
 اـــــالـمـنـيـة ــــجـامعـ
 الحقــــــــوقـية ـــــكـل

 شئـــــــون الطــــــالب
 

Mania University 

Faculty of Law 

Student’s Affairs 

 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الرابعبيان بأسماء الطالب المسجلين فى مقررات من المستوى 
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

1 
 4/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون االجراءات الجنائية 402 2356 محمد الجواد محمود عمر عبير السيد  

2 
 4/1/2020 د( مقاعد خلفية قبلية  ( مدرج)15لجنة ) قانون االجراءات الجنائية 402 2455 محمد عدلى محمد عبد السالم  

3 
 4/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون االجراءات الجنائية 402 3009 احمد ابراهيم على احمد  

4 
 4/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون االجراءات الجنائية 402 3011 احمد ابوبكر خلف عبد الفضيل  

5 
 4/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون االجراءات الجنائية 402 3025 احمد خالف عمر على  

6 
 4/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون االجراءات الجنائية 402 3031 احمد صالح ابراهيم سالمه  

7 
 4/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) راءات الجنائيةقانون االج 402 3034 احمد عصام مصطفى محمد  

8 
 4/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون االجراءات الجنائية 402 3037 احمد على محمد علوان  

9 
 4/1/2020 د خلفية قبلية ( مدرج) د( مقاع15لجنة ) قانون االجراءات الجنائية 402 3039 احمد عماد الدين احمد محمد  

10 
 4/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون االجراءات الجنائية 402 3041 احمد عيد ترياق عبد الواحد  

11 
 4/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون االجراءات الجنائية 402 3060 احمد مصطفى محمدوصفى عيد  

12 
 4/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون االجراءات الجنائية 402 3079 راء حسن محمد كمال سيداس  
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13 
 4/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون االجراءات الجنائية 402 3083 الظاهر اسالم عاطف حسين عبد  

14 
 4/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) انون االجراءات الجنائيةق 402 3130 ايهاب طه محمد الدمرداش  

15 
 4/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون االجراءات الجنائية 402 3137 جون تقى رمزى سعد  

16 
 4/1/2020 مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية  (15لجنة ) قانون االجراءات الجنائية 402 3142 حبيبه محمد ربيع احمد عبد الرحيم  

17 
 4/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون االجراءات الجنائية 402 3150 حسام رمضان خميس حسن  

1 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3156 حسن محسن على البيومي  

2 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3193 ضوان مصطفى ابراهيم عبد الحميدر  

3 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3197 رنا سيد توفيق امين  

4 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) ن االجراءات الجنائيةقانو 402 3199 رياض بهاء الدين رياض خالف  

5 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3214 سلمى محمد خليل احمد  

6 
 4/1/2020 بحريةية ( مدرج)د( مقاعد أمام16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3219 سميره سيد محمد مرسى  

7 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3229 شذا بهاء الدين محمد عبد الفتاح  
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8 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3232 شروق وليد محمد خليفه  

9 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3240 بد المعتمد صادقشيماء شعبان ع  

10 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3254 طه عمار محمد شمس  

11 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) ات الجنائيةقانون االجراء 402 3271 عبد الرحمن خلف عبد الرحمن مهنى  

12 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3274 عبد الرحمن سعيد محمد جاب هللا  

13 
 4/1/2020 بحريةعد أمامية ( مدرج)د( مقا16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3278 عبد الرحمن على فهمى طلب  

14 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3281 عبد الرحمن محمود محمد محمد  

15 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3302 عالء طه عبد الحليم عبد الوهاب  

16 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3303 عالء مصباح فتح هللا سليمان  

17 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3307 على حسن محمد عبد الحكيم  

18 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) ن االجراءات الجنائيةقانو 402 3315 علياء على رفعت هاشم  

19 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3316 عماد ماضى احمد خليفه  
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20 
 4/1/2020 بحريةامية ( مدرج)د( مقاعد أم16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3320 عمر رجب تونى محمود  

21 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3321 عمر رضا يوسف محمد  

22 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3323 عمر عالء سيد عبد الرحمن  

23 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3355 د الغنىكريم كمال مصطفى عب  

24 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3356 كريم هانىء محمد عبد الرحمن  

25 
 4/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) يةقانون االجراءات الجنائ 402 3371 محمد بدر عاشور راغب  

