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 14 عبد الرحمن احمد سعد محمد  .295

 10 عبد الرحمن احمد عباس هاشم حرب  .296

 10 عبد الرحمن احمد على مهدى  .297

 10 عبد الرحمن اشرف احمد عبد العزيز عويس  .298

 13 عبد الرحمن جمال احمد اسماعيل  .299

 11 عبد الرحمن خالد خليفه محمود عمر  .300

 10 عبد الرحمن خيرى محمد عبد اللطيف  .301

 10 عبد الرحمن سيد عبد الرحمن سيد على  .302

 15 عبد الرحمن سيد عبد الفتاح ابو الفتوح  .303

 10 عبد الرحمن صالح ابو المكارم ابوزيد  .304
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 10 عبد الرحمن عادل سيد امين مصطفى  .305

 10 عبد الرحمن عزت عبد الرحمن محمد المصيلحى  .306

 10 عبد الرحمن على عبد المنعم على حسن  .307

 11 الرحمن فتحى عبد الحكيم عبد القادر عبد  .308

 17 دعبد الرحمن فتحى عبد المنعم احمد عبد المجي  .309

 10 عبد الرحمن فتحى مصطفى عبد الغنى  .310

 10 عبد الرحمن كامل السيد احمد عشماوى  .311

 15 الرحمن محمد طه علىعبد   .312

 13 عبد الرحمن هانى حسن على عيسى  .313

 16 عبد الرحمن ياسر صابر صادق عبد هللا  .314

 10 عبد الرحيم احمد عبد الرحيم احمد  .315

 14 الكريم عبد المنعم السيد مهران عبد  .316

 10 عبد هللا اشرف عبد البر سعد الدين  .317

 20 عبد هللا خالد سيد محمد على  .318

 13 عبد هللا عبد الناصر حسين معوض   .319

 16 عبد المنعم عبد هللا فضل حبيشى  .320

 10 عبد الهادى اشرف عبد الهادى خليل  .321

 13 الهادى زكريا حسن حسين عبد  .322

 14 كى عبد الوهاب محمدزعبد الوهاب   .323

 10 عبدالرحمن لؤي محمود ابوالغيط  .324

 10 عبدالرحمن محمد عبدالعال رضوان  .325

 10 بدوي محمد عبدهللا هشام  .326
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 10 عبير ابراهيم صالح الدين ابراهيم  .327

 10 عز الدين ابراهيم اسماعيل محمد شراره  .328

 13 عز الدين سعد عزت محمد  .329

 10 عصام نبيل غريب مبارك  .330

 10 عالء سيد بركات محمود  .331

 10 على الدين اشرف على عبد الفتاح عالم  .332

 10 على شعالن بخيت حسن   .333

 13 محمد حسنعلى عبد الرحمن   .334

 10 على عبد اللطيف عيد حسنين  .335

 14 على عهدى على جنيدى  .336

 10 على محمود محمد صابر السيد الفالحجى  .337

 17 علياء السيد عبده شحاته عبد القوى  .338

 11 عمار محمد حمزه عمار  .339

 12 عمر احمد محمد السعيد  .340

 17 اشرف احمد عبد الرازق بيومى عمر  .341

 10 سالمهعمر ايمن عبد اللطيف   .342

 13 عمر جمال عاشور احمد  .343

 10 عمر عاطف محمد على  .344

 10 عمر عبد العزيز محروس حسن  .345

 13 عمر عيد عبد العزيز رمضان  .346

 12 عمر محمد السيد متولى  .347

 10 عمر محمد تهامى محمد  .348
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 10 عمر محمد محسن امين  .349

