

102/2007/24914

102/2006/01813

102/2008/12302

102/2008/12501

102/2008/15499

102/2008/13069

102/2006/18904

102/2003/04375

102/2008/14503

102/2008/13294

102/2007/24915

102/2004/04661

102/2008/10918

102/2006/21351

102/2007/06911

102/2003/04384

عربى

45739

45740

45741

45742

45743

45744

45745

45746

45747

45748

45749

45750

45751

45752

45753

45754

45755

45756

45757

45758

45759

45760

45761

45762

45763

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 147صفحة 

(مروة محمد مختار دسوقى (باق

مروة محمود ابراھیم محمد

(مروة محمود على محمد احمد (باق

مروه محمود محمد عبد الباسط

مروه محمود محمود على

مروه مسعد سعد فرج

مروة مصطفى ابراھیم خلف

مروه مصطفى احمد اسماعیل ابو نایل

مروه ھالل جابر بكرى

مروى عطیھ على محمد

مریان سمیر حبیش بسالى

مریم ادوار رشدى فلتاؤس

مریم اسماعیل الشافعى احمد

مریم بدر الدین محمد محمود

(مریم بالل محمود وھبة (باق

مریم حسن امین ابراھیم

مریم حسنى عبد الرءوف

مریم خالد جمال محمد الشیخ

مریم سمیر یعقوب مرقص

مریم شكرى خلیل جرنیس

مریم عبده لویس صلیب

مریم عزاب قطیم

مریم عزیزاسحاق فھد

مریم محروص جاد السید

مریم مصطفى عبد هللا عبد السمیع

اسم الطالب كود الطالب
102/2005/01535

102/2008/13390

102/2006/00603

102/2007/03882

102/2008/10487

102/2008/10571

102/2008/15116

102/2008/10488

102/2008/11346

102/2008/15875

102/2008/14019

102/2008/15330

102/2008/12134

102/2008/15512

102/2005/12463

102/2007/02737

102/2008/26510

102/2008/27549

102/2007/08090

102/2008/26428

102/2008/15018

102/2007/25498

102/2008/12502

102/2006/21320

102/2008/13777

عربى

45764

45765

45766

45767

45768

45769

45770

45771

45772

45773

45774

45775

45776

45777

45778

45779

45780

45781

45782

45783

45784

45785

45786

45787

45788

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 148صفحة 

مریم نصحي ناروز حبشى عطیة

مریھان احمد على مرسى

مساعد جمال رفاعى عبده

(مسعود محمد رحیم (باق

مشارى الحمیدى حمود

(مشارى ولید ناصر فریج (باق

مشعل فیصل خلیفة العبد الرحمن آل ثانى

مشعل محمد عبد الجلیل

مصطفى ابراھیم عباس یاقوت

مصطفى ابوالحجاج صالح محمد

مصطفى احمد جمال الدین محمود عبد

مصطفي احمد خلف احمد

مصطفى احمد زكى محمد

مصطفى احمد عبد الحى صالح

مصطفى احمد عبد الراضى محمد

(مصطفى احمد عبد الستار محمد ابوكورز (باق

مصطفى احمد عبد الوھاب عبد الباقى

مصطفي احمد محمد ابراھیم

مصطفى احمد محمد مصطفى

مصطفى احمد محمود على

مصطفى احمد محمود محمد

مصطفى احمد ممدوح مصطفى شحاتة

مصطفى احمد ناجى محمد

مصطفى اسامھ احمد محمد

(مصطفى أشرف عبد القادر مرسى (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/04223

102/2007/07784

102/2006/21352

102/2004/08752

102/2008/28059

102/2005/17365

102/2008/29048

102/2008/28809

102/2007/05704

102/2008/15676

102/2008/14665

102/2007/03357

102/2008/10354

102/2008/14099

102/2008/14074

102/2006/21353

102/2007/04535

102/2008/11058

102/2008/13754

102/2007/05228

102/2008/14635

102/2006/03827

102/2008/15650

102/2008/15397

102/2004/04693

عربى

45789

45790

45791

45792

45793

45794

45795

45796

45797

45798

45799

45800

45801

45802

45803

45804

45805

45806

45807

45808

45809

45810

45811

45812

45813

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 149صفحة 

مصطفى الذكیر المتولى احمد

مصطفى السعید مصطفى عثمان

مصطفى امام عبد الخالق امام

مصطفى امین التھامى عبدالموجود تھ

مصطفى امین حسین ھیبھ

مصطفى انور بغدادى على

مصطفى جمال الدین صبحي محمد

مصطفى جمال رزق على سید ندا

مصطفى جمال محمد عبد هللا

مصطفى حسن عباس محمود

مصطفى حسن عبد الغفار مرزوق

مصطفى حسن عبد القادر حسن

مصطفى حسن محمد حسن احمد

مصطفى حسن مصطفى محمد عبید

مصطفى حسین شحات حسین

مصطفى حلمى موسى الشافعى

مصطفى خالد حنفى محمد

(مصطفى خلیل عبد القادر خلیل (باق

مصطفى خمیس عبد الرحمن خلیفھ

مصطفى رجب حافظ احمد

مصطفى رفاعى عبد الحمید احمد

مصطفى زكریا محمد محمود نوفل

(مصطفى سعد عبد القوى عمر حسین (باق

مصطفى سعید عبد الرحمن

مصطفى سعید ناجى بدوى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12360

102/2008/11933

102/2008/26429

102/2008/11934

102/2008/12840

102/2008/14620

102/2008/15899

102/2008/12778

102/2008/12964

102/2008/26629

102/2005/02827

102/2008/26987

102/2007/24930

102/2006/04707

102/2008/10355

102/2008/14631

102/2008/12754

102/2003/04415

102/2008/13101

102/2006/04736

102/2008/13363

102/2008/10449

102/2004/04713

102/2008/26621

102/2008/26628

عربى

45814

45815

45816

45817

45818

45819

45820

45821

45822

45823

45824

45825

45826

45827

45828

45829

45830

45831

45832

45833

45834

45835

45836

45837

45838

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 150صفحة 

مصطفى سید احمد فرج

مصطفى سید بیومى عبید

مصطفى سید جاب هللا محمد

مصطفى سید عباس عبد الحلیم

مصطفى سید عبد  العزیز على

مصطفى شعبان فرحات مصطفى

مصطفى صالح السعدنى صالح

مصطفى صالح ابراھیم یوسف

مصطفى صالح احمد عبد الحمید

مصطفى صالح احمد عبد الوھاب

مصطفى صالح الدین انور

مصطفى صالح سید عبد الحفیظ

مصطفى صالح محمد عبد الفتاح

مصطفى صالح یونس احمد محمد

(مصطفى طاھر ابراھیم خلیل (باق

مصطفى طھ حامد على

مصطفى عادل سید محروس

مصطفى عاطف فھمى حامد

مصطفى عاكف محمد محمد عبد هللا

مصطفى عامر حسین على

مصطفى عبد الحكیم عبد العاطى درویش

مصطفى عبد الحلیم سلیمان مصطفى

مصطفى عبد الحمید عبد الحى ابو العال

مصطفى عبد الحمید عبد الفتاح مصطفى

مصطفى عبد السالم عبد الھادى محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13291

102/2008/10415

102/2008/14564

102/2008/14520

102/2008/10213

102/2006/21354

102/2008/12713

102/2006/19169

102/2006/01724

102/2008/13258

102/2007/25283

102/2007/06092

102/2008/13722

102/2006/03828

102/2005/01094

102/2008/15841

102/2007/03757

102/2008/27434

102/2007/06793

102/2010/38602

102/2007/23762

102/2008/12032

102/2007/25478

102/2007/03014

102/2007/24935

عربى

45839

45840

45841

45842

45843

45844

45845

45846

45847

45848

45849

45850

45851

45852

45853

45854

45855

45856

45857

45858

45859

45860

45861

45862

45863

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 151صفحة 

مصطفى عبد العال عبد القادر فراج

مصطفى عبد المنعم عبده الماظ

مصطفى عبدهللا عبد الجواد عبد الل

(مصطفى عبده خلیفھ أحمد (باق

مصطفي عز الدین حسن عز الدین

مصطفى عالء الدین محمد عبد الحق

(مصطفى عالء الدین محمود فراج (باق

طفى على ابو الیزیدمص

مصطفى على ثابت احمد

مصطفى على جمعھ حامد

مصطفى على حسن سید احمد

مصطفى على محمد ابوزید

مصطفى على مصطفى عمر

مصطفى عمار حسن عبد السمیع

مصطفى عمرو محمد ابراھیم بدرى

مصطفي عوض ابو النصر محمد

مصطفى فرج عبد السالم على الضبع

مصطفى قاسم محمد على

(مصطفى كامل حسن حسن (باق

مصطفى كامل عبد الرحمن زكى

مصطفي كامل محمد محمود

مصطفى كمال أنور عبد الصادق

مصطفى كمال فراج السید

مصطفى ماجد السعید محمد السعید

العلیممصطفى ماھر عبدالوھاب عبد

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/19408

102/2007/24936

102/2008/13145

102/2003/04436

102/2008/11234

102/2006/01476

102/2007/06742

102/2008/28807

102/2008/26431

102/2011/40389

102/2008/28183

102/2008/15563

102/2007/03800

102/2008/13157

102/2006/01067

102/2008/11041

102/2008/11312

102/2008/15584

102/2006/21060

102/2008/13172

102/2008/11059

102/2008/13195

102/2009/37829

102/2008/13800

102/2008/15813

عربى

45864

45865

45866

45867

45868

45869

45870

45871

45872

45873

45874

45875

45876

45877

45878

45879

45880

45881

45882

45883

45884

45885

45886

45887

45888

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 152صفحة 

مصطفى مجدى ابراھیم حافظ

مصطفي مجدي ابراھیم فاضل

مصطفى مجدى عبد الرحمن عبد المجید

مصطفى مجدى محمد بیومى

مصطفى محسن ابراھیم على شعبان

مصطفى محمد ابراھیم عبد الغنى

مصطفى محمد ابراھیم مصطفى

مصطفي محمد احمد حسن

مصطفى محمد احمد دردیر

مصطفى محمد احمد سید ھندى

مصطفى محمد احمد عبد الحلیم

مصطفى محمد احمد ھاللى مھران

مصطفي محمد خلف علي السید

مصطفى محمد سعد الدین جالل

مصطفى محمد سید منصور

مصطفى محمد صالح محمد

مصطفى محمد عبدالمجید منصور شبایك

مصطفى محمد عز محمود

مصطفى محمد محمد حسنین

مصطفى محمد محمود على

مصطفى محمد محمود مرزوق

مصطفى محمد مصطفى السید احمد

مصطفى محمد موسى

مصطفي محمود ابراھیم سید

مصطفى محمود حلمى عبد الواحد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13710

102/2008/12397

102/2008/28184

102/2007/07917

102/2008/11935

102/2008/10450

102/2008/14402

102/2007/03407

102/2008/15670

102/2008/13396

102/2008/10437

102/2006/00467

102/2007/03467

102/2007/05424

102/2008/10650

102/2008/13795

102/2008/15069

102/2007/04509

102/2008/12872

102/2008/14431

102/2008/12839

102/2006/00231

102/2008/26434

102/2008/12379

102/2007/24947

عربى

45889

45890

45891

45892

45893

45894

45895

45896

45897

45898

45899

45900

45901

45902

45903

45904

45905

45906

45907

45908

45909

45910

45911

45912

45913

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 153صفحة 

مصطفى محمود حنفى البرتقالى

فى منظورمصطفى محمود حن

مصطفى محمود سعد سالم

(مصطفى محمود سید ابراھیم (باق

مصطفى محمود عبد الخالق محمد

مصطفى محمود محمد ابراھیم بشیر

مصطفى محمود محمد ابراھیم عبیدى

(مصطفى محمود محمد عبد السالم (باق

مصطفى محمود منتصر على

مصطفى محمود یوسف حسین

مصطفى مسلم زكى ابوالحسن

مصطفى مصلیحى احمد البدوى

مصطفى معتز عبد الحمید صبحى

مصطفى نصر عباس ابو السعود

مصطفى ھانى سالم حمدى

مصطفى وجیة متبولى متبولى

(مصطفى وصفى عمار حسین (باق

مصطفى یحى عبداللطیف على

مصطفى یحیى مصطفى عبده مدنى

معاذ مصطفي كمال محمد علیوة

معتز ابو بكر احمد محمود

معتز احمد ابو السعود عمرو

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12804

102/2008/12893

102/2008/14562

102/2006/00283

102/2008/12552

102/2007/04230

102/2009/36018

102/2003/04463

102/2006/04067

102/2008/15580

102/2008/15730

102/2007/24950

102/2008/10169

102/2008/12644

102/2008/11673

102/2008/11998

102/2006/04921

102/2008/15829

102/2008/15438

102/2008/11071

102/2007/24952

102/2008/12627

102/2008/26973

102/2007/24953

102/2008/26435

عربى

45914

45915

45916

45917

45918

45919

45920

45921

45922

45923

45924

45925

45926

45927

45928

45929

45930

45931

45932

45933

45934

45935

45936

45937

45938

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 154صفحة 

معتز خالد رزق رمضان

معتز عادل طھ مصطفى

معتز عبدالحمید یوسف عبدالحمید

معتز محمد عبد هللا محمد مطر

معتز محمد ممدوح عبد الحمید

معتز یحیى محمد سلیم

معوض عبد التواب معوض عبد الواحد

معوض محمد معوض ندا

مقرن صیتدان غالب

ملكھ خیرى حسن ابراھیم

ممدوح احمد ابراھیم عمران

(ممدوح أحمد حسن أحمد (باق

(ممدوح سعید عبد العاطى جاد الحق (باق

ممدوح عبدالعزیز محمد احمد

ممدوح عبده جورجى حنا

ممدوح فتحى مشحوت الدمرداش

منار ابو زید احمد الصاوى

منار صابر احمد خطاب

منار صالح الدین كامل احمد

منار عبد الرحیم عبد المحسن

منار عصام فرج اسماعیل

منار عالء الدین بھجت اسماعیل

منار مجدى محمد عبد الحمید

منار محمد عادل مصطفى محمد السید

منار محمد على

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/10069

102/2008/13785

102/2008/15063

102/2007/25566

102/2006/19000

102/2008/14126

102/2007/05933

102/2008/13275

102/2007/25826

102/2007/07240

102/2008/11367

102/2004/04791

102/2005/01560

102/2007/06721

102/2008/28187

102/2008/26439

102/2008/11889

102/2007/24960

102/2008/10490

102/2008/26625

102/2009/33430

102/2008/11140

102/2010/38607

102/2008/15477

102/2008/28814

عربى

45939

45940

45941

45942

45943

45944

45945

45946

45947

45948

45949

45950

45951

45952

45953

45954

45955

45956

45957

45958

45959

45960

45961

45962

45963

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 155صفحة 

منار محمود رشاد سید احمد

منار مصطفى عیسى محمد مھدى

منار ھالل محمود حافظ

منال احمد عبد المعتمد احمد

منال السید عباس السید جاد

منال حسین ریاض ابراھیم

(منال ربیع عبد الواحد إبراھیم (باق

منال سید احمد مصطفى درغام

منال قدرى محمد عبدالعزیز

منال محمد عاید متولى

منال ممدوح عمر خلیل

(منال نبیل محمد احمد (باق

منصور احمد منصور على

منصور صالح الدین منصور محمد على

منصور عبد الغنى منصور سلیمان

(منة هللا احمد عبد النبى احمد (باق

منھ هللا احمد محمد

منھ هللا اشرف مصطفى امین

منھ هللا جمال محمد حسن الفیومى

منھ هللا حسني عبد الرحمن یوسف

منة هللا حمدى احمد عیاد

منھ هللا سعد سلیمان احمد زبادى

منة هللا سعد محمد لبیب

منة هللا شریف محمد على

منھ هللا صبحى غنیم عبده

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/03269

102/2008/14322

102/2008/14043

102/2007/04358

102/2006/03125

102/2008/14486

102/2004/04801

102/2008/14333

102/2008/13631

102/2008/14687

102/2004/10107

102/2005/01757

102/2007/24967

102/2008/10703

102/2008/13198

102/2006/21067

102/2008/26632

102/2007/24970

102/2008/11141

102/2007/03550

102/2006/21068

102/2008/11143

102/2008/13669

102/2007/07771

102/2007/24972

عربى

45964

45965

45966

45967

45968

45969

45970

45971

45972

45973

45974

45975

45976

45977

45978

45979

45980

45981

45982

45983

45984

45985

45986

45987

45988

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 156صفحة 

(منة هللا عادل سید جبالى عثمان (باق

منة هللا عبدهللا محمد زین عبدالل

منھ هللا عثمان یوسف محمد

منة هللا عوض احمد محمد

منة هللا مجدى حسن محمد حسن

منة هللا محمد حامد حسان

منھ هللا محمود مبروك عبد السالم

منة هللا ھشام نجیب محمد

منھ هللا یحى سید محمد الشیمي

منى احمد صبحى احمد محمد

منى احمد لطفى محمد

منى السید حسانین عبدالعال

منى جمال صالح محمود

منى جمعھ محمد مصطفى

منى حامد عبد الحلیم اسماعیل الشر

منى حسن ابراھیم احمد

منى حسن سالم سید

منى حسن عبد المنعم امین

مني حمدي محمود حسن

منى رجب كسبان ابو سریع

منى سعید عبد العزیز احمد

منى صالح محمد ابراھیم

منى عادل رمضان فرج

منى عبد الباسط محمد مسعود

منى ماھر عبد هللا على محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2005/00588

