
 2020-2019 قائمة شعبة لغة الفرقة الثانية انجليزي
 شيشى حمادة عبدالحميد إبتسام 

 سليمان فؤاد على احالم
 عبدالمنعم فتحي تامر احمد

 أحمد حسن أنور
  السيد رضا أحمد

 محمد اسماعيل سامي احمد
 عتمان ابراهيم شحاته احمد

 فؤاد فهمي أحمد
 طه علي محمد احمد

 شعبان فاروق محمد احمد
 سلمان العزيز عبد محمد محمد احمد

 عبدالرؤف محمد عادل أروى
 أحمد محمد البشير

 الخولي كامل حسين حازم أروي
 ابراهيم شحاته احمد اسراء

 محمد السيد إسراء
 مصطفى عوض جمعه اسراء

 محمد جمعة حمدي إسراء
 هنداوي قاسم رمضان اسراء
 ابوعيطه رزق سامي إسراء

 علي سمير إسراء
 محمد جمعه صالح اسراء

 الفضل ابو محمد العال عبد إسراء
 حسن ضيف هللا اللطيف عبد إسراء

 الشناوي هللا عبد اسراء
 الحبال عبداللطيف عبدالحليم إسراء

 قاسم حواش قاسم عبدالاله اسراء
 بعيص على اسراء 

 جادهللا أحمد كامل إسراء
 الترامسي علي عبدالعزيز محمد اسراء

 المدني حسن علي محمد إسراء
 سيف محمد مصطفى إسراء

 القماح حسن حسن ابراهيم اسماء
 على احمد عاطف احمد اسماء

 السيد مصطفى أحمد أسماء
 الخزر ابو عبدهللا محمود حسن اسماء
 جاد احمد ذكي منصور حماده اسماء

 أسماء جويدة عبد الحفيظ
 المنفي السيد ذكي اسماء

 المحالوى ربيع اسماء
 رمضان ناجى رمضان أسماء

 الصالحي دسوقي احمد سعد اسماء
 هواري محمود سعيد أسماء

 دغيدى الجارحي صفوت اسماء
 الجليل عبد محمد احمد محمد اسماء

 مبروك فتحى مطاوع اسماء
 ابراهيم محمود نبيل اسماء

 السيد يحي اسماء
 الصباغ محمد احمد االء



 السيد حسن آالء
 الغرباوي السيد عبدالجواد االء

 يوسف حافظ عبدالعزيز آالء
 البياني عبدالعال سعد كامل آالء

 الخرادلي محي محمد آالء
 ابوسالمه هللا عبد حسن نبيل االء

 حسونة محمد امل
 ابراهيم حلمي محمود امل

 عبده عبدالغفار رزق وليد أمنية
 عويس حافظ حجازي اسامه امنيه

 بدرالدين قطب أمين أمنيه
 غازي احمد صبحي امنيه

 العطار محمد دياب الغني عبد امنيه
 رياض رمضان اشرف اميرة
 حامد حمودة عبدالفتاح أميرة

