طالب الفرقة الثانية انتساب  2020/2019لديهم مادة تكميلي

اسم الطـــــالب

م
1

ابانوب يوسف صبحي يوسف عبد الملك

2

ابراهيم محمود خليفة زغبه

3

احمد ابراهيم محمد ابراهيم الشركسي

4

احمد اسامه يوسف التباع

5

احمد الدرديري خالد عبد الجليل ابو حمر

6

احمد حاتم عبد هللا موسي

7

احمد ربيع محمد علي حسانين

8

احمد رمضان ابراهيم السعداوي

9

احمد سعيد احمد منصور شرف

10

احمد سالمه احمد محمد ابو الجود

11

احمد سمير عطيه حسن

12

احمد عادل يوسف عبد هللا الحناوي

13

احمد عبد الرؤف ابراهيم عيسي

14

احمد عبد العزيز محمد الغزالي

15

احمد عبد الكريم شعبان عبد المقصود

16

احمد عماد احمد محمد صبره

17

احمد محمد صالح محمود

18

احمد محمد يوسف رفعت

19

احمد محمود عبده احمد الصعيدي

20

احمد مصطفي ابراهيم معوض رسالن

21

احمد مصطفي مصطفي عبد الحميد جالل

22

احمد منير حامد عبد الجواد قايد

23

احمد ناصر السيد احمد مرسي

24

احمد يحيي زكريا عبد الحليم شريف

25

اسراء عزايم محمد عبد الغني

26

اسماء رضا ابراهيم عبد الفتاح نعيم

27

اسماء عبد الفتاح محمد عبد الستار

28

الحسين جمال الحسيني محمد الفقي

29

السيد جالل محمد حموده

30

ايمن وحيد حسن السباعي الشال

31

ايه صبحي محمد صقر

32

ايه مدحت الحليبي السعيد سالم

33

باسل عبد الفتاح احمد عبد الفتاح

34

بيشوي سمير نسيم سليمان عطا هللا

35

ثراء ناصر السيد شعبان القسطاوي

36

جابر حامد محمد الصواف

37

حازم طه نجيب يوسف

38

حازم ماجد محمد محمد جدادة

39

حسام محمد السعيد حسين البصال

40

حسين عماد الدين فاروق عبد العظيم الشحري

41

خالد دسوقي فتحي خليل ابو عيسي

42

خالد عبد الرحمن محمد ابراهيم

43

داليا عصام حسن راجح حسن

44

داليا محمد فؤاد سيد بدوي

45

دميانه طلعت مرزوق تادرس

46

دنيا احمد عبد العزيز السيد جوشن

47

دنيا محمد طلعت محمد الرومي

48

رازان احمد خالد محمود رزق

49

رحاب احمد صبحي عبد الرحمن داود

50

رشا علي بدوي المتولي جوهر

51

روان احمد عبد الحميد عبد العال عبد الرحيم

52

روماني مجدي كمال راغب مرقص

53

زينب مجدي محمد عبد الحميد ابراهيم

54

سامي ابراهيم حافظ عوض

55

سعد محمد سعد غنيم

56

سلمي محمد يوسف ابراهيم

57

سميه تامر رمضان المرسي المش

58

سيف حسن ابراهيم البسومي

59

شروق مصطفي ابراهيم زكي يحيي

60

صالح محمد فهيم شديد ابراهيم

61

صفاء محمد علي وزوازي

62

عبد الرحمن ابراهيم محمد عبد الغالي

63

عبد الرحمن ابو بكر الشحات عبد هللا سرحان

64

عبد الرحمن نور الدين حسني محمد

65

عبد العزيز جالل عبد العزيز عيسي

66

عبد هللا عبد النبي رمضان عبد النبي علي

67

عمر عبد المنعم انس متولي

68

عمرو روضي قمر الدولة محمد صقر

69

عمرو عالء الدين حسين الحناوي

70

عمرو هشام ابراهيم محمد ادريس

71

فاطمه احمد محمد شوقي راغب

72

فاطمه محمود عبد الرؤف عياد

73

فتحي سامي عبد الغفار محمد الفقي

74

فريد محمد فريد زهرة

75

كريم ابراهيم ابراهيم االدوش

76

كريم محمود ابراهيم محمد

77

مارولين صبري صالح زكي حنا

78

مازن عاطف فكري علي علي

79

محمد احمد محمد عماره

80

محمد اشرف عبد الحميد محمد رجب

81

محمد السيد محمد محمد الناغية

82

محمد بسيوني محمد اسماعيل وهب هللا

83

محمد بنداري محمد بنداري رزق

84

محمد حمدي محمد احمد عبد الغني

85

محمد رضا ابو المعاطي علي

86

محمد رمضان عبد الهادي عبد الفتاح

87

محمد رمضان محمد احمد عبد هللا

88

محمد سعيد عبد الحميد مصطفي العسال

89

محمد عادل يوسف عبد الواحد علي

90

محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم السباعي

91

محمد عبد هللا ابراهيم حسن جويلي

92