102/2008/15564

102/2008/14063

102/2008/15552

102/2008/14190

102/2008/14932

102/2006/03893

102/2008/15091

102/2008/12091

102/2008/14055

102/2007/24975

102/2008/15623

102/2007/22962

102/2008/13903

102/2008/10835

102/2008/11828

102/2008/12503

102/2007/04819

102/2008/11089

102/2007/05801

102/2008/13119

102/2008/14506

102/2008/10818

102/2007/24976

102/2007/24978

عربى

45989

45990

45991

45992

45993

45994

45995

45996

45997

45998

45999

46000

46001

46002

46003

46004

46005

46006

46007

46008

46009

46010

46011

46012

46013

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 157صفحة 

منى ماھر عبد المحسن بیومى

مني محسن عبد المطلب

منى محسن عبدالسمیع عجمى

منى محسن عبدالقوى احمد

منى محمد ابو الفتوح محمد النادى شریف

منى محمد عباس العشرى

منى محمد عبد الباسط عبد العلیم

منى محمد عفیفى العنكیلى

منى محمد فھمى على

منى محمد محمود سید

منى محمود محمد محمود احمد

منى مختار محمود صالح

منى مصطفى حسن على

منى نبیل محمد عبد الواحد

منى وحید انور حامد

منیر محمد محمد سعید

(منیر نعیم شحاتھ بخیت (باق

منیره محمد اسماعیل ابراھیم محمد

(منیره منیر محمد حنفى (باق

مھا جمال حسن محمود

مھا جمال عبد الناصر محمود عبد ال

مھا حسام ابراھیم اسماعیل

مھا حسن السید حسن

مھا سید محمد محمود سید

مھا طارق حسن عبد البارى

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11816

102/2006/18371

102/2008/15178

102/2007/06893

102/2007/04611

102/2007/23803

102/2008/14368

102/2007/04917

102/2007/03934

102/2008/15864

102/2008/10575

102/2006/20184

102/2007/24791

102/2008/27896

102/2008/10576

102/2008/26441

102/2006/04325

102/2008/11509

102/2006/00414

102/2008/26606

102/2008/10577

102/2008/11396

102/2008/14044

102/2008/12313

102/2007/05368

عربى

46014

46015

46016

46017

46018

46019

46020

46021

46022

46023

46024

46025

46026

46027

46028

46029

46030

46031

46032

46033

46034

46035

46036

46037

46038

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 158صفحة 

مھا عبد العاطى بدر حسن

مھا عبد هللا خیرى عبد هللا

مھا عبد هللا سعید عبد هللا

مھا عبد الوكیل منصور محمد

مھا فؤاد محمد فتحى حب الرمان

(مھا مجدى انور محمد مدبولى (باق

مھا محمد طنطاوى سید بیومى

مھا مصطفى محمد طھ

مھا یحى زیدان رزق

مھا یس رزق السید

مھاب اعالم عبد الباسط الیاس

مھاب سعید حامد على

مھران حمدى عبد الفتاح عبد الحفیظ

مھند احمد السید محمد الحویط

مھند خالد دویس الخرفانى

موسى وائل موسى الشیوخى

مؤمن حمدى عبدالمؤمن احمد

مى احمد ابراھیم ابو الھدى

مى احمد ابراھیم محمد جنیدى

مي احمد عبد العزیز محمد االبحر

مى احمد على احمد

مى اسامة عبدالحفیظ احمد عفیفى

مى اشرف فوزى

مى امین محمد امین

مى حامد محمد حسنى فتح هللا

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/07587

102/2008/27059

102/2008/10614

102/2007/04714

102/2008/27030

102/2006/00389

102/2007/02828

102/2008/13320

102/2008/15763

102/2008/10578

102/2008/28190

102/2007/03016

102/2008/13063

102/2007/05400

102/2006/21821

102/2007/25791

102/2008/14966

102/2005/02946

102/2008/10819

102/2008/11526

102/2008/11145

102/2008/15612

102/2008/26635

102/2008/14593

102/2008/10820

عربى

46039

46040

46041

46042

46043

46044

46045

46046

46047

46048

46049

46050

46051

46052

46053

46054

46055

46056

46057

46058

46059

46060

46061

46062

46063

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 159صفحة 

مي حسن سعد محمد حسن

مى حسین محمود فوزى محمد عامر

مى سمیر سعید محمد

مي طلعت احمد محمد

مى عبد الحمید عبد الصمد على

مي عبد الوھاب ریاض محمود

مى عبدالنبى على على حسن

مى على عابدین السعید

مي عماد الدین عبد المجید

مي عماد الدین محمد شعبان

مي عمرو احمد محمد عابدین

مى عوض عبد هللا عوض البلقانى

مى مجدى الحسینى بیومى

مى محمد السادات الصنفى

مى محمد حسن على

مى محمد حماد خمیس معتوق

مى محمد سعید ابراھیم

مى محمد عبد الكریم محمد

(مى محمد عبد هللا البصیرى (باق

مى محمد عبدالفتاح صادق

مى محمد عطیة محمود

مى محمد فتحى محمد

مى محمد فؤاد منصور

مى محمد مأمون محمد

مى محمد محمد سلیمان

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13392

102/2006/00102

102/2007/06473

102/2008/13314

102/2007/05517

102/2008/12417

102/2008/15270

102/2008/10836

102/2008/26626

102/2008/11527

102/2008/11091

102/2007/02723

102/2005/05152

102/2008/27481

102/2007/07820

102/2008/10885

102/2007/25309

102/2008/14038

102/2004/04861

102/2008/12220

102/2008/12241

102/2008/15102

102/2008/10580

102/2008/10886

102/2008/14352

عربى

46064

46065

46066

46067

46068

46069

46070

46071

46072

46073

46074

46075

46076

46077

46078

46079

46080

46081

46082

46083

46084

46085

46086

46087

46088

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 160صفحة 

(مى محمد مدبولى على (باق

(مى محمد یحي على یحیى (باق

مى محمود محمدى فھیم

میاده احمد حسن طنطاوى

(میاده حلمى مصطفى احمد النجار (باق

میاده ریان عبد العزیز عمار

میاده سید محمد عبده

میادة عبد هللا جاد ابراھیم

میادة عثمان محمد حسن

میادة عصام ابراھیم

میادة عالء محمد یحیي

میادة محمد عبدالحلیم على

(میادة محمد محمد الشافعى (باق

میرا ودیع نصیف جورجى

میرنا حلیم فریج حنا

میرنا منیر میالد مالك

میسون زھیر عبد العلیم سلیمان

میشیل امیل میخائیل یوسف ابراھیم

میشیل طلعت سید قتلدس

مینا بشرى وسیلى

مینا خلف ھالل جاد

مینا زنھاور امیر نصر هللا

مینا شنوده جبره عیسى

مینا عادل صدیق حنا

(مینا عادل كامل بباوى (باق

اسم الطالب كود الطالب
102/2005/00057

102/2005/13699

102/2008/26596

102/2008/12584

102/2007/03663

102/2008/10581

102/2008/11791

102/2007/07774

102/2008/15039

102/2011/40400

102/2008/10109

102/2008/15358

102/2005/00959

102/2007/04821

102/2008/12418

102/2007/03886

102/2008/13315

102/2006/00777

102/2007/02607

102/2008/26618

102/2007/08349

102/2008/28396

102/2008/12062

102/2007/04536

102/2005/00246

عربى

46089

46090

46091

46092

46093

46094

46095

46096

46097

46098

46099

46100

46101

46102

46103

46104

46105

46106

46107

46108

46109

46110

46111

46112

46113

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 161صفحة 

مینا عز استورت ایوب

مینا عیسى لبیب بشاى

مینا فخرى عیاد اسكندر

مینا ماھر صبحى عبدالمالك

مینا  ماھر  نظیر كرلس

مینا مجدى عطیھ حلقھ

مینا مسعود جرس حبیب

مینا نادى رفعت ذكى

مینا نبیل ولیم نقوال

مینا یوسف سمعان ابراھیم

مینا یوسف صبحى شحاتھ

ناجى عبدالتواب حسنى عبده

نادر على حامد عبده محمد

(نادر فتحى محمود عبد الحمید (باق

(نادر مكرم یونان سعد (باق

نادر ممتاز عبد المجید عبد الرحمن

نادیة امام سید عبد الونیس

نادیھ جمال عبد السالم عبد الحفیظ

نادیھ جمال محمد على

نادیة حازم محمود اسماعیل

(نادیة سید محمد زكى (باق

نادیھ عالء عبد الحمید الشین

نادیة محمود محمد عبد الغنى

ناردین نشأت میخائیل شلبى

ناریمان حامد عبدالحلیم اسماعیل

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/03839

102/2007/03092

102/2009/33324

102/2008/12053

102/2008/15064

102/2008/11296

102/2007/03071

102/2007/07473

102/2008/11778

102/2006/20174

102/2006/04747

102/2008/12063

102/2008/14522

102/2006/21078

102/2006/18034

102/2006/03363

102/2008/26627

102/2008/26446

102/2008/10492

102/2008/15527

102/2004/10112

102/2007/03973

102/2008/14498

102/2008/27018

102/2008/10116

عربى

46114

46115

46116

46117

46118

46119

46120

46121

46122

46123

46124

46125

46126

46127

46128

46129

46130

46131

46132

46133

46134

46135

46136

46137

46138

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 162صفحة 

ناریمان عبدالمنعم مرسى احمد

ناریمان محمد السید الطنطاوى

ناریمان محمد طلیبھ حسن فرغلى

ناریمان مصطفى عطیھ عوض

ناصر ابراھیم عبد الفتاح امین

ناصر احمد محمود ابراھیم

ناصر السید على ابراھیم

ناصر بدر فالح الرشیدى

ناصر صباح مدلول

ناصر عبد هللا جدیدش

ناصر محمد فرج المطرفى العنزى

نانسى نبیل لمعى حكیم

(ناھد سالمان ابو الوفا محمود (باق

ناھد سمیر محمد رشاد العدل

ناھد عبد الباسط صالح حسن

(نایف جنان عبد هللا (باق

نایف عبد الرحمن ابراھیم ابراھیم المدلل السلیطى

نجاة عبد العزیز محمد شبل سالمان

نجالء سمیر محمود محمد

(نجالء سید نصر عواد (باق

نجالء عبد الجواد السید عبد الجوا

نجالء فتحى فرحان قندیل

(نجالء محمد حامد حسین (باق

(نجالء محمد على محمد (باق

نجالء محمود عبد القادر نصر

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/15127

102/2008/11480

102/2007/02754

102/2008/12494

102/2008/27283

102/2008/26447

102/2007/25031

102/2007/25313

102/2006/22151

102/2006/21822

102/2008/29036

102/2008/14206

102/2007/25315

102/2008/11510

102/2007/04344

102/2005/17480

102/2008/29035

102/2008/14258

102/2007/06143

102/2006/00643

102/2008/13461

102/2005/01612

102/2007/03906

102/2004/04922

102/2008/13831

عربى

46139

46140

46141

46142

46143

46144

46145

46146

46147

46148

46149

46150

46151

46152

46153

46154

46155

46156

46157

46158

46159

46160

46161

46162

46163

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 163صفحة 

نجوى ابراھیم حلمى غندور

نجوى عوض هللا رزق عوض هللا

نجیب عثمان نجیب حسین

نجیھ احمد محمد دویك

نجیھ فرید السید ابراھیم

ندا حمدى احمد محمد

ندا خالد عبد المنعم یحیى حسان

ندا خالد محمد انور سید

(ندا رأفت محمد محمد حسن (باق

ندا صالح محمود قاسم

ندا عادل سمیر فتوح

ندا عبد العزیز محمد حسن

ندا محسن محمد محمد

ندا محمد فوزي السید محمد

(ندا مصطفى بحر مصطفى (باق

(ندى احمد محمد البسنلى (باق

ندى رضا محمد الغقیر

ندى سعد صابر عبد الباقى

ندي عصام الدین امین طاھر

ندى فاروق سید على

ندى محروس محمد علوان

ندى محمد عادل حافظ ابو الحسن

ندى محمود محمد ابو خلیل

ندى محمود محمد الظاھر على

ندى ممدوح فتوح حسین

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11397

102/2008/13295

102/2006/22017

102/2008/12819

102/2008/14601

102/2008/14754

102/2007/04276

102/2008/14954

102/2007/07171

102/2008/10821

102/2008/12182

102/2007/03887

102/2007/23089

102/2008/11530

102/2007/03165

102/2005/00747

102/2008/28066

102/2008/14220

102/2008/10194

102/2008/12135

102/2008/11898

102/2007/04720

102/2008/15098

102/2007/04943

102/2008/15759

عربى

46164

46165

46166

46167

46168

46169

46170

46171

46172

46173

46174

46175

46176

46177

46178

46179

46180

46181

46182

46183

46184

46185

46186

46187

46188

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 164صفحة 

ندى ھشام فرج مصطفى

نرفانا منیر محمد حسن محمد

نرمین جمال محمد عالوة

نرمین حسانین فایز حسانین

نرمین زھري ھني جاد قریاقص

نرمین سالمة محمد ابراھیم

نرمین عادل محمد رمضان

نرمین عاطف شوقى ثابت

(نرمین عبد هللا عفیفى (باق

نرمین محمد محمود ابراھیم

نرمین نبیل كامل فرج

(نرمین نبیل محمود محمد (باق

نزھھ جمعھ محمد محمود

نزیة على صابر حسین صالح

نسرین محمد بھى الدین خلف هللا

نسمھ السید حسین بخیت

نسمھ بھجات عبد العلیم عبد القادر

نسمھ حسن محمد كامل

نسمة حسین محمد محمود

نسمھ خلف شعبان محمد

نسمھ سامى حسین محمد

نسمة سعد على

نسمھ مجدى كمال المرسى

(نسمھ محمد عبد الكریم محمد (باق

نشوه محمد احمد محمود

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/05272

102/2008/12314

102/2006/02301

102/2008/10850

102/2008/12437

102/2008/14492

102/2008/15045

102/2008/10584

102/2004/06043

102/2008/15024

102/2009/33397

102/2006/21366

102/2008/26449

102/2006/04068

102/2008/15885

102/2007/06816

102/2008/13685

102/2008/12184

102/2008/14372

102/2008/11398

102/2008/11817

102/2009/33398

102/2007/04866

102/2007/25040

102/2008/26529

عربى

46189

46190

46191

46192

46193

46194

46195

46196

46197

46198

46199

46200

46201

46202

46203

46204

46205

46206

46207

46208

46209

46210

46211

46212

46213

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 165صفحة 

نشوى اسماعیل حجازى موسى

(نشوى صالح محمد احمد (باق

نشوى محمد سلیم اللیثى ابو الخیر

نصر الدین عبد المنعم محمد مصطفى

نعمھ عبد الحلیم مصطفى عبد الكریم

(نعمة عبد الكریم غنام عبد الكریم (باق

نعمھ عمران اماني محمد

نعمة محمود عبده محمد عبدهللا

نعمھ مھدى محمد عبد هللا

نعمھ نبیل حافظ محمد

نفین اشرف یوسف قسطنطین

نفین محمد طلعت عبد النبى

نفین محمد عبدالمنعم سید

نفین یحیى زكریا یوسف عیسى

نھاد عادل احمد محمد

نھاد ممدوح كمال عبد الحلیم

نھاد موسى ابراھیم بدوى

نھاد نبیل صالح موسى

نھاد وائل عبد القادر حسنى

نھال حسن عبد الرؤوف ابراھیم

(نھلھ جمال جابر ابو الحسن (باق

نھلھ خلیل بخیت الباجورى

نھلھ عثمان حسن احمد

نھلھ مجدى حسن على بیومى

نھلھ محمود عبد العال محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/12185

102/2007/06193

102/2008/27192

102/2008/27704

102/2008/12496

102/2004/04970

102/2008/11123

102/2008/15549

102/2008/12497

102/2006/19982

102/2007/25072

102/2005/02391

102/2008/10585

102/2008/10122

102/2008/14207

102/2008/13457

102/2007/07611

102/2007/06831

102/2006/18306

102/2008/14364

102/2006/00395

102/2008/11164

102/2008/15693

102/2006/01429

102/2008/10284

عربى

46214

46215

46216

46217

46218

46219

46220

46221

46222

46223

46224

46225

46226

46227

46228

46229

46230

46231

46232

46233

46234

46235

46236

46237

46238

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 166صفحة 

نھلة ھارون زكریا محمد

نھى احمد سعد یسن

نھى احمد على محمد

نھى احمد محمد احمد

نھي اسماعیل محمد اسماعیل

نھى حبیب محمد السید

نھى ربیع ابو العال عبد الحلیم

نھى سامى سید مراد محمد

نھى سامى محمد توفیق عبدهللا

نھى سعید على عبد المعطى

نھى على محمد على الدجوى

نھى محمد اسامھ فاروق

نھى محمد سعید العزب

نھى محمود احمد نصر

نھى مصطفى ابوالحجاج احمد

نھى یاسر عبدهللا الشرقاوى

(نھى یسرى عبد الغنى (باق

نھیر عبد الجلیل بخیت العددى

نواف سرحان خویطر

نواف عیسى جاسم

نوال محمد عبدالمنعم دسوقى

نور الدین احمد حسین عبد القادر

نور الدین صبرى فتحى عبدالعزیز

(نور الدین محمد أشرف أحمد (باق

نور الدین محمد معوض جمعة

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/04028

102/2008/12188

102/2008/15478

102/2008/11869

102/2008/11093

102/2007/04617

102/2008/10925

102/2008/10823

102/2007/06457

102/2007/25052

102/2006/21369

102/2008/12189

102/2008/11414

102/2007/25221

102/2008/14221

102/2008/12190

102/2004/07207

102/2008/28203

102/2008/28804

102/2007/25699

102/2008/15259

102/2008/13920

102/2008/15459

102/2004/05006

102/2006/01923

عربى

46239

46240

46241

46242

46243

46244

46245

46246

46247

46248

46249

46250

46251

46252

46253

46254

46255

46256

46257

46258

46259

46260

46261

46262

46263

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 167صفحة 

نور الھدى حسن ابراھیم محمد

نور الھدى حسن محمد الكفراى

(نور عبد هللا محمد عبد المجید (باق

نور فوزى یحیي محمد

نور محمد ابراھیم محمد

نور محمد بكر السید

نورا ابراھیم محمد محمد

نورا بدر الدین عبد الحفیظ ابراھي

نورا جمال محمد نورالدین

نورا حسنى محمد الجبالى

نورا سامى فوزى احمد

نورا سمیر محمد ھاشم

نورا سید محمد احمد

نورا عادل زكریا حسن

نورا عبد الخالق السید عبد الخالق

نورا عبد المعطى طھ عبده

نورا عطیة بكر عطیة

نورا عید تونى واصى

نورا محمد على محمود الجندى

نورا محمود محمد حسن

نورا نبیل محمد احمد رزق

نور الدین محمد احمد محمود التمیمى

نوران سمیر على الشامى محمد

نوران عصام حسن زغلول

نوران عصام عبدالفتاح ابراھیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/01762