1 
 4/1/2020 بحريةخلفية )د( مقاعد  ( مدرج17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3372 محمد جمال رمضان عبد الحكيم  

2 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3374 محمد حسن حلمى محمد  

3  
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3378 نادى حسين محمد خالد محمد  

4 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3379 محمد خيرى ابو العيون عبد هللا  

5 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3381 محمد رضا رجب ابراهيم  

6 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3382 محمد شريف احمد محمد  
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7 
 4/1/2020 بحريةد( مقاعد خلفية ( مدرج )17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3385 محمد صفوت عيد أحمد  

8 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3387 محمد طارق عاطف عمر  

9 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3395 محمد عبد الرازق محمد عبد الجواد  

10 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3397 حمد عصام عبد العزيز طهم  

11 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3416 محمود ثروت رجب محمد  

12 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) ات الجنائيةقانون االجراء 402 3423 محمود صالح سمير فريز  

13 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3430 مرفت احمد محمد ابو اليزيد  

14 
 4/1/2020 بحريةفية ( مدرج )د( مقاعد خل17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3432 مريم ابراهيم محمد حسن  

15 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3444 مصطفى محمد كامل عبد المجيد  

16 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3448 مصطفى محمود عبد الفتاح محمد  

17 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3450 محمود محمد عبد الفتاحمصطفى   

18 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3473 نادى خالد محمد نادى  
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19 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) اءات الجنائيةقانون االجر 402 3485 نورا احمد محمد رسمى محمود

20  
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3487 نوران طارق فتحى عطا  

21 
 4/1/2020 بحريةلفية ( مدرج )د( مقاعد خ17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3494 نورهان عاطف عبد هللا انور  

22 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3498 هاجر طه احمد حسين  

23 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3508 هدير رمضان محمد عيسى  

24 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3509 عبد الرازقهدير صفوت عبد المنعم   

25 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3523 يارا محمود محمد عبد الحليم  

26 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) جراءات الجنائيةقانون اال 402 3524 ياره محمد عبد المجيد سيد الهم  

27 
 4/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3530 ياسين بهاء الدين احمد محمد  

28 
 4/1/2020 بحريةعد خلفية ( مدرج )د( مقا17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 402 3531 ياسين محمد ياسين صادق  
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 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

1 
 19/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين  401 3009 احمد ابراهيم على احمد  

2 
 401 3025 ف عمر علىاحمد خال  

 19/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

3 
 401 3031 احمد صالح ابراهيم سالمه  

 19/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

4 
 401 3034 احمد عصام مصطفى محمد  

 19/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

5 
 401 3039 احمد عماد الدين احمد محمد  

 19/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

6 
 401 3041 احمد عيد ترياق عبد الواحد  

 19/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

7 
 401 3052 احمد محمد عبد الرشيد احمد  

 19/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

8 
 401 3060 وصفى عيد احمد مصطفى محمد  

 19/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) لقانون الدولي الخاص) تنازع القوانين ا

9 
 401 3083 الظاهر اسالم عاطف حسين عبد  

 19/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 
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 شئـــــــون الطــــــالب
 

Mania University 

Faculty of Law 

Student’s Affairs 

 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الرابعبيان بأسماء الطالب المسجلين فى مقررات من المستوى 
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

10 
 401 3130 ايهاب طه محمد الدمرداش  

 19/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) ن الدولي الخاص) تنازع القوانين القانو

11 
 401 3142 حبيبه محمد ربيع احمد عبد الرحيم  

 19/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

12 
 401 3156 حسن محسن على البيومي  

 19/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) الدولي الخاص) تنازع القوانين  القانون

13 
 401 3180 رامى نصر فنلى فيلبس  

 19/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

14 
 401 3193 رضوان مصطفى ابراهيم عبد الحميد  

 19/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) دولي الخاص) تنازع القوانين القانون ال

15 
 401 3197 رنا سيد توفيق امين  

 19/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

16 
 401 3199 رياض بهاء الدين رياض خالف  

 19/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) ص) تنازع القوانين القانون الدولي الخا

17 
 401 3214 سلمى محمد خليل احمد  

 19/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

1 
 401 3219 سميره سيد محمد مرسى  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) ين القانون الدولي الخاص) تنازع القوان

2 
 401 3229 شذا بهاء الدين محمد عبد الفتاح  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

3 
 401 3232 شروق وليد محمد خليفه  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16)لجنة القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

4 
 401 3240 شيماء شعبان عبد المعتمد صادق  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 
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 شئـــــــون الطــــــالب
 

