
ط القبول النهائى من قبل وزاره التعليم العاىل وعىل   لكليه الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 2020-2019الطالب المرشح التحاقهم بالعام الجامىع  بشر
 صدد اعالن اسماء طالب جدد جميع الطالب المعلن اسمائهم االنتهاء من اجراء 

ى
وط االلتحاق  والجامعه ف ط من شر المقابالت الشخصيه والكشف الطبى كشر

ه                                                                                        اجلبرجاء رسعه  الدخول عىل الرابط المعلن الستكمال اجراءات التسجيل هام وعكدفعه اخير
 

 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 االنجلير
ى
  I.G 55.00%الحد االدئى للقبول ف

  اسم الطالب الكلية رقم استمارة التسجيل

ي  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8509
    احمد وليد احمد عبد الغبى

    اسامه كمال حسن ابراهيم خليل كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8058

    ليىل محمد ابراهيم شحاته محمود كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8701

    احمد جمال عبد النارص محمد حسن سعد مطاوع  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8564

ى الشناوى كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8566     محمد الحسيبى احمد امير

    احمد حامد عبد الكريم دعبوب ةكلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولي 8217

    احمد محمد عبد الوارث عوض  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8042

    ابراهيم محمد ابراهيم سليمان يوسف شعله  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8052

ي  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8040
    محمد عاشور محمد عبد الباف 

    عمر خالد اسماعيل عىلي  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 7860

    عماد سليمان عبد هللا سليمان صالح كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 7444

    محمد عيىسمازن وائل عيىس  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 6200

    خالد بدر عمر عىلي  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 4935

    احمد محمد منصور عبد الدايم  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 5820

    سالم محمود سالم محمود عطيه كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 5731

    محمد ابراهيم احمد ابراهيم عبد الرحيم  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 5466

ى احمد جابر كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8735     احمد حسير

    وفاء رزق فتىح عبد العزيز عبده كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8890

    احمد صالح الدين سيد احمد محمود منيىسي  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8868

    محمد طارق جابر رياض كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8858

    اميل عادل كامل سليمان خليل  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 7105

ي  لقانونية والمعامالت الدوليةكلية الدراسات ا 8800
ى محمود ابراهيم مصطفى     ياسمير

ى محمد  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8779  حسير
    محمد عفت عني 

    عمر محمد عمر سليم  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8768

    يوسف رافت فايز بانوب داود كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8767

    ماسه محمد سيد محمد الجوهري  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8242

    فادى عماد مجدى لطفى واصف كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 7982

    ابراهيم جابر البياضسعاد اوشام  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9099

ي محمد  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9064
    شادي محمد الحسيبى

    محمد ياش صالح عرفه الصباغ كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9052

    محمد احمد عبد الشافى عبد الال كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9047

    يحبر وجيه انور محمد درويش كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9035



    نور الدين مدين انور محمد  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9034

    عبد هللا محمود ابو الحمد مبدي  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9030

    عمر هشام محمد سعيد عيد جيى  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9032

    محمد خليل حسن خليل حمد كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9015

    محمد حمدى محمد ندا كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9012

 عىلي احمد عياد  مالت الدوليةكلية الدراسات القانونية والمعا 9011
ى     عىلي الحسير

    عبد الرحمن عيد محمد احمد  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8994

    هادي احمد خليل عبد الفتاح كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8991

    سعد عادل سعد ابراهيم اسماعيل كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8960

    نور الدين محمد عبد الحميد احمد نوار كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8933

    اسالم محمود احمد محمود  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8952

    خالد شعبان العرئى ابو العال كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8927

    محمد عبد المجيد محمود محمد كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8902

    مؤمن ممدوح النبيىسر كامل كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8893

ف محمد جمعه محمد كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8555     اشر

ى محمد  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8274     هشام خالد محمد امير

    محمود احمد محمد احمد عثمان كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9360

    ايه يوسف رياض حجاج كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9366

    ابانوب نشأت سليم فهىم القانونية والمعامالت الدوليةكلية الدراسات  9352

    فاطمة محمد عبد التواب محمد كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9354

    عبد هللا جالل حسن عبد الونيس كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9353

    نوران عبد المجيد عبد الحميد سالم لدوليةكلية الدراسات القانونية والمعامالت ا 9351

    سعد هللا محمد سعد هللا عبد العال عىلي  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9345

وك  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9340     محمد ممدوح طه شعبان ميى

    مصطفى احمد محمد لطفى بديوى القانونية والمعامالت الدوليةكلية الدراسات  9314

    جاد احمد جاد محمود جاد  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9324