102/2008/27373

102/2005/15750

102/2008/11486

102/2008/10837

102/2008/15139

102/2008/14342

102/2008/14487

102/2007/07018

102/2008/11487

102/2008/10587

102/2007/07932

102/2008/11818

102/2008/12420

102/2008/12650

102/2008/26879

102/2008/14229

102/2008/12191

102/2006/19028

102/2008/11148

102/2006/02407

102/2005/01818

102/2008/11399

102/2007/25061

102/2008/15769

عربى

46264

46265

46266

46267

46268

46269

46270

46271

46272

46273

46274

46275

46276

46277

46278

46279

46280

46281

46282

46283

46284

46285

46286

46287

46288

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 168صفحة 

نوران محمد حلمى محمد

نوران محمد عبد العظیم عبد العزیز

نوران مصطفى محمد مھران

نوره اسماعیل نور الدین نوبى

نوره صالح جمعھ نصار

نوره عادل حلمى جاه الرسول

نوره عبد الصبور محمود حسن

نورھان احمد على احمد الكیالنى

نورھان احمد محمد قطب

نورھان اشرف سید الحریرى

نورھان اشرف محمد قدرى

نورھان اكرم صابر ابراھیم

نورھان جمال محمد حسین

نورھان حمدى عبد الصادق ابو العال

نورھان سید عبد الحلیم حسین

(نورھان شافعى محمد حشاد (باق

نورھان طارق رفاعى عبد هللا

نورھان طلعت حامد مرزوق

نورھان عادل محمود فاید

نورھان عبد الباسط محمد القعقاعى

نورھان عبده احمد صالحین

نورھان عرابى عبد الحلیم

نورھان عوض عباس عوض

نورھان محمد ابو شحاتھ احمد

نورھان محمد احمد محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/13558

102/2006/03842

102/2007/07320

102/2008/14005

102/2008/28069

102/2008/12703

102/2008/13737

102/2008/12279

102/2008/10824

102/2007/04280

102/2006/18178

102/2008/27558

102/2008/11792

102/2007/23908

102/2007/04367

102/2004/05023

102/2008/11488

102/2008/11819

102/2007/25068

102/2007/03974

102/2007/25065

102/2008/26619

102/2008/14073

102/2008/13897

102/2007/04287

عربى

46289

46290

46291

46292

46293

46294

46295

46296

46297

46298

46299

46300

46301

46302

46303

46304

46305

46306

46307

46308

46309

46310

46311

46312

46313

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 169صفحة 

نورھان محمد طاھر محمد

نورھان محمد محمد محمد حسن

نورھان مصطفى اسماعیل ھدیب

نورھان ھشام توفیق السید

نورھان وحید شوقي محمد

نیرمین مصطفى فھمى محمد على

نیره سمیر عطیھ البنا

نیفین جاد محمد جاد

نیفین خلیفھ صالح ابراھیم

نیفین عبد المنعم على عبد العلیم

نیفین نبیل نجیب مسعد

(نیھال محمود یوسف محمد حسن (باق

ھاجر ابراھیم شحات یونس

ھاجر احمد عویس عبد الوھاب

ھاجر احمد غریب ابوالعال

ھاجر سامى محمد رفعت

ھاجر سعد الدین محمود عبد المقصود

ھاجر سعید ھاشم محمد

ھاجر سلیمان عبدالعال سلیمان

ھاجر سمیر محمد نور الدین

ھاجر شاكر راضى غباشى

ھاجر صالح محمد سالم

(ھاجر عبد الرحیم عبد الدایم محمد (باق

ھاجر محسن محمود سرحان

زكي احمد اسماعیلھاجر محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/14863

102/2008/10527

102/2008/12606

102/2008/10590

102/2008/11501

102/2007/25071

102/2008/27766

102/2008/13340

102/2008/12696

102/2005/16779

102/2006/19199

102/2003/04681

102/2008/12193

102/2008/11821

102/2008/15156

102/2004/05032

102/2007/04620

102/2008/14006

102/2008/12139

102/2008/26607

102/2007/04361

102/2008/12109

102/2006/02215

102/2007/03645

102/2008/11531

عربى

46314

46315

46316

46317

46318

46319

46320

46321

46322

46323

46324

46325

46326

46327

46328

46329

46330

46331

46332

46333

46334

46335

46336

46337

46338

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 170صفحة 

ھاجر محمد سید احمد

ھاجر محمد عبد الفتاح

(ھادى طھ محمد رفاعى (باق

ھادى محمد سید عبد العال

(ھاشم محمد عبد المعطى سلیمان (باق

(ھالھ ابراھیم ابراھیم عمر (باق

ھالھ ابراھیم عبد اللطیف محمد

ھالھ احمد سید مصطفى

(ھالھ احمد محمد حسن رشیدى (باق

ھالة اسامھ جمعھ عبدالعزیز

ھالھ رأفت سید ابراھیم

(ھالة سعد الدین جاد الكریم (باق

ھالھ سعد محمد عبد هللا

ھالھ سعید عبد الكریم عبد الحمید

ھالھ صالح ابراھیم سالمھ

ھالھ صالح احمد على

ھالھ عاشور شحاتھ محمد عكاشة

(ھالھ عبد الھادى محمد رمضان (باق

(ھانم سید مراد ابراھیم عامر (باق

(ھانم فرج عبد الحمید سعود (باق

ھانى بھاء الدین غیضان الحسینى

ھانى دسوقى ابراھیم دسوقى

ھانى محمد صالح الدین الدماریس

ھانى محمد عبد العلیم عبد المنعم

ھانى محمد فتح هللا على

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/15110

102/2008/26775

102/2007/02699

102/2010/38605

102/2006/19302

102/2006/01344

102/2008/13319

102/2007/07039

102/2007/23916

102/2008/15111

102/2008/11871

102/2004/10040

102/2007/03646

102/2008/28205

102/2007/25080

102/2008/12263

102/2008/10798

102/2007/03991

102/2006/02170

102/2005/16428

102/2008/12715

102/2008/27269

102/2007/04921

102/2006/03349

102/2005/16569

عربى

46339

46340

46341

46342

46343

46344

46345

46346

46347

46348

46349

46350

46351

46352

46353

46354

46355

46356

46357

46358

46359

46360

46361

46362

46363

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 171صفحة 

ھانى نادى یواقیم

ھانى ھقل قیصر سیدھم

ھبھ احمد عباس احمد

ھبھ احمد عبد الجید احمد

ھبھ اسماعیل عبد الحافظ احمد

ھبھ هللا احمد رمزى السید

ھبھ هللا حسن عبد الحمید

ھبھ هللا حمدى حسن ابو العال

ھبھ هللا رمضان عباس

ھبھ هللا سید ادم  احمد سلیمان

ھبھ هللا سید صالح الدین محمود

ھبة هللا طارق عبد الجواد محمد عبد الجواد

ھبھ هللا عبد الستار احمد عثمان

ھبة هللا محمد سید عبد الغنى

ھبھ هللا محمد على محمد خلیفھ

ھبھ هللا نور الدین احمد محمود

ھبھ هللا ھشام كامل حسن

ھبھ امین منصور على

ھبھ بغدادى رشدى احمد

ھبة جمال عبد المھیمن مرسى

ھبھ حامد محمد الرمالوى

ھبھ حسین محمد احمد

ھبھ حمد السید حمد سالم

(ھبة حمدى دیاب غریب (باق

ھبھ ربیع فیاق احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2009/33431

102/2004/07300

102/2008/10497

102/2008/13279

102/2007/05174

102/2008/10838

102/2008/28073

102/2008/12140

102/2009/33401

102/2006/00818

102/2008/12141

102/2007/07757

102/2007/04893

102/2005/02553

102/2008/13036

102/2007/03695

102/2008/14042

102/2008/10592

102/2008/28397

102/2008/14222

102/2006/02025

102/2008/15848

102/2006/01942

102/2004/10045

102/2008/12475

عربى

46364

46365

46366

46367

46368

46369

46370

46371

46372

46373

46374

46375

46376

46377

46378

46379

46380

46381

46382

46383

46384

46385

46386

46387

46388

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 172صفحة 

ھبھ رشاد عبد الواحد بیومى

ھبة رشاد محمد محمد حجازى

ھبة رفعت حسني عبد المجید

(ھبھ سمیر محمود حمزة (باق

ھبھ سید سعد محمد

ھبھ سید علي حسانین

ھبھ سید كامل ابو العال

ھبة عاطف محمد جمعة

ھبھ عبدالمنعم خلیفة الراوى

ھبھ عقل محمد یحیى

ھبھ عمر عبد العزیز حافظ

ھبھ فتحى عبدالعزیز محمد

ھبھ فؤاد فؤاد ابراھیم

ھبھ فوزى محمد عبدالرشید

ھبھ محمد السمان بكیر

ھبھ محمد السید عبد القوى

ھبة محمد صدیق حسن

ھبھ محمد عبد المنعم محمد البطاوى

ھبھ محمد ھانى حنفى

ھبھ محمود محمد احمد الكتاتنى

ھبھ محمود یوسف محمود

ھبة مھدى زیدان مھدى

(ھبة ھانى مختار سید (باق

ھدى احمد صابر احمد

ھدى احمد محمد غنیم احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/10593

102/2008/14365

102/2007/07121

102/2005/03053

102/2007/06658

102/2007/03553

102/2007/05906

102/2008/14373

102/2008/12315

102/2008/26181

102/2008/14056

102/2007/06629

102/2007/04871

102/2009/33402

102/2008/27553

102/2008/13482

102/2008/14351

102/2008/12999

102/2008/12585

102/2008/14909

102/2007/05510

102/2007/06881

102/2005/13700

102/2008/10927

102/2006/04212

عربى

46389

46390

46391

46392

46393

46394

46395

46396

46397

46398

46399

46400

46401

46402

46403

46404

46405

46406

46407

46408

46409

46410

46411

46412

46413

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 173صفحة 

ھدى امین محمود رشاد

ھدى حسن احمد شحات

ھدى حسین ریاض محمد

ھدي حسین عبد العظیم علي

ھدي رمزي موسي عطیھ

ھدى سید جالل حسن

ھدي سید عبد هللا محمد

ھدى صالح الدین كامل محمود

ھدى غریب غریب محمد الخولى

ھدى ممدوح محمود ابراھیم

ھدیر ابراھیم السید خلیل

ھدیر ابراھیم عبد الھادى محمد

ھدیر احمد سامى شحاتھ عبد هللا

ھدیر احمد محمود السید نصار

ھدیر اسامھ عبد الستار على

ھدیر اسماعیل محمد على حسن

ھدیر السید محمد السید

ھدیر حسین مصطفى محمد

ھدیر حمدى احمد على

ھدیر حمدى محمد سید

ھدیر خالد محمد عبد الحمید

ھدیر رأفت حسن كامل

ھدیر سعید حسن خلیل

ھدیر سعید محمد سید ابراھیم

ھدیر سلیمان سید فرج

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/04624

102/2007/07004

102/2007/06482

102/2008/11496

102/2008/12422

102/2007/03891

102/2007/03555

102/2008/14517

102/2006/02988

102/2009/33403

102/2008/26506

102/2008/12304

102/2008/10616

102/2008/14191

102/2008/27583

102/2008/14482

102/2008/11151

102/2007/06203

102/2008/26490

102/2007/07522

102/2008/10840

102/2008/15099

102/2008/12316

102/2008/10953

102/2008/28209

عربى

46414

46415

46416

46417

46418

46419

46420

46421

46422

46423

46424

46425

46426

46427

46428

46429

46430

46431

46432

46433

46434

46435

46436

46437

46438

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 174صفحة 

ھدیر سید خلیل محمد

ھدیر صبرى زیان عبید

ھدیر صالح علي عبد العزیز

ھدیر عاطف احمد عبد الھادى

ھدیر عاطف محمد محمد عطوه

ھدیر عبد الحمید محمد ثابت

ھدیر عبد الناصر امام محمد

ھدیر مجدى حسین فؤاد

ھدیر مجدى فوزى زكى

ھدیر محمد احمد شحوت بدوى

ھدیر محمد حسن محمد

ھدیر محمد معوض محمد

ھدیر مصطفى محمد السید

ھدیر معوض محمد عبد المنعم

ھدیر نبیل عبد الرحمن یوسف الشح

ھدیر نور الدین محمد الصغیر

ھدیر ھانى صالح الدین حامد

ھدیر ھیثم مكاوى احمد مكاوى

ھدیل محمد رضا محمد ابراھیم

ھشام احمد سید سالمھ

ھشام احمد عبد هللا احمد

ھشام احمد محمد محمد دبوس

ھشام بدر عبد الجابر محمد

ھشام جمعھ مھدى سید

ھشام رجب محمد سید نوفل

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/26576

102/2008/15343

102/2008/11554

102/2008/26548

102/2008/13621

102/2008/15614

102/2008/28076

102/2007/04546

102/2008/15721

102/2008/26580

102/2008/14381

102/2007/05112

102/2008/12537

102/2007/07378

102/2009/33432

102/2008/14008

102/2008/15501

102/2008/11408

102/2008/12282

102/2008/11779

102/2008/25921

102/2008/13680

102/2008/10358

102/2007/03093

102/2007/07412

عربى

46439

46440

46441

46442

46443

46444

46445

46446

46447

46448

46449

46450

46451

46452

46453

46454

46455

46456

46457

46458

46459

46460

46461

46462

46463

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 175صفحة 

ھشام رضا عثمان حفنى

ھشام رمضان نمر عبده

ھشام سلیمان محمود سلیمان

ھشام صالح على متولى

ھشام طارق عباس سید

ھشام عادل فتحى محمود نور الدین

ھشام عباس یحیى محمد عباس

(ھشام عبد هللا عبد الفتاح طلبة (باق

ھشام محمد حسن رجب عویضة

ھشام محمد خضر فؤاد سید

ھشام محمد عبد العزیز دسوقي

ھشام محمد على محمد

ھشام محمدنبیل عبدهللا عبدهللا

ھشام محمود فوزى محمود

ھشام مصطفى احمد معوض

ھشام مصطفي عبد العظیم حسن

(ھمت ماھر محمود محمد (باق

ھناء ابو المجد على فواز

(ھناء جاد محمد عبد الرحیم (باق

ھناء صقر احمد ابراھیم صقر

(ھناء محمد على الفیشاوى (باق

ھناء محمد فاروق محمد الزور

ھناء ممدوح محمد سالم

ھنادى حسن عزب سید

ھند ابراھیم احمد حسین

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/06276

102/2008/11938

102/2007/06794

102/2008/15400

102/2007/04512

102/2007/05244

102/2008/26460

102/2006/01599

102/2006/01831

102/2007/08123

102/2008/11010

102/2008/14284

102/2008/15925

102/2008/13182

102/2008/10144

102/2008/11035

102/2007/08215

102/2008/27302

102/2006/05157

102/2008/12767

102/2005/16780

102/2008/12826

102/2007/05444

102/2008/12852

102/2008/29074

عربى

46464

46465

46466

46467

46468

46469

46470

46471

46472

46473

46474

46475

46476

46477

46478

46479

46480

46481

46482

46483

46484

46485

46486

46487

46488

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 176صفحة 

(ھند احمد احمد احمد (باق

ھند احمد تمام محمد علیوه

ھند احمد حسین محمد

ھند احمد عبد العظیم محمود

ھند جمال احمد كامل عبد هللا

ھند حامد ابراھیم حسب

ھند زكریا ابو بكر ضیف

ھند سمیر عبد الحمید احمد متولى

ھند شریف سید احمد

ھند شعبان محمود احمد

ھند عبد الحمید اسماعیل عبد الحمي

ھند عبد الرؤوف سعد محمد

ھند عبد هللا عبد السالم ابراھیم

ھند عوض ابو الوفا محمود

ھند محمد رسالن عبد اللطیف

ھند محمد عبد الفتاح محمد سعداوى

ھند محمدسیف الدین خالد

ھند محمود محمد احمد عبد هللا

ھند محمود محمد زكى

ھند محیى جالل محمد

ھند ھشام فھمى سید الحمزاوى

ھویدا جابر احمد عبد الحى

ھویدا سعد یس عبد الھادى

(ھویدا عثمان على عثمان (باق

ھویدا نبیل سید محمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2004/07237