Mania University 

Faculty of Law 

Student’s Affairs 

 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الرابعبيان بأسماء الطالب المسجلين فى مقررات من المستوى 
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

5 
 401 3254 طه عمار محمد شمس  

 19/1/2020 بحريةقاعد أمامية ( مدرج)د( م16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

6 
 401 3271 الرحمن خلف عبد الرحمن مهنىعبد   

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

7 
 401 3274 عبد الرحمن سعيد محمد جاب هللا  

 19/1/2020 بحريةمقاعد أمامية ( مدرج)د( 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

8 
 401 3278 عبد الرحمن على فهمى طلب  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

9 
 401 3281 عبد الرحمن محمود محمد محمد  

 19/1/2020 بحريةمية ( مدرج)د( مقاعد أما16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

10 
 401 3288 عبد الرحمن هشام محمد عبد الحكيم  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

11 
 401 3302 عالء طه عبد الحليم عبد الوهاب  

 19/1/2020 بحريةأمامية  ( مدرج)د( مقاعد16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

12 
 401 3303 عالء مصباح فتح هللا سليمان  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

13 
 401 3307 على حسن محمد عبد الحكيم  

 19/1/2020 بحرية ( مدرج)د( مقاعد أمامية16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

14 
 401 3315 علياء على رفعت هاشم  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

15 
 401 3316 عماد ماضى احمد خليفه  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

16 
 401 3320 عمر رجب تونى محمود  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 



 اـــــالـمـنـيـة ــــجـامعـ
 الحقــــــــوقـية ـــــكـل

 شئـــــــون الطــــــالب
 

Mania University 

Faculty of Law 

Student’s Affairs 

 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الرابعبيان بأسماء الطالب المسجلين فى مقررات من المستوى 
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

17 
 401 3321 عمر رضا يوسف محمد  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

18 
 401 3323 د الرحمنعمر عالء سيد عب  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

19 
 401 3355 كريم كمال مصطفى عبد الغنى  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

20 
 401 3356 حمنكريم هانىء محمد عبد الر  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

21 
 401 3371 محمد بدر عاشور راغب  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

22 
 401 3372 محمد جمال رمضان عبد الحكيم  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

23 
 401 3374 محمد حسن حلمى محمد  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

24 
 401 3378 نادى حسين محمد خالد محمد  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) لي الخاص) تنازع القوانين القانون الدو

25 
 401 3379 محمد خيرى ابو العيون عبد هللا  

 19/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

1 
 401 3381 محمد رضا رجب ابراهيم  

 19/1/2020 بحريةخلفية )د( مقاعد  ( مدرج17لجنة) ص) تنازع القوانين الدولي الخا القانون 

2 
 401 3382 محمد شريف احمد محمد  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

3  
 401 3385 محمد صفوت عيد أحمد  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17جنة)ل القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الرابعبيان بأسماء الطالب المسجلين فى مقررات من المستوى 
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

4 
 401 3387 محمد طارق عاطف عمر  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

5 
 401 3395 محمد عبد الرازق محمد عبد الجواد  

 19/1/2020 بحريةدرج )د( مقاعد خلفية ( م17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

6 
 401 3397 محمد عصام عبد العزيز طه  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

7 
 401 3416 محمود ثروت رجب محمد  

 19/1/2020 بحريةفية ( مدرج )د( مقاعد خل17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

8 
 401 3423 محمود صالح سمير فريز  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

9 
 401 3432 مريم ابراهيم محمد حسن  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

10 
 401 3447 مصطفى محمد يوسف محمد  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

11 
 401 3448 مصطفى محمود عبد الفتاح محمد  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

12 
 401 3450 مصطفى محمود محمد عبد الفتاح  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

13 
 401 3473 نادى خالد محمد نادى  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

14 
 401 3480 فيصل عبد هللانهال يوسف   

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

15 
 401 3485 نورا احمد محمد رسمى محمود  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الرابعبيان بأسماء الطالب المسجلين فى مقررات من المستوى 
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

16 
 401 3487 انوران طارق فتحى عط  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

17 
 401 3494 نورهان عاطف عبد هللا انور  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

18 
 401 3498 هاجر طه احمد حسين  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) انون الدولي الخاص) تنازع القوانين الق

19 
 401 3508 هدير رمضان محمد عيسى  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

20  
 401 3509 هدير صفوت عبد المنعم عبد الرازق  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