 11 عمر محمود محمد محمد يوسف  .350

 10 عمر هشام محمد توفيق مصطفى  .351

 10 عمر وجيه حنفى حنفى  .352

 10 عمرو جمال محمد منصور  .353

 16 عمرو ياسر محمود حماد وفا  .354

 10 عنان خالد ابراهيم عبد الرازق  .355

 14 غاده عبد الرازق عبد الحفيظ محفوظ  .356

 10 غاده عبد هللا فهمى عواد عمار  .357

 16 غيدا امير محمد بشير  .358

 10 فاتن السعيد محمد محمد الصديق  .359

 15 فوزى محمدهشام  فاتن  .360

 5 فادى منير انطونيو ابراهيم  .361

 19 فارس سيد راشد سليم  .362

 10 فاطمة ناصر احمد عيسى  .363

 11 فاطمه احمد البنان محمد طه  .364

 10 فاطمه احمد محمد امين فرغل  .365

 12 عيد جمعه حسين فاطمه  .366

 14 فاطمه محمد احمد شوقى  .367

 10 فريد احمد ابراهيم محمد  .368

 10 القمص عبد المسيحفيرينا مراد بشرى   .369

 10 قمر محمد حسن على حسن  .370
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 10 فؤاد كرستين ايمن عوني  .371

 12 كرم محى الدين محمد عبد الحميد  .372

 17 كريم احمد زهرى محمد  .373

 10 كريم حسين جابر حسين  .374

 15 كريم رزق حسن عبد هللا  .375

 10 كريمان كمال كامل حسن  .376

 4 كمال هشام الخبيرى توفيق  .377

 10 حسين عبدالعليم لبنى كمال الدين  .378

 10 ليلى شوقى عبدالسالم على  .379

 11 ليلى عبد الرحمن رافت حجى امين  .380

 10 مارى عماد فلبس كامل  .381

 13 مارينا سمير زكرى  .382

 17 مارينا ماهر كامل تامر  .383

 10 مارينا نشأت فكرى فرج  .384

 11 مازن حمدى جابر سيد  .385

 11 مالك يسرى محمد عبد هللا السواح  .386

 11 ماهر احمد عبد المنعم دسوقى  .387

 12 مجدى حمزه احمد سعيد حمزه  .388

 11 محمد ابراهيم احمد ابراهيم  .389

 15 محمد ابراهيم احمد محمد مرسى  .390

 12 محمد ابراهيم حسن احمد  .391

 12 محمد احمد فوزى عبده  .392
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 14 محمد احمد كمال الدين احمد حسن  .393

 10 محمد احمد كمال يونس  .394

 13 احمد اسماعيلمحمد احمد محمد   .395

 13 محمد احمد محمد عبد الرحمن  .396

 15 محمد اشرف محمد سيد عويس  .397

 10 محمد اكرم احمد عبدالرحيم  .398

 12 محمد المتولى عبد النبى المتولى  .399

 10 محمد ايهاب فارس فوده  .400

 10 محمد بيومى محمد بيومى صيام  .401

 10 محمد جابر محمد جابر  .402

 16 مصطفى محمد زغلول محمد جمال حنفى  .403

 12 جمال محمد عاشور صبيح محمد  .404

 15 محمد حسن محمد محمد سابق  .405

 11 محمد حسين منصور منصور  .406

 20 محمد حمدى محمد عبد الفتاح  .407

 10 محمد حميد سالمان عويدر  .408

 16 عيد عبد الغنى احمد محمد خالد  .409

 12 خالد فتحى احمد محمد  .410

 19 محمد خالد كمال محمد احمد  .411

 10 محمد خالد محمد صادق  .412

 15 محمد خليفه عبد اللطيف احمد  .413
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 13 محمد رافت محمود عبد الهادى  .414

 10 محمد رضا على رمضان  .415

 16 محمد سامح احمد عبد الغنى الصباحى  .416

 13 محمد سعيد عبد هللا محمد  .417

 10 محمد سعيد فهمى محمد  .418

 10 محمد سمير احمد على غالب  .419

 17 محمد سيد ابراهيم عيد  .420

 15 محمد سيد رمضان محمد الشيخ  .421

 14 سرور محمد سيد محمد على احمد  .422

 10 محمد سيد محمد قطب السيد  .423

 10 محمد سيد مصطفى عبد هللا احمد   .424

 10 حمدى محمد سيد مصطفى عبدالشكور  .425

 20 محمد سيوفى على احمد زعفان  .426

 10 محمد شافعى فرحات امام  .427

 10 شعبان سالم حسين محمد  .428

 10 محمد طارق محمود حامد عطيه  .429

 10 محمد عبد الحميد احمد محمد   .430

 15 محمد عبد الحميد خالوى نافل  .431

 13 محمد عبد العال محمد محمد احمد  .432

 16 محمد عبد الكريم احمد شحاته  .433

 16 عربى محمد اسماعيل المليح محمد  .434
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 12 محمد عصام احمد خلف هللا  .435

