
   
الثالثة؛؛ بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

؛؛2018/ 2017الجامعى للعام موجه انتساب

فرنسى تكميلى مادة عليهم
 

الحقوق كلية    

الطالب شئون 

 رقــــم

الــجـلـوس
الــطـالـــب تــوقـٌـعالــــطـــــالــــب اســـــــــــمالـقـٌد حـالـة

جرجس مورٌس سعٌد ابراممستجد2201

2215
 مستجد

مفصول
الضلعى السٌد ابراهٌم فتحى ابراهٌم

االحوق محمد محمد انور احمدمستجد2230

احمد جمال متولً عبد النبً خلٌفهمستجد2236

مصطفى محمد السٌد احمد حسن احمدمحول مستجد2240

2255
 مستجد

مفصول
الرفاعى ابوالخٌر سعد احمد

غالى ابراهٌم احمد سمٌر احمدمستجد2258

الفاضلى احمد احمكد طاهر احمدمستجد2266

شرٌف ابراهٌم عبدااله احمدمحول مستجد2271

مستجد2279
 عبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم احمد

السباعى
احمد عبدالعزٌز ذكى ابراهٌم الدٌبمستجد2281

2282
 مستجد

مفصول
حسن على عبدالعزٌز احمد

الدٌب عثمان فرج عبدالفتاح احمدمستجد2283

مصطفى عبدالمولى عطٌه احمدمستجد2289

2313
 مستجد

مفصول
عبده محمد رشاد محمد احمد

الهمشرى ابراهٌم مصطفى احمدمستجد2327

مستجد2383
 السٌد محمد عبده محمد اسالم

ابواسماعٌل
اسالم محمود محروس جمعهمستجد2384

مستجد2402
 عبدالمنعم احمد ابراهٌم احمد اشجان

مقلد
اشرقت اسماعٌل سعٌد اسماعٌلمستجد2406

على محمد امام جابر  امٌرةمستجد2438

الجبار احمد السعٌد امٌرهمستجد2440

سعٌد محمد على محمد امٌرهمستجد2448

سند محمد عبدالحمٌد اٌاتمستجد2458

كنترول             مالحظ     
:  حضور  

:    غــيـاب 

:  اجمالى 



   
الثالثة؛؛ بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

؛؛2018/ 2017الجامعى للعام موجه انتساب

فرنسى تكميلى مادة عليهم
 

الحقوق كلية    

الطالب شئون 

 رقــــم

الــجـلـوس
الــطـالـــب تــوقـٌـعالــــطـــــالــــب اســـــــــــمالـقـٌد حـالـة

محمد عوف محمود اٌادمحول مستجد2459

الغٌطى مصطفى خلٌل عبدهللا اٌمانمحول مستجد2469

2482
 مستجد

مفصول
ابراهٌم محمد عزت محمد اٌمن

باسم على حلمى البسطوٌسىمستجد2503

عبدالجواد جعفر مجدى بسمهمحول مستجد2508

سنة حسن احمد محمد باللمستجد2514

ٌونس خلٌل مكرم بٌشوىمستجد2516

السٌد عبدالفتاح مجدى تامرمستجد2518

كشك محمد عبدالمنصف احمد تسنٌممستجد2519

رزق عبدالحفٌظ محمد تقىمستجد2520

سعودى حسٌن كمال عبدالحمٌد جمالمستجد2523

خالد محمد مصطفى أبو زٌدمستجد2547

شعبان احمد جالل خلودمستجد2549

2550
مستجد

ع.م
عامر محمد حسٌن حسٌن خلود

الجبالى ذكرٌا عزت ذكرٌامستجد2579

رانٌا بهاء الدٌن عبدالفتاح توفٌقمستجد2584

على احمد عبدالحمٌد لطفى روانمستجد2604

عبدربه بسٌونى محمد مجدى رٌممستجد2608

محمد امٌن محمد عجٌب سارهمستجد2627

ذكى كامل  محمد سارهمحول مستجد2628

بستانى نور محمد سارهوافده مستجد2632

السٌد نصر ٌونس مسعد سارهمستجد2633

سعد وجٌه سعد القطمستجد2637

دشٌشه احمد حماده محمد سماءمستجد2656

كنترول             مالحظ     
:  حضور  

:    غــيـاب 

:  اجمالى 



   
الثالثة؛؛ بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

؛؛2018/ 2017الجامعى للعام موجه انتساب

فرنسى تكميلى مادة عليهم
 

الحقوق كلية    

الطالب شئون 

 رقــــم

الــجـلـوس
الــطـالـــب تــوقـٌـعالــــطـــــالــــب اســـــــــــمالـقـٌد حـالـة

