اسماء طالب الفرقة الثانية انتظام العام الجامعى
2020/2019ولديهم مادة التكميلى ( اللغة الفرنسية )
ابراهيم احمد احمد محمد منصور
ابراهيم السيد جابر حسن فرغلى
ابراهيم محمد محمد ابراهيم حسن
ابراهيم محمد محمد زيدان
ابراهيم نصر سالم البهوار
ابراهيم وحيد ابراهيم عبدالعال
احمد الصاوى سعد حسن بريك
احمد بدرالدين فتحى عبدالوهاب الغرباوى
احمد حسام ابراهيم محمد عبيد
احمد عبدالحميد السيد ابوسكين
احمد عبدالهادى احمد مرسى مرعى
احمد على عبدالسميع على حميده
احمد فاروق احمد ابوالعينين عيسى (عذر عن مادة دستورى)
احمد مجدى احمد محمد على محسن
احمد محمد احمد السيد الموافى
احمد محمد حسين شاهين
احمد محمد حمزه العزونى
احمد محمد وائل جمعه السيد مرسى شاهين
احمد مرسى عبدالظاهر محمد شويكه
احمد مصطفى بيومى البدراوى
احمد هشام احمد غزال
احمد وليد ربيع عبدالمقصود الشنوانى
احمد ياسر احمد عبدالعزيز الهيتمى

احمد يسرى احمد شعبان سالم
اسامه حبشى فتحى محمد عمران
اسامه عادل عبدالحميد محمد خالد
اسراء شعبان عبدالحى حسن ابوبدوى
اسماء عبدالفتاح حموده محمد عزام
اكرام احمد عبدالفتاح السيد المحالوى
االء محمد محمد احمد خليفه
امجد على محمد محمد فهيم
امل على ابراهيم على محمد الشيخ
امنيه احمد عبدالباقى البديوى
امنيه عصام ابراهيم محمد البندراوى
اميره احمد محمد محمد الهاشمى
اميره ايهاب محمد عدوى
اميره عبدالعزيز احمد على المليجى
امينه جمال نصر حسين الصعيدى
اياد محمد احمد عبدالحميد الزغبى
ايمان محمود عبدهللا محمد صقر
ايه مجدى ربيع االشعل
ايهاب محمد محمد صالح يونس
بدر عصام حسنين بدر الزناتى
تقى حمدى محمود محمود صالح
جاسر السيد رزق عبدالخالق زنتوت
جمال احمد سعيد عبدالفتاح خليل
جمال ربيع عنتر ابراهيم
جمال عبدالناصر على عبيد خميس

حاتم عبدالقادر امام الصيرفى
حبيبه على جابر على محمود كرم
حسام فاروق غزال فتيحه فرعاص
حسام مجدى مصطفى هالل االزهرى
حسن اشرف حسن الرفاعى السيد
حسناء يسرى عبدالمعطى النجيلى
حسين عاطف محمود حلمى عبدالعاطى
حسين عبدالعال سيف النصر حسين
حلمى محمد السيد على البحيرى
حنان يحى وحيد عبدالقادر عيسوى
خالد فتحى عبدهللا لبده
خلود احمد محمد ابوالمحاسن عبدربه
خلود عبدالعال عبدالرحيم محمد
رامز حماده محمد كشك
رحيم محمد محمد سيد شريف
رنا محمد احمد مصطفى حويشى
رويدا رمضان السيد مصرى سليم
زياد على على محمد العكش
ساره حسن على محمد بدر
ساره عبدالعزيز عطيه سليمان العقده
ساره وجيه محمد عبدالعزيز مكرم
سليم حسام محمد محمد هنيدى
سماح الدسوقى محمد النقيب
سمر طارق محمد كمال عيسى جعفر
سينار قطب السيد قطب