21 
 401 3523 يارا محمود محمد عبد الحليم  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 

22 
 401 3524 ياره محمد عبد المجيد سيد الهم  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) لقانون الدولي الخاص) تنازع القوانين ا

23 
 401 3531 ياسين محمد ياسين صادق  

 19/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون الدولي الخاص) تنازع القوانين 
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الرابعبيان بأسماء الطالب المسجلين فى مقررات من المستوى 
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الرابعبيان بأسماء الطالب المسجلين فى مقررات من المستوى 
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 
 التاريخ مكان اللجنة المقرر مقرركود ال رقم الجلوس االسم م

1 
 16/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري( 404 3009 احمد ابراهيم على احمد  

2 
 404 3025 احمد خالف عمر على  

 16/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

3 
 404 3031 احمد صالح ابراهيم سالمه  

 16/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

4 
 404 3039 احمد عماد الدين احمد محمد  

 16/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

5 
 404 3041 عيد ترياق عبد الواحداحمد   

 16/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

6 
 404 3052 احمد محمد عبد الرشيد احمد  

 16/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

7 
 404 3060 عيد احمد مصطفى محمدوصفى  

 16/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

8 
 404 3079 اسراء حسن محمد كمال سيد  

 16/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

9 
 404 3083 اسالم عاطف حسين عبدالظاهر  

 16/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) نون المرافعات) التنفيذ الجبري(قا
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الرابعبيان بأسماء الطالب المسجلين فى مقررات من المستوى 
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر مقرركود ال رقم الجلوس االسم م

10 
 404 3142 حبيبه محمد ربيع احمد عبد الرحيم  

 16/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

11 
 404 3150 حسام رمضان خميس حسن  

 16/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) ت) التنفيذ الجبري(قانون المرافعا

12 
 404 3156 حسن محسن على البيومي  

 16/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

13 
 404 3161 حماده محمد عبد اللطيف طلب  

 16/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) (قانون المرافعات) التنفيذ الجبري

14 
 404 3199 رياض بهاء الدين رياض خالف  

 16/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

15 
 404 3214 سلمى محمد خليل احمد  

 16/1/2020 د( مقاعد خلفية قبلية ( مدرج) 15لجنة ) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

16 
 404 3219 سميره سيد محمد مرسى  

 16/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

17 
 404 3227 شادى ياسر محمد محمد  

 16/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

1 
 404 3229 شذا بهاء الدين محمد عبد الفتاح  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

2 
 404 3232 شروق وليد محمد خليفه  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

3 
 404 3240 شعبان عبد المعتمد صادق شيماء  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

4 
 404 3254 طه عمار محمد شمس  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(
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  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر مقرركود ال رقم الجلوس االسم م

5 
 404 3274 عبد الرحمن سعيد محمد جاب هللا  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

6 
 404 3278 عبد الرحمن على فهمى طلب  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

7 
 404 3281 عبد الرحمن محمود محمد محمد  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) رافعات) التنفيذ الجبري(قانون الم

8 
 404 3288 عبد الرحمن هشام محمد عبد الحكيم  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

9 
 404 3302 عالء طه عبد الحليم عبد الوهاب  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) التنفيذ الجبري(قانون المرافعات) 

10 
 404 3303 عالء مصباح فتح هللا سليمان  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

11 
 404 3307 على حسن محمد عبد الحكيم  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16جنة)ل قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

12 
 404 3315 علياء على رفعت هاشم  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

13 
 404 3316 عماد ماضى احمد خليفه  

 16/1/2020 بحريةة ( مدرج)د( مقاعد أمامي16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

14 
 404 3321 عمر رضا يوسف محمد  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

15 
 404 3355 كريم كمال مصطفى عبد الغنى  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

16 
 404 3371 محمد بدر عاشور راغب  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(
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  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر مقرركود ال رقم الجلوس االسم م

17 
 404 3372 محمد جمال رمضان عبد الحكيم  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

18 
 404 3374 محمد حسن حلمى محمد  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

19 
 404 3378 نادى حسين محمد خالد محمد  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

20 
 404 3379 محمد خيرى ابو العيون عبد هللا  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) المرافعات) التنفيذ الجبري(قانون 

21 
 404 3381 محمد رضا رجب ابراهيم  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

22 
 404 3382 محمد شريف احمد محمد  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

23 
 404 3385 محمد صفوت عيد أحمد  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