 عبدهللا بدوي محمد أميرة
 رضوان الحليم عبد محمد اميره

 المحص ابراهيم اميمه
 محمود شحاته منير انجى

 عبدالوهاب محمد جمال آية
 دعبيس حامد محمد زكريا آية

 القاضي السالم عبد أحمد عماد أية
 الخولى حمدى فايز آية

 زعيتر عثمان محمد آية
 القطعانى موسي كريم محمد اية

 شريدح محمد عبدهللا حلمي إيمان
 حسن سعد رفاعي ايمان

 الحميد عبد محمد سامي ايمان
 البياع علي سعيد إيمان

 عيد محمد شحات محمد إيمان
 عثمان محمد صابر محمد ايمان

 توتو الجليل عبد محمد محمد ايمان
 العزيز عبد يسري إيمان
 علي صبري علي ايناس

 الجزار محمد الواحد عبد دسوقي جمال آيه
 الوهاب عبد محمد جمال ايه

 الصيفى محمود حمادة أيه
 محمد سالم محمد دمين ايه

 سعد رضوان على عبدالعزيز ايه
 ميالد محمد قدري محمد آيه

 بركات محمد عبد الفتاح بركات
 الجداوي محمد عبده بسمة

 علي فاروق علي بسمه
 أحمد اللطيف عبد محمود حسن بسنت

 امين محمد تيسير
 جاكلين مجدي وهبة

 خميس الجيد عبد فرج جليلة

 حسام أحمد عباس سعفان
 السيد عوض عبدالواحد حماده

 الجميعى سعد محمد هشام حنان



 الحليم عبد رمضان حنين
 الشيشيني محمود خالد خلود

 بكير كامل علي خلود
 فهيم محمد طلبه داليا

 عوض المالك عبد السالم عبد دعاء
 عطاهللا احمد اشرف دينا

 الصعيدي محمود اشرف دينا
 عوض فوزي تحسين دينا

 علواني سامي دينا
 خليل العزيز عبد نصر رانا

 الخويسكي عبدالفتاح ماهر رانيا
 ابراهيم احمد محمد اللطيف عبد ناجي رباب

 حرحش المجيد عبد محمد رحاب
 الطيب عوض عطيه هواري رشا
 عبدالاله أحمد عبدالعال رضوى

 عبدهللا محمد إبراهيم خميس رفيداء
 المسيري على شاكر رنا
 الصفتي الفتاح عبد رنا

 المغربى احمد محمد رنا
 شاهين غازي رضا روان
 خليفه حمدون محمد روان
 البيسي فتحي مختار روان

 مدحت محمد روضه
 األشلم أحمد ابراهيم أحمد رضا رؤى

 درويش السيد فوزي ريم
 دومه محمد اللطيف عبد سعيد ريهام

 داود محمد سعيد ريهام
 جرابيع اسماعيل رجب زينب

 صالح محمد يوسف زينب
 بكر أبو أحمد مصطفي أحمد سارة

 عامر ابو محمد سارة
 ضحا حمزه سليمان محمود سارة
 عوف محمد عبدالفتاح سعيد ساره

 محمد خيري احمد محمد ساره
 خضير محمود محمد ساره

 العال عبد محمود عيد محمود ساره

 سحر جمال أحمد رحال
 عليا مؤهالت بخيت محمد الجبالي سعيد

 فياض السيد حسن محمد سعيد
 وهدان محمد أيمن سلمى

 البطاط كامل سلمى
 يوسف حمزه علي علي سلمي

 عليا مؤهالت عبدهللا فتحى سعيد سماء
 رمضان عبدالمنعم خيري سماح

 السنهورى على حامد سمر
 السيد محمد أبوالعالمين سميرة
 محرم حامد لطفي عطيه سندس

 الشمسي محمود محمد سهيلة
 الدين علم الواحد عبد الوهاب عبد اشرف شادي

 طه خيرى شاكر شروق



 الفشني عطيه السيد شيماء
 المصرى حسن شيماء

 علي أمين حسني شيماء
 برج الهادى عبد على شيماء

 حسين يونس محمد شيماء
 أحمد حسن إبراهيم عيد صفاء

 السالم عبد الفضيل عبد مختار صفاء
 المراسي احمد احمد صالح

 محمد على محمود طارق
 احمد محمد عبدالرحمن
 خليل محمد عبدالرحمن

 السيد شحاته خيري عبدالعظيم
 بالل محمد زيدان سعيد عبدهللا

 الطحان احمد عالء عبله
 السيد سعيد صبري عبير

 المجيد عبد محمد هاني عبير
 حميده سعد النبي عبد عريفه

 عال بركات ابراهيم محمد
 غالب رجب عبدالعظيم عال

 القادر عبد محمد عصام علياء
 درهاب منصور هالل عمار

 احمد محمود فهمى عبدالرازق عمر
 الصايغ علي محمود عمر

 احمد الرحيم عبد شعبان عمرو
 مرعي عوض مجدي عمرو

 خيري محمد الحسين غادة
 مصطفي محمد رجب غاده

 باشا جابر طه غاده

 فاطمة ابراهيم شوقي فليفل
 يوسف السيد سالم فاطمة

 عماره السيد حسين السيد فاطمه
 بدوى حسن على فاطمه

 سيف ابو مجلى مختار فاطمه
 زايد عبدالحميد محمد فايزة

 ضاحى السيد إبراهيم ضاحى فتحى
 مسلم محمد احمد فرحه

 نبيوه طوسون خالد فرحه
 خليل محمد عادل لميس

 العطار مصطفي عبدالمنعم ليلي
 القادر عبد صبحي محمد ليلى

 كريمان صبحي عبد السالم
 سعد ويليم وجدي ماريا

 الملك عبد السعيد كامل مارينا
 المجيد عبد محمد فتحى مجدي

 محمد ابراهيم مبروك خميس
 شكر المنعم عبد إبراهيم محمد

 رجب جمال محمد
 أحمد مفيد محمد سامى محمد

 حسين محمد عاطف محمد

 محمد عبد القادر حسن علي أبو حميدة



 إبراهيم أحمد علي محمد
 الجمل اسماعيل ممدوح محمد
 منصور محمود حمدي محمود
 الشرنوبي محمود علي محمود