شروق عبدالمجيد محمد محمد عوض
شروق محمد محمود حسن الطحان
شريف عالء شريف محمد شريف عبده
شمس طاهر محمد محمد الغايش
شهاب محمود عوف محمد عوف
صالح محمد السيد محمد سعفان
صبرى سعيد السيد ابراهيم الشاطر
ضحى محمود فوزى فراج
ضياء الدين محمد عبدالجواد عبدالحليم
عاطف عاطف العراقى مجاهد خريصه
عبدالرحمن احمد سالمه احمد
عبدالرحمن احمد عبدالمقصود حمادة
عبدالرحمن اشرف محمد حلمى محمود حبيب
عبدالرحمن سعد السيد الكيالنى
عبدالرحمن شعبان عبدالرحمن عبدالرحمن جامع
عبدالرحمن ماهر محمد عبدالجواد النجار
عبدالرحمن محمد رمضان المصرى
عبدالرحمن محمد صديق عينر
عبدالسالم عبدالمنعم امين شعير
عبدالقادر سامى عبدالقادر رمضان سريه
عبدهللا محمد جابر كشك
عبدهللا محمد عبدالحميد حسين
عبدهللا محمد عبدهللا الزرقا
عبدالمنعم ايهاب عبدالمنعم مرسى اسماعيل
عالء صفوت احمد محمد العقبى

على ايمن على عطيه
على حسين سالم عبدالرحمن محمود
على رمضان محمد على الطربيهى
على عمر السيد محمد شحاته
علياء عماد عبدالباقى عبدالمقصود عبدالباقي
عماد محمود محمد السيد نصار
عمار عاطف ابراهيم سيد احمد عفيفى
عمار هانى محمد فؤاد محمد الدقش
عمر اشرف محمد فتحى حسن الكورانى
عمر شريف محمد نصرالدين على
عمر صبحى الشحات العزب الجمل
عمر عبدالعزيز محمد السيد لويزى
عمر محمد على محمد زيان
عمر محمود محمود ناجي
عمر مصطفى احمد زرد
عمر مصطفى على شرف الدين
فاطمه محمد صالح الدين محمد البيومى
فؤاد فهمى عبدالعليم الدناصورى
فؤاد محمد امين ابوطالب
كريم عصام مسعد عبدالستار
محمد ابراهيم احمد محمود ابوشحاته
محمد ابراهيم فهمى عبدالفتاح هنو
محمد احمد على عرفه عبدالهادى
محمد احمد فوزى سعيد
محمد المرسى العزب المكاوى

محمد ايمن ابراهيم الهيتى
محمد بدوى صالح عبداللطيف
محمد بهاء ابراهيم فرج ابوزيد
محمد جمال محمد حسن حامد
محمد حسن عبدالسميع عبدالحميد فرغل
محمد خالد محمد عبدالفتاح
محمد رجب محمد حسين ابوحمره
محمد رفعت محمد فتحى بدر
محمد سليمان محمود محمد النمر
محمد صبرى عبدالمعطى الزوران
محمد صبرى محمود شلش
محمد عادل محمد صالح
محمد عبدالحميد عبدالرازق على ابوالروس
محمد عبدالفتاح احمد برعى راضى
محمد عبدالفتاح بسيونى محمد الغايش
محمد فهيم عبدالمقصود بدر
محمد محمد حسن ابراهيم قاسم
محمد محمود حميده محمودعبدالمقصود الشين
محمد محمود عرفات زلط
محمد مسعد على محمد االعمى
محمد ممدوح محمد احمد على
محمد نصر احمد فرج حريره
محمد هانى فوزى السخاوى
محمود احمد احمد عطيه قلقاس
محمود حسين صالح مصطفى الدهشان