24 
 404 3379 محمد عصام عبد العزيز طه  

 16/1/2020 بحريةامية ( مدرج)د( مقاعد أم16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

25 
 404 3423 محمود صالح سمير فريز  

 16/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

1 
 404 3432 مريم ابراهيم محمد حسن  

 16/1/2020 بحريةخلفية )د( مقاعد  ( مدرج17لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

2 
 404 3448 مصطفى محمود عبد الفتاح محمد  

 16/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

3  
 404 3450 مصطفى محمود محمد عبد الفتاح  

 16/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(
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  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر مقرركود ال رقم الجلوس االسم م

4 
 404 3473 د نادىنادى خالد محم  

 16/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

5 
 404 3483 نهال يوسف فيصل عبد هللا  

 16/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

6 
 404 3485 نورا احمد محمد رسمى محمود  

 16/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) ن المرافعات) التنفيذ الجبري(قانو

7 
 404 3487 نوران طارق فتحى عطا  

 16/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

8 
 404 3494 نورهان عاطف عبد هللا انور  

 16/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) بري(قانون المرافعات) التنفيذ الج

9 
 404 3498 هاجر طه احمد حسين  

 16/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

10 
 404 3508 هدير رمضان محمد عيسى  

 16/1/2020 بحريةلفية ( مدرج )د( مقاعد خ17لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

11 
 404 3509 هدير صفوت عبد المنعم عبد الرازق  

 16/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

12 
 404 3523 يارا محمود محمد عبد الحليم  

 16/1/2020 ةبحري( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

13 
 404 3524 ياره محمد عبد المجيد سيد الهم  

 16/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

14 
 404 3531 ياسين محمد ياسين صادق  

 16/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(

15 
 404 2356 محمد الجواد محمود عمر عبير السيد  

 16/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون المرافعات) التنفيذ الجبري(
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 مقرر المدنى 
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الرابعبيان بأسماء الطالب المسجلين فى مقررات من المستوى 
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 ذ

 
 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

1 
 9/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) تأمينات(القانون المدني) الملكية وال 403 3025 احمد خالف عمر على  

2 
 403 3039 احمد عماد الدين احمد محمد  

 9/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

3 
 403 3041 احمد عيد ترياق عبد الواحد  

 9/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

4 
 403 3052 احمد محمد عبد الرشيد احمد  

 9/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

5 
 403 3060 وصفى عيد احمد مصطفى محمد  

 9/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

6 
 403 3083 اسالم عاطف حسين عبدالظاهر  

 9/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

7 
 403 3142 حبيبه محمد ربيع احمد عبد الرحيم  

 9/1/2020 مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية ( 15لجنة ) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

8 
 403 3150 حسام رمضان خميس حسن  

 9/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

9 
 403 3156 حسن محسن على البيومي  

 9/1/2020 ة قبلية ( مدرج) د( مقاعد خلفي15لجنة ) القانون المدني) الملكية والتأمينات (
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 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

10 
 403 3161 حماده محمد عبد اللطيف طلب  

 9/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

11 
 403 3180 رامى نصر فنلى فيلبس  

 9/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

12 
 403 3197 رنا سيد توفيق امين  

 9/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

13 
 403 3199 رياض بهاء الدين رياض خالف  

 9/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

14 
 403 3214 لمى محمد خليل احمدس  

 9/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

15 
 403 3219 سميره سيد محمد مرسى  

 9/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

16 
 403 3227 شادى ياسر محمد محمد  

 9/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

17 
 403 3229 شذا بهاء الدين محمد عبد الفتاح  

 9/1/2020 ( مدرج) د( مقاعد خلفية قبلية 15لجنة ) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

1 
 403 3232 شروق وليد محمد خليفه  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

2 
 403 3240 شيماء شعبان عبد المعتمد صادق  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

3 
 403 3244 صالح احمد صالح عبد الفتاح  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) ن المدني) الملكية والتأمينات (القانو

4 
 403 3254 طه عمار محمد شمس  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (
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 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

5 
 403 3271 عبد الرحمن خلف عبد الرحمن مهنى  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) ة والتأمينات (القانون المدني) الملكي

6 
 403 3274 عبد الرحمن سعيد محمد جاب هللا  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

7 
 403 3278 عبد الرحمن على فهمى طلب  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) ات (القانون المدني) الملكية والتأمين

8 
 403 3281 عبد الرحمن محمود محمد محمد  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