 19 مصطفىمحمد عالء الدين جمعه محمد   .436

 12 محمد عالء الدين فاضل على سليمان  .437

 12 محمد على سيد على  .438

 11 محمد على فرغل نظير  .439

 16 على محمد احمد الطباخ محمد  .440

 10  عمر محمد انور محمد  .441

 18 محمد عمر محمد عمر  .442

 10 محمد كمال حامد عبد هللا   .443

 10 محمد ماجد احمد محمد ابراهيم  .444

 13 محمد ماهر على محمد  .445

 11 محمد مجدى شعبان على  .446

 12 محمد مجدى محمود احمد الجنيدى  .447

 10 محمد مجدي محمد محمد محمد شافع  .448

 10 محمد مجدي محمد يوسف  .449

 11 محمد محمود عبد العليم محمد  .450

 10 محمد محمود عبد الهادى عبد الحميد  .451

 15 محمد محمود محمد صابر ابراهيم   .452

 15 محمد محمود محمد عبد السميع  .453

 4 محمد مدحت محمد هالل العبد  .454

 17 محمد ممدوح محمد عبدالحميد  .455

 10 محمد ناصر حسين محمد على  .456



 2022 اغسطسنتيجة االمتحان التكميلي لمادة اللغة الفرنسية دور 
 

 ميد الكليةع                                                   رئيس اللجنة            
 

22 

 10 محمد نبيل السيد النبوى  .457

 15 محمد نمر دياب منصور   .458

 11 محمد هشام صابر محمود السيد  .459

 11 محمد هشام صالح الدين مدبولى  .460

 20 محمد هشام على عبد الحكم عماره  .461

 10 وائل عبد الستار على محمد  .462

 17 محمد وجيه السيد محمد الناعى  .463

 11 محمد ياسر محمد على عبد هللا  .464

 15 محمد يسرى محمود محمد يوسف  .465

 11 احمد فراج محمد محمود  .466

 12 احمد محمد توفيق محمود  .467

 10 محمود احمد محمود احمد  .468

 5 محمود الريس مصطفى محمود  .469

 11 محمود بهاء محمود موسى  .470

 16 محمود حسن متولى حسن  .471

 13 محمود حمدى خليفه فريد  .472

 13 خالد ابراهيم احمد محمود  .473

 14 محمود خالد حسين احمد محمود  .474

 10 محمود رفعت عصران توفيق  .475

 19 محمود سعيد صبرى عبده شلبى  .476

 20 محمود شريف حمدى الديدامونى  .477

 12 صالح حنفى عبد الغفار محمود  .478
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 17 السيدمحمود عاطف فرحات   .479

 18 محمود عبد السالم سيد عبد السالم  .480

 14 على احمد عبد العزيز محمود  .481

 13 محمود محمد عزت ابو العال  .482

 10 محمود محمد فوزى محمد عبد الرازق  .483

 10 محمود مسعد زكى شعبان  .484

 5 محمود معروف محمود ابو السعود  .485

 15 محمود ناجى قنديل عبد هللا  .486

 10 سليمان محمود نبيل محمد احمد  .487

 10 محمود ياسر محمود اسماعيل  .488

 11 و الفتوح مختار أبو الفتوحبمختار ا  .489

 13 ى عبد العظيم ذكىييح مختار  .490

 12 مروه جمال رشوان محمد  .491

 10 مروه جمعه عبد الرؤف ابراهيم محمد  .492

 10 مروه رضا شحاته عبد العزيز  .493

 17 محمد فاروق محمد حسن مروه  .494

 14 الغنى حسنىاحمد عبد  مريم  .495

 14 مريم سليم فهمى سليمان  .496

 10 مريم شريف احمد حمدى على  .497

 16 مريم شريف محمد احمد   .498

 10 مريم عبد الحميد نعيم عبد الحميد  .499

 12 مريم ناصر عبد الفتاح محمد  .500
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 10 مريم وفائى محمد محمد الشاهد  .501