 بيومي احمد محمد محمود
 المزين خطاب فضلي خطاب مروة

 العونى أحمد محمد مروه

 مروة نبيل عبد العظيم حسين
 شريف السيد العزيز عبد مريم

 محمد السيد علي مريم
 يوسف محمد مجدي مريم

 عمدة حسن احمد العزيز عبد محمد مريم
 خيرهللا محمد الربيع نور مريم
 خليف الهادي عبد هاني مريم

 شعرة ابو إسماعيل محمد مصطفى
 عطاهلل احمد فتحي احمد مصطفي

 عرام أحمد مجدي مصطفي
 الخياط محمود محمد حسين منار

 قاسم موسي سعيد رجب منار
 خاطر ابوزيد سامي منار

 عبدالاله طارق منار
 المهدي محمد محمد عادل منار
 دياب محمد العربي ناصر منار

 الصباغ السعيد ياسر منار
 عميرة احمد جمال منال

 دسوقي محمد دسوقي منال
 محمد خليل يوسف سعيد هللا منة
 محمود اللطيف عبد رجب منى

 عبدالسالم على ابراهيم كامل منى
 الششتاوي حسين احمد مني

 عبدالحافظ خضيري عالم مني
 زيد أبو محمود مها

 سالمه مسعود خالد مهند
 سليمان سعيد عيد مى

 مصطفي علي مي
 جعفر الرازق عبد فتوح مي

 مي محمد النجار
  عتيبة فتحي محمود مي

 شومان محمد محمود مصطفي مي

 ميادة محمود فتحي المزين
 رضوان هاشم محمد نادر

 البسومي أحمد فخري نانسي
 ( عليا ) الحافظ عبد جاد يسرى محمد نانسي

 مصطفى حسن محمد نجالء
 عبدالحفيظ مصطفي محمد ندا

 نداء ممدوح عبد اللطيف

 . حسن محمد أحمد ندى
 مرزوق محمد اشرف ندى

 شكر السيد حسين ندى
 دومة ابو كمال احمد الرحمن عبد ندى



 مطاوع احمد هللا على مطاوع ندى
 حموري احمد سيد سمير ندي

 نصر الموجود عبد محمود عاطف ندي
 عبدهللا موسي محمد ندي

 رشوان الرحيم عبد أحمد محمود ندي
 طه حسين طه نسمه

 مشرف محمود كامل نسمه
 حسين محمد مصطفي نعمة

 الوهاب عبد أحمد الوهاب عبد نهى
 حميده معوض نصر نور

 بخيت: لم يستدل على اإلسم في القوائم سلطان خميس نورهان
 مسعود محمد صبحي نورهان

 مكرم السالم عبد محمد نورهان
 مرعى محمود سليم مهدى نورهان

 محمد فتحى احمد نيرة
 بالل حسن جالل نيرة

 جنيدي احمد الحليم عبد كامل نيره
 سنه ابو احمد هاجر

 سعيد صالح حامد احمد هاجر
 ابوعوف عبدالفتاح رمضان هاجر
 النكالوي شحاته شوقي سعد هاجر

 حمزه عبدالسيد محمد إبراهيم نبيل هاجر
 هالل محمد إسماعيل جمال هالة

 اسماعيل عبدهللا عاطف هانيا
 نصار عبدالعاطي احمد هايدي

 شرف محمد متولي اشرف هايدي
 شعبان مصطفي خالد هايدي

 عيد كامل شحاته فتحي هايدي
 مكى شعيشع أبو الرازق عبد أنور هبه

 محمد بسيوني عادل هبه
 الدين جمال محمد علي هبه

 أحمد سيد محمد الحميد عبد فتحي فتحي هبه
 الغزولي محمد أحمد هدير

 مرعي العزيز عبد جاد هدير
 فهمي سمير هدير

 هدير هشام حلمي
 اللبودى احمد رمضان هشام

 الجابري حسن الحميد عبد عصام هند
 طيلون مسعود السيد هويدا

السالم غماريوردة نصر عبد   

  وفاء جالل منصور
 الخولي جمعه وليد وفاء

 الصعيدى السيد ابراهيم والء
 القاضي إبراهيم جابر والء

 سعد حامد والء
 علي الفتوح ابو الشحات محمد والء

 يوسف عبدالمنعم محمد والء
 محمد حسن ناصر والء

 زعزوع حسين الوهاب عبد محمد يارا
 عبدالحميد محمد عبدالفتاح يوسف يارا



 نصار محمد عادل ياسمين
 عيسي محمد الخطاب بن عمر ياسمين

 بدر محمود حسن كمال ياسمين
 ابراهيم السيد وائل ياسمين

 