محمود حمدى ابراهيم ابوالغيط
محمود سليمان عبدهللا عبدالمقصود
محمود محمد عبدالفتاح زقزوق
محمود نبيل عبدالرسول عبدالعزيز حنوره
مريم سامى محمد ابراهيم عبدالقادر داود
مريم عبدالنبى ابراهيم الدعرونى
مريم محمود حسن محمود عيد
مصطفى احمد عبدالعظيم ابوالخير سليمان
مصطفى احمد منصور محمد بديوى
مصطفى عبدالمنعم عبدالناصر عيسى
مصطفى محمد فوزى ابوعايد
منار عادل نبيل متولى السيد
مناى ممدوح كمال ابوالخير
منةهللا مجدى عبدهللا على عسكر
منى السيد الهادى العنانى
منيره مصطفى على مصطفى المنزالوى
مهاب الدين طارق السيد احمد اللبودى
مهاب محمد عبدالمنعم درباله
موسى على موسى اسماعيل
مؤمن اكرم محمد عبدالمنعم مكرم
مؤمن محمد عبدالحليم حالله
مى احمد محمود موسى
مينا فايز فوزى غالى
ناديه جمال طه ابوجاعور
نانسى وليد احمد العربى احمد غزال

ندا رزق عبدهللا ابوحسين
ندى عبدالستار عبدالعزيز عبدالجواد
ندى ناجى السيد الكالوى بالل
نرمين احمد محمد محمد شعت
نرمين عبدالعزيز احمد محمود ابوحجيجه
نورا احمد ابراهيم سليمان سابق
نورهان مصطفى حمدى الحبروك
نورهان منصور عبدالحليم سعد الفخرانى
هاجر احمد السيد احمد عباده
هاجر محمد الحسينى عبده
هاشم احمد يحى عطيه هاشم
هبه حليم مصطفى ناجى
هدى محمد عبدالقادر غانم
هند عبدالفتاح عبدالسميع عبدالهادى
ياسمين المتولى المدنى عبدهللا
ياسمين هالل عبدالمنجى سالمه
يحيى محمد خليل محمد خليل
يسرا عبدالمجيد عبدالسالم نعيم
يوسف ايهاب السيد شريف
يوسف محمد عبدالخالق الرمادى
ابراهيم محمد بهى الدين اسماعيل
احمد السيد مصطفى درويش (ايقاف قيد عن العام )2019/2018
احمد حازم صالح مبروك الطنيخى
احمد طارق محمد على
احمد عطيه محمد خميس منصور

احمد عالء جوده على احمد
احمد كرم محمد محمد السواح
اشرف محمد امين شلش
ايمن ثروت ابراهيم رمضان
ايمن محمد عبدالخالق عبدالخالق عوده
حسام عبدالفتاح محمد حلمى الحوفى
خالد فتحى عبدالفتاح شفيق
ساليناز جمال عبدالمنعم عبدالحى على
عبدالرحمن عماد الدين عبدالرحمن سالمه الشين
عالء رفعت على جمعه
على عماد عبدالهادى سرور
محمد ابراهيم يوسف قطب الحناوى
محمد احمد محمد البسيونى
محمد رمضان محمد على الطربيهى
محمد شريف محمد شرف
محمد شعبان ابراهيم جاد
محمد عاطف محمود محمد مصطفى
محمد عبدالرحمن على عبدالرحمن الفوال
محمد عصام حسين مصطفى كشك
محمد محمد السيد عبدالرحيم الزعبالوى
محمد مصطفى كمال سيد اسماعيل سرى
محمود صالح مصطفى عبدالرحمن الننى
مصطفى محمد احمد حسن
مصطفى محمود فرج محمود امين
يوسف ناصر السيد متولي

احمد اشرف احمد السيد عبد العال
احمد اشرف خليل حسين يحى
احمد عادل رجب محمود
احمد عمرو محمد بلبع
احمد محمد حامد محمود شلبى
اياد محمد عبدالفتاح ايوب
جمال عبدالناصر على محمد خضر
خالد محمد زكي محمد منصور
سعيد جالل سعيد توفيق االشمونى
على محمود على عبدالرحمن الزقم (ايقاف قيد عن العام
)2019/2018
محمد عماد احمد حسن احمد
مصطفى اسامه محمد محمد
مصطفى جمال عبدالهادى محمد خلف
مهند احمد السيد محب عبدربه
نصر ابواليزيد كمال ابواليزيد
نهال عصام الطنطاوى جعفر
هاجر حسين حسين احمد حسين
يحى مجدى يوسف ابوالنصر
يوسف حمدى محمد فوزى حسن البرماوى