محمد عبد الوهاب عبد ربه شادي

93

محمد كامل عبد الخالق شبل

94

محمد ماجد احمد عبد العزيز السباعي

95

محمد ماهر حامد ابو زيد شحاته

96

محمد محفوظ عرفه عثمان المغربي

97

محمد محمد عطيه سعيد

98

محمد محمد علي كامل

99

محمد محمد محمد رجب الشيخ

100

محمد محمد محمود لطفي الشنباوي

101

محمد محيي راغب عبد الحميد الشال

102

محمد مصطفي حامد نصر

103

محمد مصطفي محمد السيد حسن

104

محمد مصطفي محمد عبد العظيم هندي

105

محمد ناصر بساط رضوان

106

محمد هشام محمد عبد المعطي االلفي

107

محمود احمد محمد احمد ابو طه

108

محمود طارق موسي عبد المطلب الديب

109

محمود طاهر عبد اللطيف ابو زيد

110

محمود عادل انور ابو شعره

111

محمود علي احمد علي الغتوري

112

محمود محمود عبد هللا عبد الكريم

113

محمود محمود محمود ابو جليله

114

محمود مصطفي يسري عبد المجيد رمضان

115

محمود يسري محمود حسن توركي

116

مروان محمود شفيق عبد الحميد الرويني

117

مصطفي احمد مصطفي محمود غزاله

118

مصطفي اسماعيل علي عبد الحميد محمد عصر

119

مصطفي طه مصطفي ابراهيم الصعيدي

120

مصطفي محمد عبد هللا هندي

121

معتز مدحت محمود احمد حسين

122

مياده خيري عدلي عزب جبران

123

مياده محمد احمد جاد

124

ندا عبد الوهاب عزت القاضي

125

نسيبة ناصر فهمي محمد القزاز

126

نهال محمود عبد الحفيظ محمود خالد

127

نهله طارق انور الحوفي

128

نهي اسماعيل عبد الغفار الغنيمي

129

نور الدين محمودعوض عبد الغني

130

نورا سمير سعداوي حسن منصور

131

نورا شوقي عبد الحميد نور الدين الحنفي

132

هاجر رضا زكي احمد الجندي

133

هاجر عبد العزيز مشحوت عوض

134

هاشم محمود محمد هاشم عبد العال

135

هبه هللا محمد سيد خليفه عبد القادر

136

ياسمين محمد موسي علي ابو عاصي

137

ابراهيم عبد العزيز رزق ابو جندي خطاب

138

احمد رءوف عبد الحافظ السيد سالمه

139

احمد شريف صالح محمد سالم

140

اسراء خالد محسوب النبي حسنين

141

اسراء خليل سعد خليل

142

جالل محمد محمد حسن ابو هنطش

143

حسام محمود محمود ابراهيم علي

144

دنيا ابراهيم ابراهيم السيد البيطار

145

دينا محمد عبد الستار العزب حجازي

146

رامي احمد مدحت حسين احمد البنا

147

عبد الرحمن اكرم ابراهيم محمود السبكي

148

عبد هللا صابر عبد هللا شلبي القاضي

149

كريم السيد عبد الكريم بخيت شحاته

150

كريمان محمد عبد الرحمن محمد احمد

151

محمد ابراهيم محمد ابراهيم سليم

152

محمد سعيد ابراهيم ابراهيم والي

153

محمد عبد الحميد محمد محمد تعلب

154

محمد عبد هللا موسي موسي شرف الدين

155

محمد عبد ربه محمد العطار

156

محمد فتحي محمد عبد المحسن الخولي

157

محمد فوزي مصطفي حسين سالمه

158

محمد ماهر السيد نمشة

159

محمد محمود عبد الجواد ابراهيم

160

محمود احمد حمدي هاشم عوض

161

محمود عادل عبد الخالق الشال

162

مروان احمد فاروق ابراهيم عبد العال

163

مروان ضياء الدين مصطفي احمد

164

مهند يسري عبد الرؤف شمخ سالم

165

هاله عبد المنعم محمد عبد الكافي

166

يوسف محمد كمال يوسف درويش

167

ابراهيم نصر ابراهيم الخوال

168

احمد جمال بسيوني محمود سالمه الهباب

169

احمد عبد الرازق عبد الفتاح سعيد

170

احمد علي علي الجبسطي

171

احمد مصطفي عوض محمود ابو عاشورة

172

الحسين صابر عطية صابر

173

امير علي السيد محمود الخولي

174

بالل فوزي محمد السكري

175

بالل محمد كامل عكاشة

176

توفيق ماهر السيد محمد

177

عبد هللا عبد الفتاح محمد حسن

178

عمر عبد العزيز جبر خليل

179

محمد محمد احمد حسين احمد

180

محمود محمد ابراهيم محمد

181

مريم نادر القواص

182

يوسف رافت يوسف ابراهيم الجندي

ة تكميلي