102/2007/03893

102/2008/11793

102/2008/13260

102/2008/10618

102/2007/03571

102/2006/04039

102/2008/28398

102/2008/27987

102/2008/11534

102/2008/11841

102/2008/11475

102/2008/12912

102/2008/14076

102/2008/12099

102/2006/18298

102/2008/15865

102/2007/04685

102/2007/03910

102/2008/11824

102/2008/12073

102/2007/05643

102/2008/10954

102/2007/25100

102/2007/07980

عربى

46489

46490

46491

46492

46493

46494

46495

46496

46497

46498

46499

46500

46501

46502

46503

46504

46505

46506

46507

46508

46509

46510

46511

46512

46513

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 177صفحة 

(ھویده على محمد سید (باق

ھیام البیلي حسن السید السید

ھیام جمال عبد الحكیم نویر

ھیام رفعت محمد عبد السالم شویل

ھیام صابر امام محمود

ھیام عبد الوھاب سعد السید

ھیام یحیى عبدالھادى احمد

(ھیثم احمد على الدمراداش (باق

ھیثم اسامھ ابراھیم محمد

ھیثم السید محجوب عبد العزیز

ھیثم حسن صالح عبدالجید

ھیثم صالح سالم ابو طالب

ھیثم عبد الحلیم عبد الكریم عبد الحلیم

ھیثم على احمد خلیفھ

ھیثم كمال محمد عبد الجواد

ھیثم محمد ولھان احمد بسیونى

وائل إبراھیم على بدوى

وائل جمال محمود جاب هللا

وائل حسن جبریل مفتاح

وائل حلمى عبد الحكیم محمد

وائل سید عبد العظیم حافظ

وائل عبد الكریم محمد عبد الكریم

وئام عبدهللا بشیر رشیدى

(وئام مجدى محمود سید (باق

وازنھ سلیمان فرج سلیمان

اسم الطالب كود الطالب
102/2004/07303

102/2008/12480

102/2008/13000

102/2007/06062

102/2006/21374

102/2008/12581

102/2008/14849

102/2004/39525

102/2006/19171

102/2008/26463

102/2007/08194

102/2006/02433

102/2004/05186

102/2007/23037

102/2008/12517

102/2005/00097

102/2002/01659

102/2008/12724

102/2008/12714

102/2006/00289

102/2008/13259

102/2008/26464

102/2007/08259

102/2002/01409

102/2008/14703

عربى

46514

46515

46516

46517

46518

46519

46520

46521

46522

46523

46524

46525

46526

46527

46528

46529

46530

46531

46532

46533

46534

46535

46536

46537

46538

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 178صفحة 

واضحة عادل زامل عبد المحسن

وجدان حسن عبد الحمید حسن

وجدان عرفھ محمد عبد السالم

وحده مساعد على عثمان

وحید عوض محمد شمردن

(ورده زرق اسماعیل رزق (باق

وسام احمد عبد الحى ھیبھ

وسام حسنین محمودى حسنین

وسام حسین محمد فتحى السید فوده

وسام سعید صباح سعد

وسام عبد الفتاح عبد هللا ابو الع

وسام مجدى عبد الرحمن احمد

وسام محمد سنوسى على

(وسام مسعد محمود (باق

(وصیفة رمضان احمد نظیم (باق

وفاء السعید محمد محمد السعید

وفاء امام على احمد

وفاء جمال قرنى محمد

(وفاء حلمى جمال محمد رفاعى (باق

وفاء عبد العلیم عبد الحمید محمد

وفاء عزت احمد حمدان

وفاء محمد عبد هللا حسن الجیار

وفاء محمد قرنى توفیق

والء احمد عبد اللطیف مواس

والء السید عبد الفتاح ابراھیم

اسم الطالب كود الطالب
102/2006/21125

102/2008/11939

102/2007/04832

102/2008/28815

102/2007/06620

102/2001/01269

102/2008/13894

102/2008/11875

102/2007/02847

102/2008/14514

102/2008/12698

102/2008/11677

102/2004/05218

102/2004/07247

102/2005/02562

102/2006/03296

102/2008/27431

102/2008/14317

102/2006/03167

102/2008/13001

102/2007/25113

102/2008/13002

102/2008/12341

102/2008/13389

102/2007/05551

عربى

46539

46540

46541

46542

46543

46544

46545

46546

46547

46548

46549

46550

46551

46552

46553

46554

46555

46556

46557

46558

46559

46560

46561

46562

46563

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 179صفحة 

والء جابر مھران محمود

والء حسام الدین امین حسین ھیبة

والء خلیف محمد احمد

والء دسوقى ابراھیم دسوقى

والء رمضان ساعدى سعد

والء رمضان سید عبد الرحمن

والء شعبان سید حسین

والء طلبھ نعیم زین الدین

والء عادل كامل محمد

والء عبد الفتاح طھ احمد

والء عدلى فؤاد محمد

والء عزت حسن حمیده

والء عصام محمد محمود

والء على محمود حسن

والء فھیم عبد ربھ حسین

(والء محمد حسن عقرب (باق

والء محمد عبد الفضیل

والء ھالل ابراھیم محمد

ولید السید على عبد الغفار

ولید بندارى عبد الكریم احمد

ولید جنیدى قرنى جنیدى

ولید حسن یعقوب االمیر

ولید خلیفھ مشاضى عبد السالم

ولید ربیع عبد الغني بیومي

ولید رشاد السید احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/26465

102/2008/12913

102/2005/03212

102/2008/28394

102/2007/06228

102/2008/10598

102/2008/12223

102/2008/26466

102/2008/11097

102/2008/10499

102/2008/13704

102/2007/04630

102/2007/06915

102/2008/12914

102/2007/08076

102/2006/21107

102/2008/28079

102/2008/29075

102/2008/26467

102/2008/13057

102/2007/25114

102/2008/28080

102/2008/12034

102/2006/02997

102/2007/23072

عربى

46564

46565

46566

46567

46568

46569

46570

46571

46572

46573

46574

46575

46576

46577

46578

46579

46580

46581

46582

46583

46584

46585

46586

46587

46588

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 180صفحة 

ولید رمضان صمیده صمیده

ولید سید احمد محمد

ولید شعبان عبد التواب ذكى

(ولید عاطف حنفى محمود (باق

ولید عاطف محمد محمد ابراھیم

ولید عبد الرحمن فكرى عبد العاطى

ولید عطیھ نور الدین جاد هللا

ولید فوزى امام عبد القادر

ولید محمد احمد ابو الوفا بكر

ولید محمد الفاتح انور دردیر

ولید محمد محمود الجمل

ولید محمد نادر على

ولید محیى عبد القادر على یحیى

ولید مدحت شنوده بخیت

ولید مدحت محمد محمد

(ولید منیر سید اسماعیل مقبل (باق

ولید میسره محمد اسماعیل

ولید نبیل عبدالحلیم محمد

ولید ھشام لبیب خلیفة

یارا احمد فكرى محمد نافع

یارا حسام محمد عماره

(یارا محمد حسن حسني محمد (باق

یاسر احمد احمد شعبان

یاسر الحسینى احمد الشرقاوى

یاسر جالل معوض الشحات

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/26468

102/2008/26469

102/2007/03103

102/2005/01599

102/2006/04598

102/2008/13104

102/2007/25115

102/2008/26895

102/2005/00733

102/2008/15873

102/2008/26472

102/2006/00269

102/2007/25117

102/2008/11678

102/2008/12381

102/2006/21378

102/2008/13921

102/2008/15044

102/2008/10071

102/2008/15753

102/2008/14683

102/2006/19124

102/2007/25352

102/2010/38609

102/2008/12000

عربى

46589

46590

46591

46592

46593

46594

46595

46596

46597

46598

46599

46600

46601

46602

46603

46604

46605

46606

46607

46608

46609

46610

46611

46612

46613

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 181صفحة 

(یاسر جمال محمد واحى (باق

یاسر حاتم على محمود على

یاسر حسن أحمد على منصور

یاسر حمدان حسین النحاس

یاسر عبد المنعم عبد السید السید

یاسر عالء الدین سید محمد شعالن

یاسر عمر السید عثمان

یاسر محمد حلمى محى الدین

یاسر محمد شكرى محمد المامون

یاسر محمد عادل جمال الدین

یاسر محمد كامل احمد

یاسمین احمد بیومى محمود

(یاسمین احمد محمد (باق

یاسمین اشرف حسن صالح

(یاسمین السید عبد العزیز (باق

یاسمین بغدادى احمد السید

یاسمین جمیل محمد احمد

(یاسمین حسن سید دسوقى (باق

یاسمین حسین ابراھیم مختار

(یاسمین حسین محمد رمضان (باق

یاسمین رمضان عید محمد جمعھ

یاسمین سید محمود احمد

یاسمین سید یحى حنفى محمد

یاسمین شعیب عبد الرازق سلومة

یاسمین عاطف السید قطب

م الطالباس كود الطالب
102/2007/03732

102/2008/11940

102/2004/05267

102/2008/27153

102/2008/12563

102/2008/11072

102/2010/38608

102/2008/15219

102/2006/03795

102/2008/11199

102/2008/11592

102/2007/05176

102/2005/15799

102/2008/12145

102/2006/18896

102/2008/12199

102/2008/10500

102/2006/02244

102/2007/25347

102/2006/04383

102/2008/10800

102/2008/13209

102/2008/10931

102/2007/05772

102/2008/10501

عربى

46614

46615

46616

46617

46618

46619

46620

46621

46622

46623

46624

46625

46626

46627

46628

46629

46630

46631

46632

46633

46634

46635

46636

46637

46638

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 182صفحة 

یاسمین عاطف عبد الخالق غریب

یاسمین عاطف محمد مخلوف

یاسمین عبد الرحمن محمد علي

یاسمین عبد السالم احمد عبد الحمي

(یاسمین عبد الصمد محمود عبد الصمد (باق

یاسمین عبدهللا عبدالجابر عبدهللا

یاسمین عبدهللا عبدالعزیز نوفل

یاسمین عالء الدین محمود امین

یاسمین على مرسى شافعى

یاسمین عماد ابراھیم فتحى

یاسمین عماد الدین سید محمد

یاسمین غریب صابر اسماعیل

یاسمین غریب عبدالرحیم منصور

یاسمین محمد امین حسن النخیلى

یاسمین محمد ربیع عبدالعال احمد

یاسمین محمد سلیمان محمود

یاسمین محمد طھ محمد

یاسمین محمد على ادم یحیى

یاسمین محمود محمد ثناء

یاسمین مصطفى توفیق حسین

یاسمین مصطفى سلیمان احمد

یاسین سمیر حفنى بشیر

یاسین مجدى محمود محمود ابوالسعود

یاسین منصور خلف محمد

یحى جمال محمد احمد

اسم الطالب كود الطالب
102/2007/04326

102/2008/15694

102/2008/12426

102/2008/13003

102/2006/01641

102/2008/11208

102/2008/14588

102/2008/15130

102/2007/07569

102/2007/03264

102/2007/25126

102/2008/12704

102/2008/15703

102/2008/12915

102/2007/06837

102/2005/00060

102/2008/10502

102/2008/10851

102/2008/12201

102/2008/10600

102/2008/15695

102/2008/13105

102/2007/06746

102/2007/25136

102/2008/14632

عربى

46639

46640

46641

46642

46643

46644

46645

46646

46647

46648

46649

46650

46651

46652

46653

46654

46655

46656

46657

46658

46659

46660

46661

46662

46663

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 183صفحة 

یحى زكریا علم الدین محمد

یحیى توفیق عبد التواب الفیومى

یحیى سید محروس ابراھیم

یحیى عادل صقر امام

یحیى عبد هللا یحیى مبروك

(یحیى محمد عبده حلبى (باق

(یسرا سامح سعد على الشامى (باق

یسرا عاطف على مصطفى

یسرا عصام الدین عمر عبد الحمید

یسرا فاروق محمد محبوب

یمنى سامح سلیمان داود

(یمنى مجدى عبد النبى اسماعیل (باق

یمنى مصطفى حسن

یوسف ابراھیم بكرى عبد المولى

یوسف ابراھیم عبد العزیز

یوسف اسامھ حلمى على

یوسف حمدى یوسف على سالم

یوسف شعبان عبد الحمید

یوسف شعبان یحیى حسن

یوسف عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن الجابر

یوسف عفیفى اسماعیل یوسف

یوسف على السید محمد ابراھیم

یوسف محمد یوسف حفنى

یوسف مصطفى عبد الفتاح محمد

یوسف ھانى یوسف عثمان

اسم الطالب كود الطالب
102/2008/11593

102/2007/04233

102/2007/23191

102/2008/28221

102/2009/33439

102/2009/33449

102/2007/02725

102/2008/10802

102/2008/11536

102/2008/12213

102/2008/13707

102/2007/07118

102/2000/00440

102/2008/12966

102/2008/26476

102/2008/10079

102/2006/00939

102/2009/37935

102/2008/26624

102/2008/29071

102/2009/33433

102/2007/03073

102/2008/11375

102/2008/13553

102/2008/14699

عربى

46664

46665

46666

46667

46668

46669

46670

46671

46672

46673

46674

46675

46676

46677

46678

46679

46680

46681

46682

46683

46684

46685

46686

46687

46688

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 184صفحة 

(بدون اسم (باق
اسم الطالب كود الطالب

102/2011/41627

عربى

50036
رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 185صفحة 

(ابراھیم یوسف نصر الدین مختار (ق.ن

(احمد اسماعیل ابایزید محمد (ق.ن

2أحمد صالح عبد الموجود السید (ف )

1أحمد عبد العزیز عثمان عشماوى (ف )

(احمد عبد النعیم سید سرور (ق.ن

1احمد عزت احمد محمد سالمھ (ف )

2أحمد على لطفى محمد (ف )

1أحمد كمال عبد اللطیف إبراھیم (ف )

(احمد ماھر كامل الدسوقى (ق.ن

1احمد ماھر محمد اسماعیل (ف )

1أحمد مجدى حنفى محمود (ف )

1أحمد محسب عبد العال سید (ف )

(احمد محسن محمد امین (ق.ن

1أحمد محمد الحسین أحمد (ف )

2أحمد محمد رضا عبد الرحمن (ف )

(احمد محمد محمد محمد محمد الفحام (ق.ن

(احمد محمود طھ صویرى (ق.ن

1احمد نجاح عبد العزیز داھش (ف )

(اسامھ حسین على احمد (ق.ن

2اسامة عبد الحمید محمد ابراھیم (ف )

(اسامھ محمد دسوقى ابراھیم (ق.ن

2اسالم جمال احمد فرج (ف )

2إسالم سمیر عبد الظاھر أحمد (ف )

1اسالم صالح شعبان محمد محمود (ف )

1أسماء أبو الفتوح عبد الغنى (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب من 
الخارج

102/2004/12776

102/1996/00001

102/2002/00026

102/2004/00203

102/2004/12848

102/2005/00832

102/2003/00200

102/2004/00258

102/2004/12782

102/2005/02501

102/2002/00040

102/2002/00041

102/1997/00017

102/2004/00273

102/2003/00244

102/2000/00028

102/2004/12680

102/2007/25153

102/2004/13002

102/1997/00006

102/2004/13004

102/2004/06478

102/2003/00352

102/2005/01674

102/2004/08158

عربى

42254

42255

42256

42257

42258

42259

42260

42261

42262

42263

42264

42265

42266

42267

42268

42269

42270

42271

42272

42273

42274

42275

42276

42277

42278

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 186صفحة 

2اسماء رضا سید ابراھیم (ف )

(اسماء فاطین محمد یوسف (ق.ن

2أسماء فتحى احمد جاد (ف )

1أسماء نادى إسماعیل نصر (ف )

(اشجان عبد النبى سید (ق.ن

(اشرف جابر محمد عبد السالم (ق.ن

(اشرف عبد السالم عطیھ (ق.ن

(اشرف فتحى أحمد محمد بظاظھ (ق.ن

(اشرف محمود عبد الحمید (ق.ن

(اعتماد سعید سید داود (ق.ن

(أكرم یحیى عبد الھادى محمود (ق.ن

2السید عبد الحمید عبد الوھاب عثمان (ف )

1السید عبد السمیع محمود عبد المنعم (ف )

(الشیماء ابراھیم نبیھ ابراھیم (ق.ن

(الفت ابراھیم عبد السالم عبد هللا (ق.ن

(الھام حازم عبد العظیم (ق.ن

(الیاس عبد المالك شفیق (ق.ن

(امال بخیت محمد بركات (ق.ن

(امانى ربیع محمد حماد (ق.ن

1امانى صفوت السعدى محمد (ف )

(امانى عبد الفتاح محمد االلفى (ق.ن

(امانى فھمى احمد محمد (ق.ن

1أمجد رمضان محمد حسن (ف )

1امنیة السید احمد محمد (ف )

1امنیھ عبده حنفي ابراھیم (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب من 
الخارج

102/2000/00030

102/2004/12975

102/2003/00398

102/2003/00408

102/2004/12976

102/2004/12942

102/2004/12943

102/2004/13006

102/2004/12789

102/2004/12985

102/2004/10689

102/2005/03183

102/2004/06485

102/2001/00123

102/2004/10693

102/2004/12792

102/2003/00445

102/2004/09325

102/2004/12853

102/2006/01278

102/2004/12854

102/2004/12977

102/2003/00459

102/2007/22828

102/2006/19162

عربى

42279

42280

42281

42282

42283

42284

42285

42286

42287

42288

42289

42290

42291

42292

42293

42294

42295

42296

42297

42298

42299

42300

42301

42302

42303

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 187صفحة 

1أمیرة عشرى محمود سلیمان (ف )