سندرٌال تامر عفت محمد علىمستجد2663

شادى محمود كمال الدٌن مسلم الحسانمستجد2670

الزعبالوى عبدربه عماد شهابمستجد2675

قاسم رزق احمد شهٌرهمستجد2677

2680
مستجد

ع.م
الفار محمد محمود ممدوح شٌرٌن

2684
 مستجد

مفصول
سعٌد احمد انور حسن شٌماء

شٌماء عصام عوض شاهٌنمستجد2688

حماده حسن محمد على شٌماءمستجد2689

النشار محمد صفوت اكرم صفوتمستجد2695

عٌسى احمد محمد ماهر ضحىمستجد2700

مستجد2721
 محمد سلطان الدٌن سراج عبدالحمٌد

ابراهٌم
سعفان على القطب اشرف عبدالرحمنمستجد2725

عبدالرحمن عاطف التهامى عبدالحلٌممستجد2736

    
2753

 مستجد

مفصول
منتصر عبداللطٌف جمال عبداللطٌف

2761
 مستجد

مفصول
نجم سلٌم حسن عبدالحمٌد محمد عبدهللا

الشٌخ شرٌف عبدالمعز سعد عبدالمعزمستجد2766

عبدالمنعم السٌد احمد السٌد عبدالعمستجد2767

2777
 مستجد

مفصول
الجاوٌش فؤاد احمد عالء

عوٌس ابراهٌم علٌاءمحول مستجد2787

عثمان سلٌمان طلبه اسماعٌل عمرومحول مستجد2806

2809
 مستجد

مفصول
صقر اسماعٌل حامد لطفى عصام عمرو

عبدالرحمن محمد احمد فاتنمستجد2821

الزرقا فهمى محمد فهمىمستجد2833

حسن عبدهللا شوقى كرٌممحول مستجد2844

كنترول             مالحظ     
:  حضور  

:    غــيـاب 

:  اجمالى 



   
الثالثة؛؛ بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

؛؛2018/ 2017الجامعى للعام موجه انتساب

فرنسى تكميلى مادة عليهم
 

الحقوق كلية    

الطالب شئون 

 رقــــم

الــجـلـوس
الــطـالـــب تــوقـٌـعالــــطـــــالــــب اســـــــــــمالـقـٌد حـالـة