 10 مصطفى انورعبد الحميد مراد  .502

 3 الشيخ مصطفى حامد عبد الحميد محمد  .503

 11 مصطفى خالد مصطفى محمد مصطفى  .504

 5 مصطفى سامى احمد عبد الحفيظ  .505

 10 مصطفى سمير مصطفى محمد  .506

 4 مصطفى طلعت مصطفى اسماعيل  .507

 18 مصطفى عادل عبد العظيم على يحى  .508

 10 الىمصطفى عبد الديم على عبد الدايم السيد الجب  .509

 13 مصطفى محمد حمدى على احمد   .510

 10 محمود دياب ضرارمصطفى   .511

 10 مصطفى مدحت سيد محمد  .512

 10 نصر مصطفى محمدى رضوان مصطفى  .513

 15 معاذ عادل عابدين عبد هللا  .514

 10 ملك احمد محمود عبدهللا  .515

 13 ملك جمال محمد زكى محمد عبد الحميد  .516

 10 حسن رضوان محمد ملك  .517

 16 حسين عبد الرازق محمود عبد الحميد ملك  .518

 13 شحاتهملك محمد على   .519

 14 منار سامح عبد المنعم محمد احمد عطيه  .520

 12 منار مختار عبد السميع عثمان  .521
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 12 ياسر زينهم عبد الحليم منار  .522

 13 هللا احمد محمد على منه  .523

 10 منه هللا االمير فتحى احمد كهرمان  .524

 13 منه هللا ايمن عبد العزيز على ندا  .525

 11 منه هللا حازم رجب عبد المحسن  .526

 12 منه هللا سمير سالمه ابو طالب سليمان  .527

 15 منه هللا سيد حسن محمد مسلم  .528

 10 منه هللا سيد هريدى عبد الرحمن هريدى  .529

 13 فراج لاله جاد الكريم احمد منه هللا عبدا  .530

 10 منه هللا محمد سيد حسن عزام  .531

 12 منه هللا محمد عبد هللا عبد الصمد  .532

 10 منه مصطفى على على محمد  .533

 13 نبيل كامل محمد الكومى منه  .534

 15 احمد عبد الحميد شحات منى  .535

 12 منى صابر صالح عبد النعيم  .536

 10 منى مصطفى حسن محمد   .537

 10 العال مهاب محمد سامى محمود  .538

 10 مهرائيل نبيل حلمى غالى  .539

 17 مهند احمد فرج ابو سريع  .540

 11 مهند ياسر فرج محمد  .541

 10 الفخرانىمؤمن شوقى اسماعيل رياض   .542

 10 مؤمن محمد زكى محمود  .543
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 10 مؤمن محمد عبدالعزيز عبدالمنعم  .544

 10 مى عبد الحميد محمد محمد  .545

 10 ميادة سمير على محمد  .546

 10 مياده اسامه عبد العزيز عبد هللا  .547

 10 ميار سيد فؤاد فرغلي  .548

 10 ميار مبروك حسن مبروك ابو طالب  .549

 17 يوسف فكرى عبده فانوس مينا  .550

 13 نادين محمد عبد الفتاح ابو السعود  .551

 11 ناريمان أنور مصطفى السيد  .552

 5 ناهد يسرى السيد سالم  .553

 10 ندى اشرف محمود على احمد  .554

 14 ندى حسن سيد احمد  .555

 14 ندى خالد عبد الحليم طلبه  .556

 10 ندى رافت عبد العزيز على  .557

 15 سعيد احمد حامد ندى  .558

 10 ندى شريف معين حسين احمد  .559

 15 ندى شعبان صابر نصر  .560

 10 ندى عماد الباشا محمد  .561

 16 حمدى على نصر فرغلى نديم  .562

 13 نهله ايهاب عبد العزيز احمد الجبالى  .563

 14 نهله محمد حامد عبد الفتاح  .564
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 5 نهير اشرف السيد احمد  .565