(امیرة محمود حسن محمود (ق.ن

(انجى شاھین احمد صبرى (ق.ن

2ایمان احمد احمد اسماعیل (ف )

1إیمان رمضان محمد خلیل (ف )

1ایمان سید عبد العظیم یوسف (ف )

1ایمان مبروك الشافعى محمد (ف )

1ایمان مصطفى سعد مصطفى علي (ف )

2إیھاب أحمد بیومى محمد (ف )

(ایھاب احمد فؤاد محمد محمود (ق.ن

(ایھاب متولى مرسى متولى (ق.ن

2بسام مبروك عتریس حنفى (ف )

2بسام محمود محمد مرتضى (ف )

(بشیر احمد بشیر احمد (ق.ن

2بالل عبد الناصر على عثمان الخطیب (ف )

2تامر ابو طالب عبده ابو طالب (ف )

(تامر احمد حسن یوسف (ق.ن

2تامر ربیع احمد على قریطھ (ف )

(تامر محمد احمد حموده (ق.ن

2تامر محمد حلمى عیسوى (ف )

(تھانى فرج شعبان مبارك (ق.ن

2جمعة عبد هللا خلیل سید (ف )

2جھاد مصطفى عبد السمیع عبد الستار (ف )

(حاتم احمد عبد العزیز أحمد (ق.ن

2حازم محمد ممدوح محمود (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب من 
الخارج

102/2003/00504

102/2001/00148

102/1999/00024

102/2000/00036

102/2004/00712

102/2005/00458

102/2009/37877

102/2001/00177

102/2003/00605

102/2004/12993

102/2004/17542

102/2005/12004

102/2001/00190

102/2000/00049

102/2003/00637

102/2000/00050

102/2004/12798

102/2001/00203

102/2004/12799

102/2005/12179

102/2004/12947

102/2005/16476

102/2003/00678

102/2001/00217

102/2004/06524

عربى

42304

42305

42306

42307

42308

42309

42310

42311

42312

42313

42314

42315

42316

42317

42318

42319

42320

42321

42322

42323

42324

42325

42326

42327

42328

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 188صفحة 

2حازم مصطفى حسن مصطفى (ف )

(حسام محمد محمد یوسف (ق.ن

(حسام محمود محمد ابراھیم (ق.ن

(حسن احمد حسن على (ق.ن

1احمد (فحسن احمد حفنى )

(حسناء مختار عبد العزیز (ق.ن

1حسین أحمد كمال الدین (ف )

1حسین صالح محمد إسماعیل (ف )

2حمادة أحمد عطیھ مصطفى (ف )

2حمادة أحمد محمد عبد هللا (ف )

(حمدى محمد عبد الوھاب (ق.ن

(حنان إمام أحمد بندارى (ق.ن

1حنان حسن عطیة محمد (ف )

(خالد عبد الرحیم احمد العبد (ق.ن

2خالد عبد الرحیم حسین سید االمل (ف )

(خالد عبد العزیز فھمى محمد (ق.ن

2خالد عبد هللا خالد االحمر (ف )

(خالد محمد محیى الدین (ق.ن

(خالد یحیى مراد یونس (ق.ن

1خلود محمد على محمود امبابى (ف )

(دالیا عبد الحمید على الشیمى (ق.ن

(دعاء محمد سید یوسف (ق.ن

(دالل فتحى ناشد مكاوى (ق.ن

2دیانا محمد خیر الدین محمد (ف )

(دینا حمدى السید عبد الھادى (ق.ن

اسم الطالب كود الطالب
طالب من 
الخارج

102/2007/25606

102/2004/16685

102/2004/06529

102/2004/12997

102/2005/01085

102/2004/12865

102/2004/10772

102/2004/00892

102/2003/00759

102/2004/02124

102/2007/25869

102/2003/00772

102/2001/00246

102/2002/02291

102/1997/00012

102/2004/12801

102/2003/01042

102/2004/12869

102/2004/12986

102/2005/00944

102/2004/12952

102/2003/01962

102/2004/13000

102/2004/00985

102/2002/00178

عربى

42329

42330

42331

42332

42333

42334

42335

42336

42337

42338

42339

42340

42341

42342

42343

42344

42345

42346

42347

42348

42349

42350

42351

42352

42353

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 189صفحة 

(دینا سالم محمد غنیم (ق.ن

(دینا محمد جابر عبد اللطیف (ق.ن

1دینا ھشام محمد محمد أحمد (ف )

1بدون اسم (ف )

(رانیا سعید عبد العاطى شحاتھ (ق.ن

(رانیا صبرى بسیونى أحمد عثمان (ق.ن

1رانیا محمود على عبد العلیم (ف )

(رباب رجب عبد الرؤوف (ق.ن

(رباب شوكت جالل (ق.ن

1رباب عبد الحى عبد الحمید عشوش (ف )

2رباب محمد عباس محمد (ف )

2ربیع عبد المولى حسین عبد المولى (ف )

(رحاب محمد  فؤاد كامل (ق.ن

(رشا ابو المكارم عبد الرازق (ق.ن

1رشا سعید محمود شاھین (ف )

(رشا عادل محمد حسنى (ق.ن

(رشا محى مفرح محمود (ق.ن

2رشا مصطفى سلیمان محمد (ف )

(رضا احمد اسماعیل على (ق.ن

1رضا عدلى محمود عدلى (ف )

2ریھام صالح محمد ایوب (ف )

1زینب محمود توفیق محمود (ف )

(زینب ممدوح سعد عبد المطلب (ق.ن

1ساره جمال احمد صفوت (ف )

1سارة عبد الخالق مصطفى عبد الخالق (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب من 
الخارج

102/2004/13007

102/1999/00013

102/2003/00875

102/2011/41610

102/2004/12804

102/2004/10817

102/2005/02294

102/2004/12954

102/2004/12955

102/2004/10821

102/2004/10822

102/2003/01027

102/2001/00303

102/2000/00078

102/2004/09292

102/2004/10831

102/2001/00313

102/2004/01093

102/1998/00030

102/2005/03189

102/2006/18857

102/2006/03342

102/2004/12814

102/2004/06583

102/2006/00658

عربى

42354

42355

42356

42357

42358

42359

42360

42361

42362

42363

42364

42365

42366

42367

42368

42369

42370

42371

42372

42373

42374

42375

42376

42377

42378

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 190صفحة 

1ساره عبد السالم احمد عبد السالم (ف )

(سعاد عبد الشافى محمد (ق.ن

2سعد أحمد سید صبرة (ف )

(سعید محمد حفنى عوض (ق.ن

1سالمھ ابراھیم سالمھ (ف )

(سلوى رجب صالح سید (ق.ن

1سلیمان موسى حماد عیاش (ف )

2سماح حامد سلیمان عاصى (ف )

2سماح رمضان رجب حسن أحمد (ف )

2سھیر صبحى عبد العلیم عبد الكریم (ف )

1سوزان فاروق راوى عمر (ف )

2سوزى رفعت محمود محمد عثمان (ف )

(سید احمد السید جمعھ (ق.ن

(سید عبد العال سید محمد (ق.ن

(شادى سید محمود محمد على (ق.ن

1شادى محمد یوسف ابراھیم (ف )

2شربات فضل السید منصور (ف )

(شریف امام على عباس (ق.ن

(شریف لطفى اسماعیل على (ق.ن

(شریف محمد أحمد نافع (ق.ن

2شریف محمد كمال على (ف )

2شریف محمود محمد على إبراھیم (ف )

1شیماء جالل خلف محمد محمود (ف )

1شیماء جمال محمد محمد عبد الرحمن (ف )

2شیماء ربیع حنفى محمد (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب من 
الخارج

102/2004/06586

102/2004/09184

102/2004/02459

102/2004/12998

102/2006/21147

102/2004/09196

102/2003/02996

102/2004/09198

102/2004/02478

102/2004/02501

102/2004/06608

102/2004/02508

102/2004/12979

102/2004/09316

102/2004/09231

102/2006/20300

102/2002/02582

102/2002/02585

102/2004/12961

102/2004/10589

102/2005/02113

102/2004/10590

102/2004/02585

102/2003/02376

102/1999/00021

عربى

42379

42380

42381

42382

42383

42384

42385

42386

42387

42388

42389

42390

42391

42392

42393

42394

42395

42396

42397

42398

42399

42400

42401

42402

42403

رقم الجلوس
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م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 191صفحة 

2شیماء رضا راتب (ف )

2شیماء سعید السید سعید (ف )

(شیماء سید محمد أحمد عبد الرحیم (ق.ن

2شیماء شعیب محمد على (ف )

2شیماء شوقى رمضان (ف )

(شیماء عادل خفاجة ابراھیم (ق.ن

1شیماء عبد الحلیم عبد المنعم محمد حبیب (ف )

1شیماء محمد رمضان احمد (ف )

2شیماء محمد متولى غریب سلیمان (ف )

2شیماء محمود على عیسى (ف )

2شیماء مراد محمود على (ف )

2شیماء نبیل عبد الحكیم محمد (ف )

(صابرین السید البكرى الجوھرى (ق.ن

1صابرین وحید الدین مصطفى عبد هللا (ف )

2صافیناز مصطفى محمد حسن (ف )

1صالح احمد سید حمودة (ف )

(صفاء عزت سعید شحاتة (ق.ن

(ضیاء سیف الدین محمد (ق.ن

(طارق محمد جمعة منصور (ق.ن

1طھ ابو الحسن محمد عبد الرازق (ف )

1عابر منیر أحمد عوض هللا عید (ف )

(عادل عابد مبارك العازمى (ق.ن

1عادل عبد العال عبد الفتاح (ف )

2عایدة عثمان عبد الرحمن إبراھیم (ف )

2عبد الرحمن رمضان مبارك (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب من 
الخارج

102/2004/12728

102/2004/02594

102/2004/10599

102/2004/12822

102/2005/15853

102/2002/02629

102/2003/02388

102/2006/21157

102/2002/00703

102/2005/03304

102/2005/11944

102/2001/00405

102/2006/22222

102/2003/03351

102/2004/06625

102/2005/16978

102/2002/02662

102/2004/10618

102/2005/17421

102/2004/09277

102/2004/02689

102/2004/12965

102/2001/00868

102/2003/02491

102/2003/02510

عربى

42404

42405

42406

42407

42408

42409

42410

42411

42412

42413

42414

42415

42416

42417

42418

42419

42420

42421

42422

42423

46689

46690

46691

46692

46693

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 192صفحة 

(عبد الستار السید عبد هللا (ق.ن

(عبد الاله محمد عثمان (ق.ن

(عبد المحسن إبراھیم عبد الجواد (ق.ن

2عبد المعبود صابر عبد القادر (ف )

1عبلة طھ محمد على (ف )

(عبیر میالد جاد خلیل (ق.ن

(عزت انور رشدى (ق.ن

(عزه حسن بیومى احمد (ق.ن

1عزه عبد الباقى عبد النبى (ف )

1عزة محمد فكرى رمضان (ف )

(عصام الدین جمال ابراھیم فتحى (ق.ن

2عصماء عبد العظیم على على (ف )

2عطیات مخلوف ابراھیم (ف )

2عفاف عبد الرازق محمود حسن (ف )

(عال عبد المنعم عبد الصالحین (ق.ن

(عالء الدین محمد عبد الفتاح (ق.ن

(على خالد على الغانم (ق.ن

2على عرفة محمد عبد الحمید (ف )

(على علوى على محمد (ق.ن

(عماد نوح شحاتة لیثى (ق.ن

2عمر احمد محمد الفقى (ف )

1عمر عزت عید عبده (ف )

2عمر عصر محمود سید (ف )

2عمر عنتر سعودى حمزة (ف )

(عمرو ابراھیم على عالم (ق.ن

اسم الطالب كود الطالب
طالب من 
الخارج

102/2001/00881

102/2004/10151

102/2002/00728

102/2002/00729

102/2004/02761

102/2004/09550

102/2004/12893

102/2004/12967

102/2004/08535

102/2006/02305

102/2001/00901

102/2002/00743

102/2004/07028

102/2004/07029

102/2004/11291

102/2004/12894

102/2004/07034

102/2003/02991

102/2004/09980

102/2004/15216

102/2005/02116

102/2003/02649

102/2005/01369

102/2005/15913

102/2002/04359

عربى

46694

46695

46696

46697

46698

46699

46700

46701

46702

46703

46704

46705

46706

46707

46708

46709

46710

46711

46712

46713

46714

46715

46716

46717

46718

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011طالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى كشف  بأسماء ال .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 193صفحة 

(عمرو عبد الحى أحمد طلبة (ق.ن

2عمرو محمد بصلى محمد (ف )

2عمرو محمد حسین عبد الھادى (ف )

1عید عبد المنصف عبد اللطیف (ف )

(غاده حماده محمد بشیر (ق.ن

(غادة سید مرجان سید (ق.ن

2غادة محمد عبد السمیع (ف )

(فاتن محمد محمد ابراھیم (ق.ن

(فارس معجب ولیھى (ق.ن

1فاطمة سعید فھیم أحمد (ف )

2فاطمة محمد محمد عبد الحمید (ف )

1فاطمة محمد محمود محمد خیر (ف )

(فایزة عبد الدایم عبد القادر (ق.ن

2فتحى محمود عبد الغفار محمود عمیرة (ف )

2فراج حسن فراج عابدین ابو العال (ف )

(فرید حمدي فرید محمد عربى (ق.ن

(فرید عبد الحى فرید سیدھم (ق.ن

2الء محمد عبد الحلیم (ففریدة ع )

(كارولین صالح الدین مصطفى (ق.ن

1كریم محمد محمد إسماعیل (ف )

2كریم مدحت عبد المنعم احمد (ف )

1كریم ناجى عاشور محمود (ف )

2لبیدین عبد هللا بن صخر الباري (ف )

(لمیاء مصطفى محمد لبیب (ق.ن

(لوزه منصور أحمد ابراھیم (ق.ن

اسم الطالب كود الطالب
طالب من 
الخارج

102/2004/15219

102/2004/09986

102/2002/00771

102/2004/09572

102/2004/12900

102/2000/00338

102/2004/15195

102/2007/25873

102/2004/12901

102/2004/02932

102/2000/00348

102/2006/03102

102/2004/15224

102/2003/02737

102/2005/00430

102/2000/00351

102/2004/09994

102/2004/02954

102/2004/09580

102/2003/02767

102/2005/02164

102/2004/02998

102/2004/09589

102/2004/15217

102/2004/15220

عربى

46719

46720

46721

46722

46723

46724

46725

46726

46727

46728

46729

46730

46731

46732

46733

46734

46735

46736

46737

46738

46739

46740

46741

46742

46743

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 194صفحة 

(مجدى بیومى بیومى ابو حمود (ق.ن

(محسن احمد كامل احمد (ق.ن

(محسن  یحیى محمد على (ق.ن

(محمد ابراھیم رشوان ابراھیم (ق.ن

(محمد احمد عبد هللا عطیفى (ق.ن

2محمد احمد على عبد العال (ف )

(محمد احمد عید عبد ربھ (ق.ن

(محمد اسماعیل ابراھیم السید (ق.ن

2محمد جمال فھمى محمد (ف )

2محمد جمال مھران عثمان (ف )

2محمد حسن محمد داود (ف )

(محمد حسنى امین مصرى (ق.ن

(محمد حسین محمد توفیق (ق.ن

1محمد حمدى سید عبد الحمید (ف )

2محمد رأفت محمد عبد الحمید (ف )

(محمد ربیع عبد المنعم حسانین (ق.ن

2محمد رمزى بدر الدین عبد الحافظ (ف )

(محمد رمزي حسن الشعبى (ق.ن

1محمد سعد حسنین عثمان (ف )

2محمد سعود على أحمد آل ثانى (ف )

1محمد سعید عبد الرحمن سلیمان (ف )

2محمد سعید محمد إبراھیم (ف )

2محمد طلعت فرج إبراھیم (ف )

بدون اسم

2محمد عاطف ابراھیم ابو صبرة (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب من 
الخارج

102/2004/12906

102/2002/03361

102/2004/15211

102/2004/10173

102/2004/09613

102/2004/07076

102/2004/09999

102/2004/15215

102/2003/02888

102/2002/00832

102/2004/10000

102/2001/00992

102/2004/10090

102/2005/15887

102/2003/02929

102/2003/02932

102/2005/03373

102/2002/03456

102/2004/07099

102/2003/03012

102/2009/37878

102/2004/03189

102/2003/02989

102/2004/11342

102/2002/03509

عربى

46744

46745

46746

46747

46748

46749

46750

46751

46752

46753

46754

46755

46756

46757

46758

46759

46760

46761

46762

46763

46764

46765

46766

46767

46768

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 195صفحة 

(محمد عبد الحمید طلبة محمد (ق.ن

2محمد عبد الرازق سید (ف )

2محمد عبد الغفار احمد الرامخ (ف )

1محمد عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح (ف )

2محمد عبد النبى على محمد (ف )

(محمد عبده محمود عبد المعطى (ق.ن

(محمد عز الدین سید محمود (ق.ن

(محمد على محمد سلیمان (ق.ن

1محمد على محمد متولى (ف )

1محمد فتحى محمد فھمى (ف )

1محمد كمال قطب عبد الواحد (ف )

1محمد كمال محمد رزق على (ف )

1محمد ماجد محمد حسن (ف )

2محمد محمد ابراھیم محمد فاضل (ف )

2محمد محى الدین محمد العدل (ف )