    محمد ايمن عبد الحليم العقباوي  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9322

    عطا عبد العزيز ابو بكر عطا عبد العزيز القانونية والمعامالت الدوليةكلية الدراسات  9318

    محمد عبد العزيز ابو بكر عطا عبد العزيز كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9317

    محمد رزق عىلي ابراهيم فكرون  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9307

    كريم وحيد سامي احمد  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9313

    ياش عىلي دبش عبد اللطيف  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9303

    يوسف ايمن محمود ابو شادى كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9309

    يوسف عىل عبد المقصود هاشم القانونية والمعامالت الدوليةكلية الدراسات  9296

    احمد يوسف محمد عبد الرحيم  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9297

    محمد عىل عمر محمود كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9294

    عبد العزيز  حلىمي السيد محمد عبد العال كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9197

    وائل عبد القادر احمد حامد كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9282

    محمد عىل عبد الحليم عىل خليفة كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9286

    محمد عبد المجيد محمد ابوزيد كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9280

    محمد طارق محمد ابو السعود  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9274



ف عبد اللطيف محمد  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9275     فاطمه الزهراء اشر

    سلىمي محمد سعد التابىعي  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9278

    عبدالرحمن خالد عبد الرحمن سيد  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9277

    يارا عمرو ابو الفتوح فهىم كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9269

ى حسنماهيتاب عماد الدين ح كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9270     سير

    احمد السيد مسعد ابراهيم ابو سعده كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9261

    عمرو موسي ابراهيم احمد محمد كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9255

    المنعم حسن ابوالعالايمان رفعت عبد  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9250

ى  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9256     احمد يوسف احمد ابراهيم حسنير

 جمعه محمد كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9239
 
    محمد مؤمن باهلل الدسوف

    مرصىميار مرصى عىل  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9240

ي محمود جالل كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9251
    احمد محمود حنفى

    يوستينا عيىس مايز جوارجى عطيه كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9238

    عرفه سعد عبد القادر عبد العزيز كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9230

    محمد انور قاضى حداد كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9231

    محمد السويفى محمد السويفى  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9235

    نادين السيد عىل امام محمد كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9196

    مريم محمد جمودة عفيفى  القانونية والمعامالت الدوليةكلية الدراسات  9225

    مهاب عادل محمود احمد كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9224

    محمد عالء محمود قنطوش كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9220

    الد حسن سالموسام خ كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9215

    محمد عبد الجليل محمد عبد الفتاح  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9213

ى عىل موسي  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9217     محمد سيد حسير

    محمد طارق محمد عبد الوهاب كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9206

    مهند احمد محمد عبده ايوب كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9179

    محمد عبد العزيز  مسعود عبد العزيز كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9185

ى محمد عبد القادر الشهاوى كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9181     احمد صيى

يف احمد عصمت محمد حتاته كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 7945     شر

    احمد محمد سعد محمد موسي  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9174

    سيد يونس سيد يونس كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9176

    ابانوب شيال سنادة روفائيل القانونية والمعامالت الدوليةكلية الدراسات  9171

    احمد اسماعيل عامر شعبان كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9155

    يوسف احمد محمد ابو الفتح محمد عبده دليو كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9153

    مازن عالء سعيد جمعه القانونية والمعامالت الدوليةكلية الدراسات  9145

    احمد عبد الرحمن احمد سيد  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9147

    محمد عبد الحميد نمر عبد الحميد كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9073

    رنا هشام حسن محروس الحويىل القانونية والمعامالت الدوليةكلية الدراسات  9146

    محمد شامل عثمان محمد كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 5325

    عبد النارص السيد رشاد مرس هريدى كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9144

    حازم جيى باشا عبد الحليم حسبو عبد الواحد القانونية والمعامالت الدوليةكلية الدراسات  9106

    احمد ابراهيم عبد هللا محمود  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9115



 

 

 

    عمر محمد فتىح ذىك  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9117

    احمد خالد عبد الرحمن السععيد ابراهيم القانونية والمعامالت الدوليةكلية الدراسات  9107

    محمود احمد احمد عبد المجيد  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9086

ي كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9087     فارس حاتم عاطف العشر

    احمد محمد عبده عبد هللا محمد ترىكي  القانونية والمعامالت الدوليةكلية الدراسات  9042

ي شداد كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 9028     محمد عىلي محمود عبد النبى

    عبدهللا عالء الدين رجب السيد كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8962

ى ابراهيم عبد الال ية والمعامالت الدوليةكلية الدراسات القانون 8771     نورهان سمير امير

ى صالح  كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية 8741  وافد   ساره اسعد حسير


