
الرابعة بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

؛؛2020/ 2019الجامعى للعام ؛؛انتساب

فرنسى تكميلى مادة عليهم

     

الحقوق كلية         

الطالب شئون

مسلسل
 حالة

القيد
الــطـالـــب تــوقـيـعالــــطـــــالــــــب اســـــــــــم

سعيد سؤلى رمسيس ابراممستجد1

شاهين كامل اشرف احمدمستجد2

عبدالعال السيد احمد السيد احمدمستجد3

سالمه محمودعبدالرحيم رشدى احمدمستجد4

عبدالعال محمد محمد رضا احمدمستجد5

جمعه احمد يوسف رمضان احمدمستجد6

فدان عبدالوهاب طه محمد طه احمدمستجد7

ابوزيد عبدالعال عبدالرحمن احمدمستجد8

عيسى عزالدين سعيد على احمدمستجد9

سالمه عبدربه بهجات مجدى احمدمستجد10

عامر محمد محمد احمدمستجد11

12
مستجد

عبدالنبى قطب ناصر احمد

داود محمد السيد السيد اسامهمستجد13

قمرالدوله محمد سعيد اسراءمستجد14

الحنفى احمد عبداللطيف محمد اسراءمستجد15

سليمان ابراهيم محمد محمود اسماءمستجد16

النجا ابو سيداحمد محمد اسيدمستجد17

عبدهللا ابراهيم سمير امنيهمستجد18

جابر محمد عبدالمجيد اشرف ايمانمستجد19

سالم محمد فوزى سالم بديرمستجد20

الصبرى ابراهيم السيد صالح تحيهمستجد21

بدير حامد احمد جهادمستجد22

عرفه عبدالقادر منصور حازممستجد23

اللقانى شعبان شعبان دينامستجد24

النجار سيداحمد عباس السعيد رانامستجد25
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: حضور  
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الخطيب االنور محمد رفيقمستجد26

السباعى حماده رمزى احمد رمزىمستجد27

سرحان ابراهيم محمد رنامستجد28

السيد زغلول احمد سارهمستجد29

ابوهرجه محمد سمير سميرمستجد30

العريان فهيم صبرى اشرف صبرىمستجد31

بدر عبدالرازق عنتر حسن طهمستجد32

قاسم على احمد عبدالحليممستجد33

الشيخ سعد محمد عبدالرحمنمستجد34

عفيشه عبدالرؤف محمد عبدالرؤفمستجد35

رز الكيالنى احمد عبدهللامستجد36

سعده عبدالحى ابراهيم فكرى عبدالمنعممستجد37

بالل اسماعيل على سمير علىمستجد38

على محمد على مدحت عمرمستجد39

الجوينى ابراهيم احمد محمدمستجد40

حافظ فتحى احمد محمدمستجد41

عبدالجواد محمد فتحى احمد محمدمستجد42

الطحان محمد محمد احمد محمدمستجد43

زغلول ابوالعنين احمد اشرف محمدمستجد44

بدر ابراهيم بسيونى محمدمستجد45

ابراهيم عبدالعزيز سامى محمدمستجد46

البحيرى هللا فتح على محمدمستجد47

على عيد محمد محمدمستجد48

مراد محمد محمد الدين محى محمدمستجد49
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حسن عبدالحميد سمير محمودمستجد50

حرحور متولى السيد متولى محمودمستجد51

ابواسماعيل محمود محمد محمودمستجد52

الكفراوى احمد انور ابراهيم مروهمستجد53

ابراهيم الدين جالل السيد مريممستجد54

على محمد احمد محمد مريممستجد55

قشطه البيومى مصطفى اشرف مصطفىمستجد56

السودانى مرسى عبدالعزيز رفعت مهامستجد57

حسين عباس احمد مهابمستجد58

زراع احمد ابراهيم الحسينى موهابمستجد59

زغلول حافظ مختار احمد ميرنامستجد60

حرب السيد محمد نانسىمستجد61

62
مستجد

احمد اسماعيل عبدالعزيز نور

عبدالقادر ياسر هبةهللامستجد63

عبدالرحمن محمد عبدالعظيم محمد هشاممستجد64

الجزار ابراهيم محمود عبدالحفيظ هناءمستجد65

محمد ابراهيم محمد ابراهيم يارامستجد66

عبدالعزيز عبدالفتاح يحىمستجد67

ابراهيم نجيب سمير يوسفمستجد68

لغة مادةالشيخ محمد محمد عبدالرحمن احمدباقى69

عبدالنور فتوح عبدالمنعم احمدباقى70

عبدالعال حامد محمد حامدباقى71

الشين الشافعى محمد عالء رقيهباقى72

حسين خليل محمد رقيهباقى73
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حمود عبدالرحمن عادل عبدالرحمنباقى74

مسعود محمد احمد خالد محمدباقى75

رزق غازى محمد نبيل محمدباقى76

77
فرصة

اولى
خليل مالكه سمير جورج

78
فرصة

مفتوحة
عرابى الدين جالل سعيد ايمان
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