9 
 403 3302 عالء طه عبد الحليم عبد الوهاب  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16نة)لج القانون المدني) الملكية والتأمينات (

10 
 403 3303 عالء مصباح فتح هللا سليمان  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

11 
 403 3307 على حسن محمد عبد الحكيم  

 9/1/2020 بحرية)د( مقاعد أمامية ( مدرج16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

12 
 403 3315 علياء على رفعت هاشم  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

13 
 403 3316 عماد ماضى احمد خليفه  

 9/1/2020 ةبحري( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

14 
 403 3321 عمر رضا يوسف محمد  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

15 
 403 3323 عمر عالء سيد عبد الرحمن  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

16 
 403 3355 م كمال مصطفى عبد الغنىكري  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (
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  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

17 
 403 3371 محمد بدر عاشور راغب  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

18 
 403 3372 الحكيم محمد جمال رمضان عبد  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

19 
 403 3373 محمد حسن حلمى محمد  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

20 
 403 3378 نادى حسين محمد خالد محمد  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) لقانون المدني) الملكية والتأمينات (ا

21 
 403 3379 محمد خيرى ابو العيون عبد هللا  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

22 
 403 3381 محمد رضا رجب ابراهيم  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) ني) الملكية والتأمينات (القانون المد

23 
 403 3382 محمد شريف احمد محمد  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

24 
 403 3385 محمد صفوت عيد أحمد  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) (القانون المدني) الملكية والتأمينات 

25 
 403 3387 محمد طارق عاطف عمر  

 9/1/2020 بحرية( مدرج)د( مقاعد أمامية 16لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

1 
 403 3395 محمد عبد الرازق محمد عبد الجواد  

 9/1/2020 بحريةخلفية )د( مقاعد  درج( م17لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

2 
 403 3397 محمد عصام عبد العزيز طه  

 9/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

3  
 403 3423 محمود صالح سمير فريز  

 9/1/2020 بحريةة ( مدرج )د( مقاعد خلفي17لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (
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 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الرابعبيان بأسماء الطالب المسجلين فى مقررات من المستوى 
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

4 
 403 3432 مريم ابراهيم محمد حسن  

 9/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

5 
 403 3444 مصطفى محمد كامل عبد المجيد  

 9/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

6 
 403 3448 مصطفى محمود عبد الفتاح محمد  

 9/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات (

7 
 403 3450 مصطفى محمود محمد عبد الفتاح  

 9/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات

8 
 403 3471 ا ناصر نادى نصيفمين  

 9/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات

9 
 403 3473 نادى خالد محمد نادى  

 9/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات

10 
 403 3476 ناديه فوزى حسن محمد  

 9/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) لقانون المدني) الملكية والتأميناتا

11 
 403 3483 نهال يوسف فيصل عبد هللا  

 9/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات

12 
 403 3485 نورا احمد محمد رسمى محمود  

 9/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) لملكية والتأميناتالقانون المدني) ا

13 
 403 3494 نورهان عاطف عبد هللا انور  

 9/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات

14 
 403 3498 هاجر طه احمد حسين  

 9/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17)لجنة القانون المدني) الملكية والتأمينات

15 
 403 3508 هدير رمضان محمد عيسى  

 9/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات



 اـــــالـمـنـيـة ــــجـامعـ
 الحقــــــــوقـية ـــــكـل

 شئـــــــون الطــــــالب
 

Mania University 

Faculty of Law 

Student’s Affairs 

 وأماكن اللجان الخاصة بهم  الرابعبيان بأسماء الطالب المسجلين فى مقررات من المستوى 
  م2020/  2019الفصل الدراسي األول العام الجامعي 

 ذ

 التاريخ مكان اللجنة المقرر كود المقرر رقم الجلوس االسم م

16 
 403 3509 هدير صفوت عبد المنعم عبد الرازق  

 9/1/2020 بحريةمقاعد خلفية  ( مدرج )د(17لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات

17 
 403 3523 يارا محمود محمد عبد الحليم  

 9/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) القانون المدني) الملكية والتأمينات

18 
 9/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 403 3524 ياره محمد عبد المجيد سيد الهم  

19 
 9/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 403 3530 ياسين بهاء الدين احمد محمد  

20  
 9/1/2020 بحرية( مدرج )د( مقاعد خلفية 17لجنة) قانون االجراءات الجنائية 403 3531 ياسين محمد ياسين صادق  

 

 