الشنوانى على احمد محمد كرٌممحول مستجد2848

2857
مستجد

ع.م
عامر محمد حسٌن حسٌن لٌندا

البٌومى صالح اشرف محمد مارٌهانمستجد2862

محمد ابراهٌم حمدى ابراهٌم محمودمستجد2867

خطاب محمد ابراهٌم ابوبكر محمدمحول مستجد2871

2876
 مستجد

مفصول
ابوالٌزٌد غرٌب احمد محمد

السٌسى ابراهٌم عهدى السعٌد محمدمستجد2891

قرطام مجاهد بسٌونً محمدمستجد2898

محمد حسٌن احمد مصطفى الخولىمستجد2910

محمد حسٌن عبدالحمٌد حسٌن خضرمستجد2911

عٌد سعٌد خلٌفه محمدمستجد2915

بركات عبدالغفار عبدالعاطى رضا محمدمستجد2924

2926
مستجد

ع.م
خلٌفه احمد رمضان محمد

احمد عبدالعلٌم رمضان محمدمستجد2928

عامر سلٌمان خلٌل سامى محمدمستجد2929

ابوحبسه جمعه عبدالفتاح سامى محمدمتطوع مستجد2930

2943
 مستجد

مفصول

 عبدهللا حسن حسٌن صبحى محمد

مصباح
2951

 مستجد

مفصول
عبدالحافظ توفٌق طارق محمد

2953
 مستجد

مفصول
عثمان معوض عبدالحمٌد طارق محمد

ابوسالم حسن عبداللطٌف طلعت محمدمستجد2954

شرف محمد جالل طه محمدمستجد2955

2965
 مستجد

مفصول
عبدالرازق على عبدالرازق محمد

بغاغو محمد ابراهٌم عصام محمدمحول مستجد2985
المال عبد على محمد \\

\ماضى عبدالمالك على محمد(ع.م) مستجد2991

كنترول             مالحظ     
:  حضور  

:    غــيـاب 

:  اجمالى 



   
الثالثة؛؛ بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

؛؛2018/ 2017الجامعى للعام موجه انتساب

فرنسى تكميلى مادة عليهم
 

الحقوق كلية    

الطالب شئون 

 رقــــم

الــجـلـوس
الــطـالـــب تــوقـٌـعالــــطـــــالــــب اســـــــــــمالـقـٌد حـالـة

3021
 مستجد

مفصول
العنتراوى السٌد مصطفى محمد

الجمال رزق محمد مصطفى محمدمستجد3023

محمد هشام علٌوة حمٌدو زٌانمستجد3031

3052
 مستجد

مفصول
سعٌد محمد رشدى عادل محمود

حسٌن ابراهٌم محمد عبدالرازق محمودمستجد3055

هللا جاب خضر عبدالعزٌز محمودمستجد3056

عبدهللا شعبان الحسٌنى مجدى محمودمستجد3060

السٌد محمد نصر محمودمستجد3068

هللا عوض ٌوسف امٌر مرٌممحول مستجد3080

كمال مصطفى اسماعٌل مسعدمستجد3090

علوان مصطفى احمد مصطفىمحول مستجد3094

مصطفى شوقى شكرى محمد البجممستجد3101

البندراو ابراهٌم فاروق عادل مصطفىمستجد3103

عبدهللا مصطفى عبدالمقصود مصطفىمستجد3107

الرجبى السٌد السٌد عبدالنبى مصطفىمستجد3109

عبدالمنعم مصطفى عصام مصطفىمستجد3110

3115
 مستجد

مفصول
ابوالخٌر طاهر عبدالجلٌل مجدى مصطفى

العبه عبدالفتاح محمد مصطفىمستجد3118

احمد محمد قبارى محمد مصطفىمحول مستجد3120

(ع.م) مستجد3156
 الدٌن بهاء محمد ابوالحسن مهٌتاب

محمد
حافظ رمضان زكرٌا سالمه مؤمنمستجد3159

القصاص احمد عبدالعزٌز محمد مؤمنمحول مستجد3162

فتٌانى عبدالحمٌد محمود مىمستجد3169

الدٌن شرف محمد خالد مٌادهمستجد3176

كنترول             مالحظ     
:  حضور  

:    غــيـاب 

:  اجمالى 



   
الثالثة؛؛ بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف

؛؛2018/ 2017الجامعى للعام موجه انتساب

فرنسى تكميلى مادة عليهم
 

الحقوق كلية    

الطالب شئون 

 رقــــم

الــجـلـوس
الــطـالـــب تــوقـٌـعالــــطـــــالــــب اســـــــــــمالـقـٌد حـالـة

