
 

 

ط القبول النهائى من قبل وزاره التعليم العاىل وعىل   لكليه الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 2020-2019الطالب المرشح التحاقهم بالعام الجامىع  بشر
وط االلتحاق              ط من شر                                                                                           جميع الطالب المعلن اسمائهم االنتهاء من اجراء المقابالت الشخصيه والكشف الطبى كشر

 برجاء رسعه  الدخول عىل الرابط المعلن الستكمال اجراءات التسجيل هام وعاجل

 الثانوية العامه المرصية واالزهرية
ى
 %55.00 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية المعادله العربية 
ى
 %55.00 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية االمريكية 
ى
 A.D 55.00%الحد االدئى للقبول ف

ية  ى  الثانوية االنجلي 
ى
 I.G 55.00%الحد االدئى للقبول ف

 اسم الطالب الكلية رقم استمارة التسجيل

9490 
القانونية والمعامالت كلية الدراسات 

 نور حسام الدين عبد اللطيف محمد عبد المنعم الدولية

9489 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 محمود مسعد محمد عىل   الدولية

9488 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 محمد فؤاد حماية موىس الدولية

9487 
 كلية الدراسات القانونية والمعامالت

 عادل احمد السباىع عبد الوهاب هندى الدولية

9479 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

ى محمد عبد التواب الدولية  محمد حسي 

9477 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 عبد الرحمن محمد محمدى حافظ الدولية

9465 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 معاذ بهاء محمد حسن الدولية

9464 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 عبد هللا محمد عبد العظيم عبد الحميد الدولية

9443 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 احمد عبد الحميد عبد الرحمن عبد اللطيف  الدولية

9459 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

ى حاكم فؤاد احمد عثمان الدولية  نرمي 

9460 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 محمد احمد احمد محروس عبد العال الدولية

9441 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 ساره عبد الباسط صالح محمود عوض الدولية

9336 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

ى ابراهيم احمد محمد خليل الدولية  صيى

9450 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 امنيه احمد محمد محمود  الدولية

9447 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

ف ابو الحمد فرج عىل محمود الدولية  مصطفى اشر

9449 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 عبد الرحمن يعقوب عىل يعقوب عىل الدولية



9453 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 مصطفى محمد عبد الرازق عىل اسماعيل الدولية

9444 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 محمد صالح ابراهيم عبد المعىط الدولية

9440 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

قاوى الدولية ف عيد محمود الشر  اشر

9438 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 عىل احمد محمد عىل الدولية

9437 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 السيد محمد محمد الداودي  الدولية

9435 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

   الدولية
 عبد الرحمن ثروت عطا هللا الليب 

9430 
عامالت كلية الدراسات القانونية والم

 احمد خالد محروس محمد الدولية

9427 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 سارة ابراهيم كامل عوض اسخرون الدولية

9423 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 عبد هللا زين العابدين عبد هللا محمود الدولية

9431 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 عبدهللا محمد جالل الدين الجارم الدولية

9421 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 مجاهد عبد العزيز سنوىس عيد الدولية

9415 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 مازن مجدى محمد حسن عصفور الدولية

9419 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 فؤاد عبودعبد هللا كرم محمد  الدولية

9420 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 نداء خميس عبد الرؤوف حسن الدولية

9388 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 جالل محمد جالل الدين الجارم الدولية

9417 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 عبدالعظيم عبدالحميد عفيفى الديوائى نورهان عزت  الدولية

9410 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 رنيم عصام محمد يعقوب الخبى  الدولية

9407 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 عىل احمد عىل عبدالعال الدولية

9405 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 محمدانور االمي  عزب  الدولية

9406 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 يوسف زغلول محمد ابوالوفا الدولية

9409 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 روان محمدى محمد محمود الهضبى  الدولية

9403 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 محمد حمدى عباده حماد الدولية

9408 
القانونية والمعامالت كلية الدراسات 

 محمد ساىم عبدالنبى عىل عبدالنبى  الدولية



9393 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 رانا عبد العال الحامدى متوىل الدولية

9384 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

ى احمد الدولية  خالد احمد حسي 

9378 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 مصطفى عبد الستار عبد الحليم عبد الحميد لدوليةا

9383 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

ى  الدولية ى امي  ى محمد حسي   حسي 

9379 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 طارق عادل عبد العزيز محمد عبد العزيز الدولية

9373 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 ناهد محمد ابراهيم قنديل قنديل الدولية

9332 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 محمد احمد رجب احمد رحيم الدولية

9348 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 عبد الرحمن سليمان محمد سليمان الدولية

9339 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

ى  الدولية  فهىم محمد الجندىعبد الرحمن امي 

9342 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

وك عبد العزيز سعد عبد الرازق الدولية  سيفان ميى

9325 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 احمد محمد رضا خميس خطاب الدولية

9301 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 حسن بدوى سعدى توفيق الدولية

9180 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 معاوية فتىح رمضان عبد العزيز الدولية

9162 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 احمد علوائى محمد علوائى محمد الدولية

7061 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 حسن محمد حسن ابو زيد سيد الدولية

8600 
القانونية والمعامالت كلية الدراسات 

 امنيه خالد محمد عبد الرحمن الدولية

8262 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 احمد عبد العزيز عىل  موىس  سالمه  الدولية

5514 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 مروان عمرو محمد لبيب الدولية

9510 
القانونية والمعامالت كلية الدراسات 

 زياد عبد هللا محمد عبد هللا الدولية

9507 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

ف الديب سعيد الدولية  وليد اشر

9504 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 مازن احمد محمد عبد الصادق الدولية

9503 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

ى كامل احمد خليفة الدولية  محمد صيى

9493 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 مروان محمد ابراهيم عبد الاله الدولية



9494 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 احمد حسن صالح احمد صالح الدولية

9470 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 الرحمن عبد الفتاح خضي  خالد محمد عبد  الدولية

9422 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 سامح مجدى يونس حتيته الدولية

9373 
كلية الدراسات القانونية والمعامالت 

 رنا مجدى احمد خميس عىل الدولية

 