2محمد یوسف خلیفة عبد الرحیم (ف )

1محمود أحمد زین اسماعیل (ف )

1محمود أحمد یوسف إسماعیل (ف )

2محمود المحمدى إبراھیم الطنطاوى (ف )

2محمود رمضان سید محمد أحمد الشیخ (ف )

2محمود سید عطیة محمد الفحام (ف )

2محمود سید محمد ھنیدى (ف )

2محمود شعبان عبد المنعم أحمد سعدة (ف )

1محمود عاطف حامد على محمد (ف )

1محمود عبد الغنى بكرى عبد الغنى (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب من 
الخارج

102/2004/11344

102/2004/09683

102/2005/11918

102/2005/00542

102/2004/04355

102/2001/01031

102/2004/15204

102/2004/15223

102/2002/01298

102/2004/04400

102/2005/14092

102/2004/04415

102/2004/04418

102/2002/03582

102/2002/03607

102/2001/01059

102/2004/13842

102/2002/01315

102/2002/01316

102/2003/04247

102/2001/01066

102/2004/12912

102/2004/04561

102/2005/00211

102/2003/04276

عربى

46769

46770

46771

46772

46773

46774

46775

46776

46777

46778

46779

46780

46781

46782

46783

46784

46785

46786

46787

46788

46789

46790

46791

46792

46793

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 196صفحة 

1محمود عبد الناصر إسماعیل محمد (ف )

2محمود عبد الھادى محمود (ف )

2محمود على مصطفى على البصال (ف )

1محمود محمد حلمى ابراھیم (ف )

(محمود محمد سعید أحمد (ق.ن

2محمد لبیب محمد (ف0محمود  )

2محمود محمد محمد عبد القادر (ف )

1محمود محمد محمد عوض (ف )

2محمود شام محمود محمود (ف )

(مدحت احمد یونس عبد الاله (ق.ن

1مدحت صالح محمد أبو طالب (ف )

1مدحت مجدى عبد العزیز (ف )

1مدحت محمد حسین یوسف (ف )

2مراد رمضان عبد الرحیم (ف )

(مرام محمد ابو المجد (ق.ن

(مروة سعید غریب (ق.ن

1مروة سید صادق ظریف (ف )

2مروه محمد السید على (ف )

2مروة مصطفى محمد مصطفى احمد (ف )

2مروه مصطفى محمود سلیمان (ف )

1مروة ممدوح محمد محمد الدیب (ف )

2مریم على حسن الحایكى (ف )

(مریم  محمد منسى عبد العال (ق.ن

(مسعد أحمد عادل (ق.ن

(مسعود سید رفاعى عوض (ق.ن

اسم الطالب كود الطالب
طالب من 
الخارج

102/2003/04281

102/2000/00382

102/2004/04585

102/2005/14062

102/2004/11369

102/2003/04315

102/2005/00701

102/2004/04614

102/2004/04623

102/2004/09758

102/2003/05270

102/2004/04628

102/2005/12458

102/2004/10024

102/2004/11372

102/2004/11374

102/2004/07158

102/2004/09771

102/2004/07165

102/2001/01103

102/2004/04667

102/2003/04958

102/2004/13813

102/2007/25594

102/2004/12913

عربى

46794

46795

46796

46797

46798

46799

46800

46801

46802

46803

46804

46805

46806

46807

46808

46809

46810

46811

46812

46813

46814

46815

46816

46817

46818

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 197صفحة 

2مشارى محمد فضل الفضل (ف )

1مصطفى احمد احمد دیاب (ف )

1مصطفى أنور حسن أنور (ف )

(مصطفى ایمن على الغزالى (ق.ن

1مصطفى سید زكى حسین (ف )

2مصطفى عبد الفتاح أحمد محمد البیطار (ف )

(مصطفى ماھر محمد علیوة (ق.ن

1مصطفى محمد إبراھیم على حسن (ف )

1مصطفى محمد محمد كمال الدین المھدى (ف )

1مصطفى محمود عبد السمیع حسین (ف )

2مصطفى محمود مصطفى مھدى (ف )

1معتز محمد امین ابراھیم (ف )

1معتز مختار عبد الحلیم أحمد (ف )

1منار رجب عبد العلیم أحمد (ف )

(منال سید سعید ابو الجود (ق.ن

(منال سید محمد الشرشابى (ق.ن

1منى صبحى ابو زید عمران (ف )

1منى فتحى عبدالخالق عبد المولى (ف )

(منى ماھر عبد القوى (ق.ن

(منى محمد محمود سید خمیس (ق.ن

1مني محمود صالح الدین محمود (ف )

(منى مصطفى السید على (ق.ن

(منى مصطفى عبد المتجلى (ق.ن

(منیف عید محمد المنیف (ق.ن

2مھا محمد عبد الرازق أحمد (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب من 
الخارج

102/2004/08962

102/2005/03201

102/2004/04700

102/2002/03790

102/2005/00363

102/2003/04432

102/2004/11385

102/2004/04750

102/2004/04769

102/2005/00730

102/2002/01340

102/2005/02860

102/2004/04789

102/2004/04795

102/2001/01129

102/2004/12917

102/2004/09808

102/2006/21071

102/2000/00404

102/2004/13866

102/2006/19157

102/2004/13823

102/2002/03888

102/2004/13865

102/2003/04521

عربى

46819

46820

46821

46822

46823

46824

46825

46826

46827

46828

46829

46830

46831

46832

46833

46834

46835

46836

46837

46838

46839

46840

46841

46842

46843

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 198صفحة 

2مھران كامل كامل محمد (ف )

1مى حسام طھ عبد العزیز (ف )

(مى محمد یوسف عبد هللا (ق.ن

1میادة حمدى محمود حسن (ف )

2میادة محمد عبد الكریم (ف )

(میالد عواد شكرى میخائیل (ق.ن

1نادیة رمضان سید حسب هللا (ف )

(نادیة محمد محمد عبد السالم (ق.ن

(ناریمان فایز عزیز مخائیل (ق.ن

2نانسى رضوان عبد الرحمن (ف )

2ناھد محمود سعد سعید (ف )

2نایل ھدروس رحیل الطیفرى (ف )

(نجالء سعید محمود فوزى (ق.ن

(نجالء فتحى ابراھیم عطا هللا (ق.ن

2نجالء فتحى مبروك (ف )

(نجالء فتحى محمد على (ق.ن

1نجوى ابراھیم السید مھدى (ف )

1نجوى موسى عز الدین (ف )

1نحمده شكرى عبد العظیم سید (ف )

2نرمین ابراھیم عبد الجواد (ف )

(نرمین معوض نور الدین (ق.ن

1نسرین یحیى رمضان (ف )

1نسمة احمد عبد العلیم عبد الرحمن (ف )

(نسمة رجب السعید اسماعیل (ق.ن

(نھى حسن حسنى عباس (ق.ن

اسم الطالب كود الطالب
طالب من 
الخارج

102/2005/01685

102/2005/16768

102/2004/13858

102/2002/03922

102/2001/01166

102/2003/04562

102/2005/02667

102/2004/16672

102/2002/03940

102/2004/09838

102/2004/04913

102/2003/04957

102/2004/12921

102/2004/13856

102/2004/06018

102/2004/13867

102/2004/13833

102/2004/10036

102/2004/04927

102/2004/13309

102/2004/13849

102/1999/00160

102/2005/00998

102/2004/11426

102/2004/13850

عربى

46844

46845

46846

46847

46848

46849

46850

46851

46852

46853

46854

46855

46856

46857

46858

46859

46860

46861

46862

46863

46864

46865

46866

46867

46868

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 199صفحة 

(نھى حسین محمود محمد (ق.ن

(نور الھدى عبد هللا على ابو علیوه (ق.ن

2نورا جمال رجب هللا سید (ف )

2نیرمین محمد ندیم عبد الموجود (ف )

1نیفین عبد المنعم سید محمود (ف )

(نیفین فوزى اسماعیل ھالل (ق.ن

1نیفین محمد أحمد صابر (ف )

(ھالھ محمد فرج فرج (ق.ن

1ھانى رمضان امبابى محمد (ف )

2ھانى محمد ریاض عبد الرشید (ف )

1ھبھ هللا سامى مصطفى زكى (ف )

1ھبة هللا صبرى عزیز (ف )

(ھبة صالح خضرى على (ق.ن

(ھبة صالح داود عبد الغنى (ق.ن

2ھبھ عبد المنعم زكى محمد (ف )

(ھبھ عبودى عبادى محمود (ق.ن

(ھبھ محمود ابراھیم حامد (ق.ن

1ھبة محمود محمد احمد (ف )

(ھبة یحیى اسماعیل محمد (ق.ن

(ھدى السید عثمان احمد الجندى (ق.ن

1ھدى كامل أنور سید وھبة (ف )

(ھناء عزمى عجایبى (ق.ن

2ھناء مبارك عبد الغنى مبارك (ف )

2ھند عرفة اسماعیل (ف )

(ھنیھ محمد طھ حسن (ق.ن

اسم الطالب كود الطالب
طالب من 
الخارج

102/2004/13861

102/2004/13862

102/2003/04656

102/2004/09853

102/2004/11436

102/2004/12930

102/2002/01378

102/2004/12968

102/2006/21096

102/2004/10044

102/2006/04347

102/2007/25868

102/2002/04092

102/2002/04093

102/2003/04731

102/2004/12970

102/2004/12971

102/2004/10137

102/2000/00427

102/2004/12982

102/2004/05122

102/2004/09912

102/2005/01593

102/2004/07238

102/2004/12760

عربى

46869

46870

46871

46872

46873

46874

46875

46876

46877

46878

46879

46880

46881

46882

46883

46884

46885

46886

46887

46888

46889

46890

46891

46892

46893

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 200صفحة 

(ھوایده فكرى على جرانھ (ق.ن

1ھویدا محمد محمود احمد (ف )

1ھیام سالم حامد (ف )

(ھیثم محمود عبد اللطیف (ق.ن

1وائل سید عبد المعین حافظ (ف )

(وائل عرفة حلمى رشوان (ق.ن

1وائل محمد سمیر (ف )

(وائل محمد عبده سعودى (ق.ن

2وائل محمد عطیھ محجوب (ف )

(والى شعبان سلطان راشد (ق.ن

(وحید احمد عبد القادر (ق.ن

(ورده یونس عبد الراضى (ق.ن

(وسام محمد احمد حسن (ق.ن

(وفاء محمد الحسینى بدر (ق.ن

2والء إبراھیم عبد الفتاح الرفاعى (ف )

(والء محمد نافع یعقوب (ق.ن

(یاسر محمد فتحى محمد (ق.ن

(یاسمین احمد محمد مصطفى (ق.ن

2یاسمین محمد زھران محمد (ف )

2یسرا محمد محى الدین احمد (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب من 
الخارج

102/2004/12994

102/2006/01292

102/2004/12836

102/2004/09925

102/2004/05201

102/2004/10200

102/2007/22872

102/2004/12972

102/2004/09930

102/2002/01411

102/2004/12761

102/2004/12762

102/2004/12973

102/2004/12984

102/2004/05228

102/2004/12937

102/2004/12771

102/2004/12990

102/2004/05289

102/2005/00928

عربى

46894

46895

46896

46897

46898

46899

46900

46901

46902

46903

46904

46905

46906

46907

46908

46909

46910

46911

46912

46913

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 201صفحة 

3أحمد السید محمد على (ف )

3أحمد حسن عید على (ف )

3أحمد حمدى حنفى محمود (ف )

3احمد سعید عثمان محجوب (ف )

3احمد على محمد على اسماعیل (ف )

3أسامة أنور عبد الوھاب عبد الغفار (ف )

3أسعد محمد محمد محمد حسن (ف )

3أشرف أحمد یوسف بدوى (ف )

3اشرف عبد المنعم محمد محمود (ف )

3األمیر درویش عبد الوارث عثمان (ف )

3السید مسعد عبد الحمید محمد الشافعى (ف )

3امال السید محمد احمد (ف )

3امیر محمد فوزى محمود (ف )

3امیرة ابراھیم رشاد بركھ (ف )

3امیره عاشور حسن منصور (ف )

3ایات حسین عبد الحمید حسین (ف )

3إیمان مجدى صادق محمد سلیمان (ف )

3إیمان محمد حسن إبراھیم (ف )

3إیمان محمد موسى حسین (ف )

3إیمان مصطفى عبد الوارث محمد (ف )

3ایمن اسعد فھمى خلیل (ف )

3إیھاب ظریف أرمانیوس جاد السید (ف )

3باسم عبد هللا نجیب ریاض (ف )

3باسنت طارق عبد العزیز (ف )

3تراجى صالح أبو بكر ریاض (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة ثالثة من الخارج

102/2004/00051

102/2003/00079

102/2003/00088

102/2004/09320

102/1999/00004

102/2003/00332

102/2004/00407

102/2004/00456

102/1997/00008

102/2004/00001

102/2002/02027

102/2001/00131

102/2004/09328

102/1998/00021

102/2004/12857

102/2004/06497

102/2004/10740

102/2003/00569

102/2004/00738

102/2002/00109

102/2001/00179

102/2003/01718

102/2004/00768

102/2000/00046

102/2003/00651

عربى

42424

42425

42426

42427

42428

42429

42430

42431

42432

42433

42434

42435

42436

42437

42438

42439

42440

42441

42442

42443

42444

42445

42446

42447

42448

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 202صفحة 

3تركیة محمد عبد القادر زیدان (ف )

3حسام الدین طلعت عمر (ف )

بدون اسم

3حسام سالمة مصطفى عطیھ (ف )

3حسن على عبد الحكم محمد (ف )

3حسن محمد شحاتھ محمد نور (ف )

3حسن محمد على محمد على (ف )

3حسناء صالح مسعد عزیز (ف )

3حماده فتحى محمد الشربینى (ف )

3حنان رمضان على خازى على (ف )

3دعاء محمد توفیق عبد الحمید (ف )

3دینا محمود محمد نبیل نجاتى (ف )

3رأفت خلیل عوض جنیدى (ف )

3رامى محمود محمد محمود (ف )

3راویة محمود فتحى (ف )

3رحاب جابر محمد حمیدة (ف )

3رشا رشاد السید اسماعیل (ف )

3رشا سعید عبد المنعم (ف )

3رشا على طھ أحمد زید (ف )

3رشا فؤاد محمد ابراھیم (ف )

3رومندا نور لحظى یونس (ف )

3سارة أحمد شوقى محمود سلیمان (ف )

3سارة صالح حسن مكى محمد (ف )

3سارة محمد كرم احمد (ف )

3سامیة جمال عبد الناصر عزت (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة ثالثة من الخارج

102/2003/00653

102/1998/00024

102/1999/00009

102/2003/01050

102/2004/06531

102/2002/00145

102/2003/00742

102/2001/00233

102/2004/06536

102/2004/07840

102/2005/16885

102/1998/00026

102/2004/09311

102/2002/00189

102/1999/00015

102/2003/02062

102/2004/06563

102/2004/12808

102/2004/01091

102/2001/00310

102/2004/12809

102/2002/00635

102/2004/02410

102/2001/00350

102/2002/02508

عربى

42449

42450

42451

42452

42453

42454

42455

42456

42457

42458

42459

42460

42461

42462

42463

42464

42465

42466

42467

42468

42469

42470

42471

42472

42473

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 203صفحة 

3سماح على ابراھیم محمد (ف )

3سمر محمد سعید محمد عمر خلیل (ف )

3سمیة ابراھیم عبد الحمید عرفة محمد الجمل (ف )

3سید احمد احمد محمد سلیمان (ف )

3سیده محمد سید عبد الرحیم (ف )

3شریف رمضان محمد مصطفى (ف )

3شعبان نبیل مراد محمد (ف )

3شیماء حمدى أحمد عثمان (ف )

3صالح حسین إبراھیم صبرة (ف )

3طارق محمد الھادى عبد الفتاح (ف )

3عائشة عبد العزیز عمر محمد (ف )

3عادل عبد العزیز محمد سالم (ف )

3عاصم عبد الرحمن موسى (ف )

3عایدة سالمة حنا سالمة (ف )

3عبد الرحیم أحمد عبد الحلیم (ف )

3عبد الكریم رفعت بیومى (ف )

3عبد الاله ھلیل إسماعیل كامل (ف )

3عبیر عبد الوھاب نصر (ف )

3عال عادل توفیق (ف )

3عالء فاروق اسماعیل خلیل (ف )

3عالء محمد محمد على خضر (ف )

3على عبد العزیز عبد العزیز (ف )

3عمرو السید عاطف محمود (ف )

3عمرو صالح محمد خمیس (ف )

3عمرو محمد رشدى حسن (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة ثالثة من الخارج

102/1999/00020

102/2004/12819

102/2003/02281

102/2004/09297

102/2005/15867

102/2004/09300

102/2004/02565

102/2004/02590

102/2004/02661

102/2007/24113

102/2001/00864

102/2004/03623

102/2004/09531

102/2001/00874

102/2003/02517

102/2004/12738

102/2003/02528

102/2004/09970

102/2007/25601

102/2004/07305

102/2004/16687

102/2004/10158

102/2004/10073

102/2003/02668

102/2004/07045

عربى

42474

42475

42476

42477

42478

42479

42480

42481

42482

42483

46914

46915

46916

46917

46918

46919

46920

46921

46922

46923

46924

46925

46926

46927

46928

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 204صفحة 

3عمرو محمد فتحى عثمان (ف )

3محمد احمد السید محمد (ف )

3محمد جمیل محمد صبرى راشد (ف )

3محمد رمضان سید عبد الحلیم (ف )

3محمد صالح الدین حسن حسن (ف )