مبروك محمد محمد امٌن ندىمحول مستجد3197

مستجد3199
 احمد عبدالمجٌد عبدالمجٌد ندى

عبدالمجٌد
صابر عبدالمنعم ٌاسٌن ندىمستجد3206

ابوزرٌد لبٌب عبدالفتاح نسرٌنمستجد3208

الشامى محمد محمود نسمهمستجد3211

رباح محمد عبدالعظٌم محمد نورمستجد3217

حسٌن سٌد احمد هاجرمستجد3244

على محمد عبدالرحٌم محمد هاجرمحول مستجد3248

العٌسوى احمد محمد شوكت هاٌدىمحول مستجد3256

عفٌفى عبدالعزٌز عماد هشاممستجد3270

ٌونس السعٌد اٌمن وائلمستجد3285

3296
 مستجد

مفصول
مسعود حامد عزت ولٌد

ماضى محمد اسماعٌل ٌاسمٌنمحول مستجد3301

سرور سعد محمود ٌاسمٌنمستجد3311

الرحٌم عبد محمد صالح ٌحٌىمستجد3314

القاضى عبدالمنعم عبدالوهاب ٌحٌىمستجد3315

االبٌاري محمد فتحى ٌوسفمستجد3323

السٌد خطاب ٌوسف هشام ٌوسفمستجد3326

السامولى البلتاجى محمد البلتاجى ابتهالباق3329

حموده فرٌج ابوالفتوح خٌرت ابراهٌمباق3333

عوض مندور الفتاح عبد محمد ابراهٌمباق3334

الهنداوي شلبى سعد سامح احمدباق3346

بحٌرى موسى صالح احمدباق3351

فهمى محمد مصطفى امٌن فاٌز احمد مفصول باق3361

كنترول             مالحظ     
:  حضور  

:    غــيـاب 
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الثالثة؛؛ بالفرقة المقيدين الطالب بأسماء كشف
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الحقوق كلية    
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 رقــــم

الــجـلـوس
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ابوالنجا ابوالٌزٌد وجٌه السٌد مفصول باق3389

3391
باق

الحلوانى محمد مطر مصطفى امجد

حمد حسٌن عزت فهمى امٌره مفصول باق3394

3409
باق

فرٌد بولس عبداالله بولس

الشٌخ حامد ٌاسر حامدباق3415

ندا الطنطاوى زكرٌا الطنطاوى حنانباق3422

حبٌب شعبان فهمى ابوشعٌشع ذكرىباق3433

االجهورى عبدالعزٌز اشرف سارهباق3446

عبدالجواد محمد طارق سعادمحول باق3447

سلٌم احمد عٌد سلٌمباق3450

معوض خلٌل العزٌز عبد محمد سمٌهباق3452

خالف حجازي رٌاض نعٌم عبدهللاباق3463

هٌكل ابراهٌم بركات عالء مفصول باق3469

قوٌطه محمد محمود خالد عمر مفصول باق3478

هٌده ابراهٌم حلمى فتحى عمرباق3479

باق3481
 محمد محمد نورالدٌن محمد عمر

الشرٌف
ختعن ابراهٌم عادل غادهباق3483

مرسى محمد فتحى اشرف فتحىباق3487

اسماعٌل احمد محمد جابر كرٌمباق3491

على حسن فؤاد سعٌد كرٌم مفصول باق3492

البحٌري حسنٌن احمد نبٌل كرٌمباق3494

اسعد عزٌز بركات مارٌناباق3498

ناصف السٌد السٌد حسٌن محمد مفصول باق3513

صالح على المصلحى عشماوى محمدباق3524
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باق3526
 عبدالوهاب فتوح عمر محمد

 عن فقط اللغه ماده عن عذر)العلٌمى
جعٌطر صادق فاروق هانى محمدباق3535

شند محمد هشام محمد مفصول باق3536

باق3540
 عبد ٌس السالم عبد سامى محمود

الرحٌم
زعٌر أحمد محمد فهٌم محمودباق3543

 مفصول باق3557
 ابراهٌم محمد عبدالناصر مصطفى

الصعٌدى
مرسً محمد محمد مصطفى مفصول باق3564

غنٌم عبدالعزٌز محمود مصطفىباق3567

ابراهٌم لطفى ابراهٌم هدٌرباق3605

هللا خلف ابوالعنٌن محمد هدٌر مفصول باق3607

باق3612
 محمود الحجاج ابو محمد هشام والء

الهلباوى
جمعه اللطٌف عبد احمد زكى احمد1فرصه3620

محمد على محمد صالح عبدالرحمن1فرصه3629

1فرصه3630
 عبدالوهاب عبدالمنعم محمد عبدالوهاب

احمد
3633

1فرصه

مفصول
عبدالعال عبدالخالق محمود عالء

عٌد حسٌن حسن محمد حسٌن2 فرصة3653

3657
فرصة

مفصول 2
الجعار محمد السعٌد حمدي محمد

3658
2فرصة

نصر منصور سعد محمد

3659
فرصة

مفصول 2
عبدالغنً عبدالمعطً عبدالغنى محمد

3660
فرصة

مفصول 2
عبدالغنى زكرٌا عنتر محمد

عوض عبدالمعبود ٌحى نفٌن2 فرصة3663

نظٌر احمد سٌد احمد3 فرصة3668

3674
فرصة

3
طه محمد اسماعٌل مٌاده
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