 13 نور هللا رجب محمد رجب  .566

 15 سيد سرور عبد الهادى الدولتلى نور  .567

 10 حسن ابراهيمنورالدين اسامه   .568

 10 نوران خالد سعيد محمد  .569

 12 نورهان احمد إسماعيل عبداللطيف  .570

 10 نورهان احمد انور عبد العال السيد  .571

 10 نورهان رمزى بهى الدين بدر  .572

 10 نورهان عصام نجيب حسن  .573

 13 نورهان عمرو ابراهيم محمد  .574

 10 نورهان مجدى سيد سليمان يوسف  .575

 15 عبد هللاناجى قنديل  نورهان  .576

 15 نورهان نبوى محمد ابراهيم  .577

 16 هانى حبيب حسين نيره  .578

 10 هاجر اسامه عبد الغفار عليوه  .579

 10 هاجر خالد محمود حسن ناجى  .580

 10 هاجر خالد نصر هللا محمد  .581

 10 هاجر رجب محمد عبد الواحد  .582

 10 هاجر رفيق خيرت عفيفى حسن  .583

 15 سيد حسن عبد هللا هاجر  .584

 12 هاجر شعبان ابراهيم ابراهيم محمد  .585

 12 هاجر شعبان جمعه حسن  .586
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 12 هاجر عالء محمد الجناينى  .587

 15 مجدى عبد المنعم السيد ربيع هاجر  .588

 15 محمد حامد عمر عبد هللا هاجر  .589

 10 هاجر نصر محمد احمد عفيفى  .590

 10 هاجر هاني على عمر  .591

 10 هاجر يحيى عبد العظيم على  .592

 4 احمد علىهادى صالح   .593

 14 هاشم السيد يوسف محمد رجب  .594

 14 هاله محمد محمد حامد حسن  .595

 4 الهام حمدى طه احمد   .596

 13 هاميس هشام شقرانى يسن  .597

 13 هبه حسين محمد مصطفى  .598

 15 هدير جمال احمد محمد  .599

 5 للههدير عبد هللا الحسن محمود عبد هللا عبد ال  .600

 14 الباقىهدير محمد اسامه محمد خيرى عبد   .601

 10 هدير ياسر ابراهيم محمد  .602

 10 هشام عادل على صديق  .603

 15 همسه كمال عباس نور  .604

 13 هنا احمد حمدى قطب  .605

 12 هنا جمال عبد هللا مصلحى  .606

 10 هناء حسن محمد انس  .607

 14 هند محمد عمر حسانين  .608
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 10 محمد ابراهيم عبد الصبور هويدا  .609

 16 وسام حسام الدين عبد المنعم محمد  .610

 4 على وليد احمد محمد توني  .611

 14 يارا محمد عيسى البحراوى  .612

 11 ياسمين احمد قرا محمد قرا  .613

 5 ياسمين تامر السيد السيد الجمل  .614

 10 ياسمين حماده اسماعيل عبدربه  .615

 10 مصطفى ياسمين عصام احمد حسن  .616

 13 ياسمين محمد عبد العظيم بكر حسن  .617

 13 ى عبد العظيم زكىيياسين يح  .618

 10 ى محمد على يى محمد يحييح  .619

 10 يمنى السيد مصطفى سيد نصر  .620

 10 يمنى ايهاب محمد عبد العزيز يونس  .621

 15 يوسف ابراهيم على محمد حسن  .622

 15 يوسف ابراهيم فهمى وهبه احمد  .623

 14 عبد الحميد احمد سيد يوسف احمد  .624

 17 يوسف اشرف على عبد العليم  .625

 15 عرفهيوسف جمال احمد سرور محمد   .626

 13 يوسف سامى عبد اللطيف عوض محمد  .627

 20 يوسف سعيد حسن احمد  .628

 10 يوسف طارق جالل احمد  .629

 10 يوسف طه اسماعيل عبد الفتاح  .630
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 10 يوسف عبد القوى عوض مطاوع  .631

 10 يوسف عبد الكريم كامل مجاهد البحيرى  .632

 10 يوسف عبد هللا يوسف عبد هللا  .633

 13 الرازقيوسف عزت عبد هللا عباس عبد   .634

 15 يوسف عالء الدين محمد العقاد  .635

 14 يوسف مجدى محمد امين عبد الجواد  .636

 18 يوسف محسن فتحى محمد  .637

 14 يوسف محمد عبد هللا ربيع  .638

 