3محمد عبد الحمید عبد الخالق (ف )

3محمد  عبد السالم محمود محمد (ف )

3محمد عثمان حنفى احمد األباصیرى (ف )

3محمد كامل عبد الحافظ بدوى (ف )

3محمد ماھر زكى إبراھیم (ف )

3محمد محمود محمد سلیمان (ف )

3محمد نبیل عبد العاطى (ف )

3محمد  ھیكل حافظ محمد (ف )

3محمود ماھر أحمد أحمد (ف )

3مروة امین ابو سریع وھیب (ف )

3مروة عبد المقصود احمد عبد المقصود (ف )

3منى عبد الفتاح العفیفي (ف )

3نسرین صبرى خلیل عبد الجلیل (ف )

3نصر الدین السید عبد العزیز طھ (ف )

3نھى نصر محمد احمد (ف )

3نوران محمد محمد عبد العلیم على والى (ف )

3نورھان ثروت حسن حسن (ف )

3ھانى عبد المنعم محمد امام (ف )

3ھانى ھشام عبد الفتاح إبراھیم (ف )

3ھبة فوزى محمد مصطفى (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة ثالثة من الخارج

102/2004/10161

102/2009/37852

102/2001/00988

102/2004/07095

102/2000/00366

102/2004/11345

102/2004/15186

102/2004/10010

102/2004/05442

102/2002/01305

102/2003/04181

102/2004/09724

102/2004/13797

102/2003/04298

102/2002/03746

102/2004/10027

102/2001/01141

102/2003/04606

102/2004/04966

102/2004/12928

102/2003/04667

102/2004/07214

102/2010/39487

102/2003/04707

102/2004/07228

عربى

46929

46930

46931

46932

46933

46934

46935

46936

46937

46938

46939

46940

46941

46942

46943

46944

46945

46946

46947

46948

46949

46950

46951

46952

46953

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 205صفحة 

3ھبة مجدى بدوى أحمد (ف )

3ھشام محمد على شحاتھ (ف )

3وحید محسن محمد محمود (ف )

3والء ربیع محمد عبد العاطى (ف )

3والء مجدى فؤاد محمد (ف )

3ولید احمد عبد الحمید ابو سنة (ف )

3ولید مصطفى یوسف عمر (ف )

3ولید ھریدى على محمد (ف )

3یاسر  مصطفى قرشى عبد الرحمن (ف )

اسم الطالب كود الطالب
طالب فرصة ثالثة من الخارج

102/2004/05092

102/1998/00164

102/2004/05212

102/2004/10144

102/2003/04877

102/2004/09946

102/2002/01417

102/2004/07259

102/2004/10147

عربى

46954

46955

46956

46957

46958

46959

46960

46961

46962

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 206صفحة 

1حاتم صالح الدین عبد الحمید (ف )

(احمد عبد الرحمن احمد عبد المقصود (باق

(احمد محمد ابراھیم عبد المجید (باق

3جورج مختار كامل واصف (ف )

3امل صبحى حسن محمد (ف )

سعد سعود العجمى

(حمدان سعید محمد المطیرى (محول

(سیف عجب المطیرى (محول

(احمد صالح على حسن (باق

(السید عبد الحمید عبده احمد (باق

(طالل سعید مبارك سعید (باق

(حسام  محمد على فرج (ق.ن

ایھ یوسف امام امام

(سلطان سعد محمد نافل (محول

(رانیا برسوم ذكى حنا (باق

(احمد عبد هللا على عبد هللا (محول

3جمال حسین منصور (ف )

(تركى ناصر ماضى محمد (محول

1بسیمة حسین مصطفى محمد عبد هللا (ف )

(سعد محمد المطیرات (محول

(راشد معتق راشد الرشیدى (محول

(راشد غدیر عبد هللا راشد (باق

(داود سلیمان على جاسم (محول

(راشد عبد هللا راشد شافى (باق

(طالل نایف فالح (باق

اسم الطالب كود الطالب
احتیاطى

102/2002/02213

102/2005/12248

102/2004/09280

102/2004/16669

102/2004/10708

102/2011/40946

102/2010/40236

102/2010/40237

102/2010/40005

102/2004/06484

102/2010/40003

102/2004/12950

102/2008/13999

102/2011/41197

102/2004/12712

102/2010/40008

102/2004/12864

102/2011/41198

102/2004/09331

102/2010/40239

102/2010/40015

102/2010/39832

102/2010/39601

102/2010/39559

102/2010/39558

عربى

42484

42485

42486

42487

42488

42489

42490

42491

42492

42493

42494

42495

42496

42497

42498

42499

42500

42501

42502

42503

42504

42505

42506

42507

42508

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 207صفحة 

(راكان عبد اللطیف احمد عبد هللا االحمد (محول

(بدر مجالد سامر الظفیرى (محول

(حمد سالم البرجس (محول

(طارق عبد هللا على حسین (محول

(صالل عطا هللا غالى الھاجرى (محول

2سید بیدینى محمود بیدینى (ف )

1سعد ناصر سعد (ف )

(سعد سالمة خشیبان وثیالن السھلى (محول

(شامان عاید شامل (محول

(خالد مرزوق داحى قبالن العازمى (محول

تركى نایف شارع

صالح فالح المران

3امام أحمد راضى حسنین محمد (ف )

(جمال احمد عبد العاطى (ق.ن

3أحمد سید العبادى عبد هللا (ف )

2احمد ماھر احمد احمد حسن (ف )

عزة صالح الدین یحى

(على عبد النبى محمد عمر عبد العال (باق

كریم لطفى احمد ابراھیم عشرى

(ھیثم محمد عبد السمیع السید (ق.ن

(عادل عبد الرازق شعبان (باق

1عمرو محمد دسوقى منصور (ف )

محمد محمود محمد أحمد األشواقى

بدون اسم

(ولید محمد عبد المجید محمد عمر (ق.ن

اسم الطالب كود الطالب
احتیاطى

102/2010/39602

102/2011/41199

102/2011/41200

102/2011/41201

102/2010/39833

102/2003/02305

102/2009/38347

102/2011/41384

102/2011/41388

102/2011/41506

102/2011/41611

102/2011/41612

102/2004/10700

102/2011/41623

102/2003/01026

102/1998/00005

102/2008/26572

102/2007/24412

102/2008/14629

102/2002/04197

102/2006/22512

102/2000/00337

102/2004/05488

102/2000/00086

102/2004/12938

عربى

42509

42510

42511

42512

42513

42514

42515

42516

42517

42518

42519

42520

42521

42522

42523

42524

46963

46964

46965

46966

46967

46968

46969

46970

46971

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 208صفحة 

2عید عبد التواب احمد (ف )

2على محمد خلف محمد السقا (ف )

(محمد عبد العزیز ابراھیم (باق

(نجالء عبد الرحمن عوض عبد الرحمن (باق

یحیى محمد عبد المجید شتى

منھ هللا خالد مصطفي احمد محمد

3محمد یوسف محمد حسن (ف )

نایف تركى نحیان

نادر محمد سید محمد

(عبد العزیز حسین محمد حسن محمد رضا (باق

على مبارك ابراھیم الكوارى

3ھشام كمال محمد سلیمان الدجوى (ف )

3عمرو عطیة محمد السید (ف )

مھدى مسرع سالم العجمى

منیف سارى راشد المطیرى

عصام حامد عبد الحلیم

على مسفر دلیان ھادى

ھباس حسن دحیم

محمد عبد التواب ظایط

عبد العزیز غازى انور

3عصام ابراھیم ابو سریع (ف )

(محمد عبد العزیز محمد عبد هللا (محول

(مسلم منیخر مسلم جازع (محول

(عبدهللا مھیل نھار صالح (محول

(عبد هللا مشعان سیف حصین (محول

اسم الطالب كود الطالب
احتیاطى

102/2004/09571

102/2004/10070

102/2004/08743

102/2006/00318

102/2011/40925

102/2007/23299

102/2004/14803

102/2011/40947

102/2004/10111

102/2009/39528

102/2011/40948

102/2003/05811

102/2004/10074

102/2009/37955

102/2010/40251

102/2004/12747

102/2011/40949

102/2010/39621

102/2010/38592

102/2010/40010

102/2004/12828

102/2011/41367

102/2011/41368

102/2011/41369

102/2011/41370

عربى

46972

46973

46974

46975

46976

46977

46978

46979

46980

46981

46982

46983

46984

46985

46986

46987

46988

46989

46990

46991

46992

46993

46994

46995

46996

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 209صفحة 

(عبد هللا زاید الفھد (محول

3وفاء محمد محمود ابو شعیشع (ف )

(ماجد خلف راضى مسباح الظفیرى (محول

(ناصر بدر محمود عبد الخالق محمد النجار (محول

عبد العزیز طالب الكندرى

عبد هللا مسلط فالح عبید

عبد هللا سعران مزید عبد هللا المطیرى

(فایز عید زاید فایز مزید الطیرى (محول

عصام الدین مھدى عبد الرحیم

(فواز فھد غنیم جازى المطیرى (محول

محمد على محمد سعید

عبد هللا ماضى فھاد فھید

محمد ظافر سیف الھمالن

(عبد العزیز مجبل بوظھیر (محول

3ھدى محمد احمد عماره (ف )

ھانى فاروق توفیق عبده

3عفیفى عید عفیفى محمد (ف )

2محمد أحمد على عبد الحكیم (ف )

مصطفى ابراھیم زكى متولى

(نادیة حسن مصطفى (باق

(مصطفى محمد حنفى محمود (ق.ن

اسم الطالب كود الطالب
احتیاطى

102/2011/41371

102/2004/12765

102/2011/41372

102/2011/41373

102/2011/41625

102/2010/40012

102/2011/41374

102/2011/41375

102/2005/16415

102/2011/41376

102/2010/40252

102/2010/40017

102/2010/39557

102/2010/39599

102/2006/22226

102/2004/10132

102/2006/22223

102/2002/00824

102/2004/10124

102/2010/40009

102/2000/00396

عربى

46997

46998

46999

47000

47001

47002

47003

47004

47005

47006

47007

47008

47009

47010

47011

47012

47013

47014

47015

47016

47017

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 210صفحة 

(ابراھیم عبد الصمد محمد (ق.ن

(ابراھیم عبد العظیم على أحمد (ق.ن

1احمد السید توفیق (ف )

1احمد جمعھ عبد الشافي ابراھیم (ف )

(احمد حمدى محمد عطیھ (باق

1أحمد رمضان على دسوقى (ف )

(احمد سعد اسماعیل على (باق

(احمد سعید عبده بیومى (ق.ن

(احمد سمیر عثمان سلیمان (باق

(احمد سید احمد على (باق

1احمد سید اسماعیل عبد الوھاب (ف )

(احمد سید سلیمان سید (ق.ن

(احمد عامر احمد انور (باق

(احمد عبد الخالق محمد الغریب (باق

(احمد عبد الرحمن شعبان (باق

(احمد عبد العظیم عبد المجید (باق

1احمد عرفة على (ف )

(احمد عطا هللا احمد حمدان (ق.ن

3أحمد عید أحمد حسین علوان (ف )

(احمد عید صبحى یاسین رشوان (باق

(احمد فوزى ابراھیم محمد عثمان (باق

(احمد محمد عبد الحلیم محمد (باق

2أحمد محمد عبد الرحیم (ف )

(احمد محمد عبد العزیز شعبان (ق.ن

(احمد محمد عبد اللطیف محمد (باق

اسم الطالب كود الطالب
مادة ومادتین

102/2000/10777

102/2004/09001

102/2006/18917

102/2006/02257

102/2006/19327

102/2003/00108

102/2007/23456

102/2001/00033

102/2007/23462

102/2007/06786

102/2005/01060

102/2004/09011

102/2007/02885

102/2005/21049

102/2007/23508

102/2010/39614

102/2007/25151

102/2000/10575

102/2004/00239

102/2005/01941

102/2006/03068

102/2006/01171

102/2003/00259

102/2000/10582

102/2007/05046

عربى

50001

50002

50003

50004

50005

50006

50007

50008

50009

50010

50011

50012

50013

50014

50015

50016

50017

50018

50019

50020

50021

50022

50023

50024

50025

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 211صفحة 

(احمد محمد عویس عبد السالم (باق

(احمد محمد محمد محمد غالى (باق

(احمد محمد محمود ابراھیم (باق

(احمد محمود عبد هللا محمود (ق.ن

(احمد مصطفى محمد عبد الھادى (باق

(احمد یحیى حسن احمد زغلول (باق

1أسامة عبد المتعال مزمل (ف )

(اسراء جبریل ھالل بدوى (باق

(اسالم طارق جالل عبد الكریم (باق

(اسالم على محمود سعادة (ق.ن

(اسالم یسرى ابراھیم ابو سعده (ق.ن

1اسماء احمد احمد احمد محمود (ف )

(اسماء جمعھ رمضان السعدنى (باق

(اسماء عبد الخالق عیسوي (باق

(اسماعیل محمد سید عبد التواب (ق.ن

(اشجان عبد الرحمن فھمى (ق.ن

(اشرف قدرى ھاشم عبد الواحد (ق.ن

(الشیماء شعبان محمد احمد (ق.ن

1الشیماء عزالعرب ابراھیم احمد الدیب (ف )

(الیزابیث جو زغلوفونى (ق.ن

1امانى حسن محمد عبد هللا (ف )

(امانى رشدى ابو العال (ق.ن

قامل مرید احمد عبد الرحمن (با )

(أمنیة سید محمد رضوان (باق

2امورة صالح عبد الحمید عبد الخالق (ف )

اسم الطالب كود الطالب
مادة ومادتین

102/2006/21419

102/2007/06670

102/2007/06934

102/2000/10584

102/2006/00432

102/2007/06921

102/2002/00067

102/2007/08279

102/2007/05048

102/2000/10591

102/2004/10677

102/2005/01750

102/2007/05675

102/2006/18312

102/2004/09042

102/2000/10595

102/2002/02017

102/2000/10597

102/2006/20612

102/2000/10599

102/2006/02556

102/2000/10602

102/2005/00009

102/2004/00494

102/2005/01265

عربى

50026

50027

50028

50029

50030

50031

50032

50033

50034

50035

50037

50038

50039

50040

50041

50042

50043

50044

50045

50046

50047

50048

50049

50050

50051

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 212صفحة 

(امیره احمد السید جاد (ق.ن

3أمیرة رشوان الصدیق محمد (ف )

(امیره صالح حسن حفنى (باق

(امین محمد حسین زھران (ق.ن

3أمینھ حسن حسین حسن (ف )

3أمینھ حمدى السید غنیم (ف )

(انتصار محمد مختار محمد (ق.ن

(انجى سیف امین محمد على (ق.ن

3انجى ماجد محمد (ف )

(ایقینسى منیر جورجى منصور (ق.ن

(ایمان اسحق بسطاوى (ق.ن

(ایمان سید ابراھیم مدبولى (ق.ن

3ایمان فتحى محمد اسماعیل (ف )

(ایمان محرم عبداللطیف محمد (باق

1إیمان محمد عبد العزیز محمود (ف )

(ایمان محمود سید احمد محمد (باق

(ایمان مصطفى محمد مصطفى (باق

(ایمان ندا محمد محمد مصطفى (باق

1ایمن على سعد (ف )

(ایمن فوزى  حمادة محمد (باق

1ایمن محمد سالمھ عبد الغنى (ف )

(ایناس  محمد السید حسین (ق.ن

(ایناس محمد عبد المنعم محمد (باق

(بسمھ ابراھیم رفعت نصیف (باق

(بسنت على محمد ابراھیم (باق

اسم الطالب كود الطالب
مادة ومادتین

102/2004/12856

102/2003/00495

102/2007/03112

102/2000/10607

102/2003/00517

102/2003/00518

102/2000/10608

102/2004/12692

102/2000/00034

102/2001/00161

102/2000/10609

102/2000/10610

102/2004/12845

102/2007/06700

102/2002/00107

102/2007/05541

102/2006/03257

102/2007/04735

102/2008/29165

102/2006/02813

102/2005/00545

102/2000/10616

102/2007/05542

102/2006/00655

102/2005/02651

عربى

50052

50053

50054

50055

50056

50057

50058

50059

50060

50061

50062

50063

50064

50065

50066

50067

50068

50069

50070

50071

50072

50073

50074

50075

50076

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 213صفحة 

(تادرس زكریا یعقوب سلیمان (باق

(تامر عاطف محمود شیخ هللا (ق.ن

1تامر على فھمى السید على (ف )

(تھانى ابراھیم عمر حسین (باق

(جمال عبد الناصر مصطفى (ق.ن

(جمیلة محمد احمد عبد الحافظ (ق.ن

(جواد محمد عبد الرحمن (ق.ن

(حسن محمد حسن داعستانى (ق.ن

2حسین محمد منصور إسماعیل (ف )

(حنان وھبة محمد كامل (ق.ن

(خالد حسن محمد محمد (باق

(خالد عبد العزیز قاسم فرحات (ق.ن

(خیریة سعد اسماعیل على (ق.ن

(دالیا احمد اسماعیل محمد (ق.ن

1دالیا محمد ھلیل محمد  منصور (ف )

(دعاء احمد صادق معوض (باق

(دعاء أحمد محمد أمین (ق.ن

(دعاء سالمھ عبد النبى سید (باق

1دینا أحمد صالح حسن بدیر (ف )

1رامى صابر توفیق على البطران (ف )

1رامى عادل عبد الفتاح (ف )

(رامى محمود محمود ابو النجا عطیھ (باق

(راندا عادل عبد القادر (ق.ن

2رانیا جمال ریاض محمود حمدى (ف )

(رحمة كرم زعفان ھمام (باق

اسم الطالب كود الطالب
مادة ومادتین

102/2007/08221

102/2000/10620

102/2006/01775

102/2006/21447

102/2000/10624

102/2000/10625

102/2000/10626

102/2004/10770

102/2004/00894

102/2000/10633

102/2007/24552

102/2004/09348

102/2000/10637

102/2002/02301

102/2006/02357

102/2007/03612

102/2004/10800

102/2005/02083

102/2003/00853

102/2005/01065

102/2005/12003

102/2007/05017

102/2000/10641

102/2004/01040

102/2005/02665

عربى

50077

50078

50079

50080

50081

50082

50083

50084

50085

50086

50087

50088

50089

50090

50091

50092

50093

50094

50095

50096

50097

50098

50099

50100

50101

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 214صفحة 

1رحمھ ھالل عبد الرازق احمد (ف )

(رشا صالح محمد احمد (ق.ن

2رشا ممدوح عثمان السید (ف )

1رمضان عبد الستار عبد القادر عبد النبى (ف )

(ریحان محمد على ابراھیم (ق.ن

(ریھام سعید محمد عبد الرحمن (ق.ن

(ریھام سید نصر عبد السالم حامد (باق

(ریھام طلعت أحمد محمد (ق.ن

2ریھام محمد مجدى محمد (ف )

(زیاد عالء الدین یسرى انیس (باق

(زینب فكري عوض هللا (باق

(سارة سید محمد ادریس (باق

3سامح سید حسین على عبد النبى (ف )

(سامر نجیب دانیال غالي (باق

(سحر جمال أحمد عبد الرحمن (ق.ن

(سحر محمد حسن الجابرى (ق.ن

(سعاد سعید امین عبد المعطى (باق

(سعد عبد الراضى حسین معبد (باق

2سالمة محمود أحمد محمد حسن (ف )

(سلمى محمد امین سید حسین (باق

(سلوى احمد محمد السعید سلیمان (باق

(سماح رافت محمد صالح عبد العاطى (باق

(سماھر السید عید على حسین (باق

(سمر جوده عبد العظیم عبد القوي (باق

(سمر سعد حنفى محمود (باق

اسم الطالب كود الطالب
مادة ومادتین

102/2006/00793

102/2000/10779

102/2004/08161

102/2006/03512

102/2004/10848

102/2004/12810

102/2006/00303

102/2004/10853

102/2001/00336

102/2007/02702

102/2006/19125

102/2007/24046

102/2003/02223

102/2006/19225

102/2003/03107

102/2000/10655

102/2007/06243

102/2005/16313

102/2003/02253

102/2007/24075

102/2006/21149

102/2007/24083

102/2005/02210

102/2006/01134

102/2007/03186

عربى

50102

50103

50104

50105

50106

50107

50108

50109

50110

50111

50112

50113

50114

50115

50116

50117

50118

50119

50120

50121

50122

50123

50124

50125

50126

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 215صفحة 

(سمر سعید متولي سید (باق

(سمیر محمد عزب منصور (ق.ن

2سمیة محمد عاشور محمد (ف )

(سھام فتحى احمد محمد (ق.ن

2سھیر مختار موسى عبد اللطیف (ف )

(سوزان عبد العال حسن (ق.ن

(سوزان عطیھ امین عطیھ (ق.ن

(سید مبروك محمد احمد (باق

(شریف جمعھ رمضان عبد اللطیف (باق

(شریف محمد محمود حجازي (باق

(شیرین سمیر جابر عبد القادر (باق

(شیرین طالب محمد على (ق.ن

(شیرین عبد الحمید محمد عبد الحمید (ق.ن

(شیماء احمد عبد الصبور عبد الناصر (باق

1شیماء أحمد متولى قطب (ف )

(شیماء امام محمد ابوحمود (باق

1شیماء جمال سعید احمد مھدى (ف )

(شیماء حسنى السید محمد (باق

(شیماء سید محمود سالم عالم (باق

1شیماء محمد محمود منصور (ف )

(صابرة كامل قلدس سعید (ق.ن

(صباح خلیل محمد عبد الموجود (باق

(صبریة احمد محجوب (ق.ن

(صفاء داود خلف (ق.ن

(صفاء فوزى محمد عبد التواب (باق

اسم الطالب كود الطالب
مادة ومادتین

102/2006/18349

102/2000/10660

102/2003/02283

102/2002/02556

102/2004/02505

102/2000/10661

102/2004/12820

102/2006/02400

102/2006/02600

102/2006/18362

102/2006/01414

102/2004/12962

102/2004/12885

102/2006/00627

102/2004/10594

102/2007/24135

102/2006/04681

102/2006/00629

102/2005/01420

102/2005/00272

102/2000/10668

102/2007/22918

102/2000/10670

102/2000/10671

102/2003/02439

عربى

50127

50128

50129

50130

50131

50132

50133

50134

50135

50136

50137

50138

50139

50140

50141

50142

50143

50144

50145

50146

50147

50148

50149

50150

50151

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 216صفحة 

3صفوت محروس بشرى صادق (ف )

(صالح عبد الحلیم سلیمان عمارة (ق.ن

(صالح محمود على حسن (ق.ن

(صوفیا محمد رضا محمد ابو البركات (ق.ن

(ضیاء الدین عبد العلیم محمد احمد (باق

(طارق خیرى محمد عبد العاطى (ق.ن

3احمد عید احمد عبد العزیز (ف )

(حمادة عبد الرحمن یعقوب (ق.ن

(عادل محمود شیرین محمد الطحاوى (ق.ن

3عامر مبروك داود حماد (ف )

(عباس فھمى محمد عبد هللا (باق

(عبد الرحمن حسن سعد حمد الن (باق

(عبد الرحمن محمد محمد حسن (باق

(عبد السالم محمد عبد السالم عبد المقصود (باق

عبد العزیز بطى محمد ضیف هللا ابو رمیة المطیرى
((باق

بدون اسم

(عبد هللا عبد القدوس امبابى (ق.ن

(عبیر فارس عبد النبى محمد (باق

(عبیر فھمى صالح شلبى (ق.ن

(عبیر ممدوح سعد الدین احمد (ق.ن

(عرفة ابو الحمد السھولى (ق.ن

(عزة محمود السید طلبة (ق.ن

(عال محمد عبد العظیم محمد (باق

(على عبد المحسن محمود مندنى (باق

(على نجیب حسین على (باق

اسم الطالب كود الطالب
مادة ومادتین

102/2003/02441

102/2000/10672

102/2009/33360

102/2001/00414

102/2007/05461

102/2000/10673

102/2000/00022

102/2000/10631

102/2004/07973

102/2003/02489

102/2007/08104

102/2007/25552

102/2006/02231

102/2006/21501

102/2005/17532

102/2009/38624

102/2001/01297

102/2007/24393

102/2000/10678

102/2000/10679

102/2002/03204

102/2000/10680

102/2007/24403

102/2005/17530

102/2006/02402

عربى

50152

50153

50154

50155

50156

50157

50158

50159

50420

50421

50422

50423

50424

50425

50426

50427

50428

50429

50430

50431

50432

50433

50434

50435

50436

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 217صفحة 

(علیاء ھاني ابراھیم عبد الرحمن (باق

2عماد عبد الحمید محمد عویس (ف )

(عمر عبد النبى عبد الرازق احمد (باق

(عمرو انور فؤاد شحاتھ اللیثى (باق

(عمرو عطیھ ابراھیم ابراھیم (باق

(عید جمعة محمد فرج (ق.ن

(عید حلمى عید عبد الظاھر (ق.ن

(فادى امین حمیده امین (باق

(فاطمھ الزھراء حسن جعفر (ق.ن

2فاطمة الزھراء مدحت فرماوى (ف )

3فاطمة السید على فرغلى (ف )

(فاطمة خلیل خلیل خلف (ق.ن

3فاطمة دسوقى عبد المنعم على (ف )

1فاطمھ كرم علي جوده الزغبي (ف )

(فاطمة محمد ابراھیم عبد المعطى (ق.ن

(فتحیھ حسن طلبھ احمد طلبھ (باق

2فتحیھ عبد الرحمن صدیق (ف )

(فدوى عبد الحكیم محمد الروبى (ق.ن

(فھد عبد هللا على صالح الفضالة (باق

(مازن محى الدین الجفان (ق.ن

(ماوین ماكوك اریك (ق.ن

2مایكل سمیر ثابت لوندى (ف )

1محمد ابراھیم السید احمد (ف )

(محمد السید عبد العزیز ابو رحاب (باق

(محمد انور بكر عبد الفتاح (ق.ن

اسم الطالب كود الطالب
مادة ومادتین

102/2006/03101

102/2005/01597

102/2005/01483

102/2007/06781

102/2007/04529

102/2002/03281

102/2004/09987

102/2007/05790

102/2004/12902

102/2005/12027

102/2003/02719

102/2000/10696

102/2004/02931

102/2006/01148

102/2004/07051

102/2007/08174

102/2004/08578

102/2000/00350

102/2003/03010

102/2000/10705

102/2000/10706

102/2003/02816

102/2006/20518

102/2005/00861

102/2004/15197

عربى

50437

50438

50439

50440

50441

50442

50443

50444

50445

50446

50447

50448

50449

50450

50451

50452

50453

50454

50455

50456

50457

50458

50459

50460

50461

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 218صفحة 

1محمد بكرى محمد صادق (ف )

(محمد جمال رشاد حافظ (باق

(محمد حسن حسین محمد (باق

(محمد حلمى محمد مكرم هللا (باق

(محمد حمزاوى مرزوق عبد العال (باق

(محمد رافت ابوالفضل ابو الحسن (باق

(محمد رمزى محمد جالل (ق.ن

(محمد رمزى مشھور محمد (باق

(محمد زكریا عبد هللا طایل (ق.ن

3محمد سعد محمد عبده عطیة عطیة (ف )

(محمد سعید احمد عبد العال (باق

(محمد سعید على یوسف (باق

(محمد سید ابراھیم الشوبكي (باق

(محمد سید عبد الحمید السید محمد (باق

3محمد شعبان عبد السمیع عبد هللا (ف )

(محمد صالح ماھر احمد (باق

(محمد عبد العاطى سالم عبد الشافى (باق

(محمد عطا هللا ابو الحمد موافى (باق

(محمد كمال احمد احمد الجوسقى (باق

(محمد كمال سید عبد الغنى (باق

3محمد مصطفى یوسف أمین (ف )

(محمود ابراھیم عبد العزیز مبروك (باق

1محمود جمال شلبى محمود (ف )

(محمود حسنین خلف على (باق

3محمود عصمت جاد الرب العوینى (ف )

اسم الطالب كود الطالب
مادة ومادتین

102/2005/02228

102/2007/04411

102/2005/02166

102/2007/07875

102/2006/02093

102/2006/04262

102/2004/09645

102/2006/01899

102/2006/22470

102/2004/03185

102/2006/03006

102/2007/24759

102/2006/19213

102/2007/24618

102/2002/00855

102/2005/15449

102/2007/05318

102/2007/04501

102/2006/00561

102/2007/07430

102/2004/05508

102/2007/24847

102/2006/05128

102/2007/08297

102/2003/04287

عربى

50462

50463

50464

50465

50466

50467

50468

50469

50470

50471

50472

50473

50474

50475

50476

50477

50478

50479

50480

50481

50482

50483

50484

50485

50486

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 219صفحة 

(محمود محمد احمد السید (ق.ن

(محمود محمد عبد القوى ابراھیم (باق

1محمود محمد عبد المنعم عیسوى (ف )

3محمود محمد مجاھد على (ف )

(محمود ناجى عبد النبى عبد الفتاح على (باق

(محمود یحیى الدین محمود مصطفى (باق

(مختار عصام السید فراج (باق

(مدیحھ معوض نایل احمد حلمى (باق

3مروه رمضان على عبد العال (ف )

1مروه مجدى عبد المعطى محمد (ف )

3مروه مصطفى محمد السحرتى (ف )

3مریم عادل بركات (ف )

(مشعل راشد ھلیل (باق

(مصطفى محمد صالح محمد (باق

1مصطفى محمد عبده محمد (ف )

(مصطفى محمد محمد محمد مصطفى (باق

(مصطفى محمد مرشد خمیس (باق

(ممدوح محمود رمضان عبد الستار (ق.ن

(منال عبد الاله محمد على (ق.ن

(مھا عبد الحمید محمد ابراھیم (ق.ن

(مھا عبد هللا سید الدكر (ق.ن

1مى محمد عز الدین سلیمان ابرھیم (ف )

(مى مصطفى عبده مصطفى (ق.ن

3مى مصلح محمد امام (ف )

(میرام عبد المنعم امین (باق

اسم الطالب كود الطالب
مادة ومادتین

102/2000/10725

102/2005/16306

102/2006/04151

102/2002/03719

102/2006/21345

102/2007/08278

102/2007/04041

102/2007/05159

102/2003/04359

102/2005/13713

102/2004/10121

102/2003/05340

102/2007/25700

102/2007/24944

102/2005/12480

102/2006/21358

102/2006/02611

102/2002/03841

102/2000/00398

102/2000/10738

102/2000/10739

102/2006/01464

102/2000/10741

102/2000/00406

102/2006/19013

عربى

50487

50488

50489

50490

50491

50492

50493

50494

50495

50496

50497

50498

50499

50500

50501

50502

50503

50504

50505

50506

50507

50508

50509

50510

50511

رقم الجلوس



13-05-12 01:14 .ب.ظ

م2012/2011كشف  بأسماء الطالب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى  .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 220صفحة 

(میرفت أمین عثمان (ق.ن

(میرفت محمد التھامى (ق.ن

3میالد فرج یوسف نسیم (ف )

(مینا ابراھیم عوض زكرى (باق

(نادر احمد على عیسى (باق

2ناریمان حسن السید مصطفى (ف )

(نجالء فتحى مصطفى ابو العنین (ق.ن

(نجالء محمود عبد الغفار (ق.ن

(نجوى عبد العظیم خلیل خلیل (ق.ن

(ندا السید انور حسن البدر (باق

(نسرین نبیل محمد الحسینى (ق.ن

(نسمھ عبد الناصر احمد عبد هللا (باق

(نسمھ عیسى عبد الحلیم اسماعیل (باق

1نعمة محمد محمود عبد السمیع احمد (ف )

(نھال محمد سید محمد مصطفى (باق

(نھلة سلیم المسلمى (ق.ن

(نھى احمد حافظ حسن (ق.ن

(نھى على مرسى صالح (ق.ن

(نوسة محمد على عبد المجید (ق.ن

(ھاجر محمد اسماعیل محمود (باق

(ھالة عزت محمد عبد الصمد (ق.ن

1ھانم الحسینى یوسف یوسف (ف )

(ھانى محمد صالح عبد الواحد (ق.ن

(ھبھ احمد اسماعیل محمد (باق

(ھبھ سید عبده عبد الدایم (باق

اسم الطالب كود الطالب
مادة ومادتین

102/2004/11415

102/2000/10743

102/2004/04886

102/2007/07472

102/2005/03178

102/2005/02556

102/2000/10747

102/2000/10748

102/2000/10749

102/2007/08006

102/2000/10751

102/2007/25038

102/2007/06118

102/2006/04082

102/2005/16776

102/2004/11432

102/2000/00413

102/2000/10754

102/2002/04036

102/2007/04290

102/2004/10196

102/2005/01286

102/2000/10757

102/2007/25335

102/2006/21098

عربى

50512

50513

50514

50515

50516

50517

50518

50519

50520

50521

50522

50523

50524

50525

50526

50527

50528

50529

50530

50531

50532

50533

50534

50535

50536

رقم الجلوس
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م2012/2011ب المقیدین بالفرقة الرابعة للعام الجامعى كشف  بأسماء الطال .

كلیة الحقوق
جامعة القاھرة

مـــركـز الحســاب العلمــى-نظــام مـعلــــومـات جـامعـــة القاھــرة 

221من 221صفحة 

(ھدى عبد الغنى سعید حسین (ق.ن

(ھشام السید السید حسن (باق

(ھشام جابر محمد عبد الوارث (باق

(ھشام حسن الصیاد الجمال (باق

(ھناء ابراھیم صالح على (ق.ن

(ھناء احمد على محمود احمد سویلم (باق

2ھناء رضا فؤاد دردیر (ف )

(ھناء عبد الحلیم محمد متبولى (ق.ن

(ھند إبراھیم عبد المنعم عبد المحسن (ق.ن

(ھند أحمد حامد على (ق.ن

(ھند محمد انور رجب (ق.ن

(ھیام رشدى حامد (ق.ن

3وردة عبد الحلیم عبد الموجود (ف )

3وفاء حسن محمد محمد (ف )

(یاسر محمود احمد عبد هللا (ق.ن

(یاسمین شفیق احمد (باق

(یاسمین عالم احمد عوض (ق.ن

(یاسمین محسن عبد الھادى محمد طمان (باق

(محمد محمود محمد ابراھیم (ق.ن

اسم الطالب كود الطالب
مادة ومادتین

102/2000/10761

102/2007/04979

102/2006/00237

102/2006/05125

102/2004/09910

102/2005/01934

102/2005/11880

102/2000/10764

102/2002/01404

102/2003/04799

102/2002/04173

102/2004/12935

102/2004/06320

102/2003/04859

102/2004/12939

102/2007/25276

102/2004/12841

102/2007/07607

102/2004/15193

عربى

50537

50538

50539

50540

50541

50542

50543

50544

50545

50546

50547

50548

50549

50550

50551

50552

50553

50554

50555

رقم الجلوس
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