
(106)لجنة 

Enasكليــة الحقــوق

احمد حمدى محمد عبد البارى1
احمد ربيع محمد قطب خطاب2
احمد محمد احمد شكرى حنفى3
اسالم محمد الصاوى ابراهيم4
اسالم محمد غريب احمد5
اميره ايمن فواد على6
جاستين ثروت جرجس تمام7
سلمى سعيد انور سعيد8
سيد شحاته سيد شحاته9
عز الدين احمد حسين سالم10
عمر عالء الدين اسماعيل يونس11
محمد صابر احمد محمود12
محمود فرج حسن حميده13
مصطفى محمد عثمان عرفه14
مهاب ابراهيم حمدى بسيونى عبد اللطيف15
نورهان وحيد السباعى ابو دنيا16
ياسمين محمد عليوه حسنين17

احمد مصطفى شحاته مصطفى21
اميره محمد حسنى عباس22
شروق عبد الكريم عباس رجب23
عبد هللا محمد عبد العزيز24
معتز ممدوح محمد محمد25
مختار سعد الدين مختار26
هبه هللا صفوت محمود27

كشف باسماء طالب المستوى الرابع تعليم مفتوح
 2019 / 2018مستجد تنسيق 

كشف باسماء طالب المستوى الرابع تعليم مفتوح
 ترم ثانى2019 / 2018مستجد تنسيق 

مواد التخلف

مواد التخلفاألســــــــمرقم جلوس

األســــــــمرقم جلوس



(106)تابع لجنة 

ايه اسامه عبد النبى احمد31
كريم محمد عبد الفتاح خطاب32

محمد اشرف كمال عيد33
محمود احمد عبد الفتاح الفخرانى34
مروه جمال ذكى خليفه35
مصطفى على زهران ثابت زهران36

مومن احمد جاد صديق37

احمد محمد جوده على41
اسالم تهامى حسين محمد42
امير محمد محمد السيد43
جهاد شعبان السيد عبد الرحمن44
عبد هللا زكريا عبد المحسن محمد45
محمد احمد سعد صالح46
محمد سعيد محمد ناجى الباجورى47
نورهان يوسف عبد العزيز حنفى48

اسراء خالد السيد احمد51
اسالم عبد الرحمن سيد عبد الرحمن52
خالد محمود احمد السعيد على53
خلود عبد الحميد محمد عبد الحميد54
عبد هللا رضا عبد هللا عثمان55
عبير يسرى محمد طلعت على56
محمد زكريا عبد الحليم عرابى57
محمد نادى محمد عبد الباسط58
محمود عباس محمود احمد59
مصطفى حسين سيد محمد60
نورهان احمد عبد العظيم احمد61
نيرمين عبد العزيز محمد عبد العزيز62

2019/ 2018فرصة اولى المستوى الرابع تنسيق 

باقون لالعادة المستوى الرابع تنسيق ترم ثانى

مواد التخلف

مواد التخلفاألســــــــمرقم جلوس

2019/ 2018باقون لالعادة المستوى الرابع تنسيق 

مواد التخلفاألســــــــمرقم جلوس

األســــــــمرقم جلوس



(107)لجنة 

ايه عادل السيد رشاد71
دعاء فوزى محمد عبد الخالق72
شروق محمد نعيم حامد73
شيماء عبد السميع فريد صالح74
طه احمد محمد محمد حسن75
محمد فوزى حامد ركابى76

احمد زهران احمد زهران81
احمد محمود كامل محمد82
اسماء عصام محمد محمد شلبى83
المعتصم باهلل مصطفى امبابى محمد84
اميره جمال قرنى اسماعيل85
نرمين محمد فاروق محمد86

2019/ 2018فرصة ثانيه المستوى الرابع تنسيق 

مواد التخلفاألســــــــمرقم جلوس

2019/ 2018فرصة ثالثة المستوى الرابع تنسيق 

مواد التخلفاألســــــــمرقم جلوس



(107)تابع لجنة 

احمد حسين محمد عبد الوهاب91
ايمان سمير حسانين خليل92
ريم عبد الكريم عبد العليم سليم93
ساره عصام عبد الرحمن ابراهيم94
عبد الرحمن محمد ابراهيم محمد95
مازن مدحت فتح الباب عبد هللا96
محاسن اليمنى محمد عبد هللا97
محمد ربيع عبد العال عبد الصالحين98
مصطفى ابراهيم حسن ابراهيم99
منه مصطفى رمضان مصطفى100
هاجر ايمن محمد عبد الغفار101

هدير حمدى حسن سليمان105

اميره فايز عبد هللا جيش110
فتحيه شعبان فهيم سالمه111
نورا معوض ابراهيم ابو العنين112

احمد خالد جابر سيد121
عالء على التهامى محمد122

2019/ 2018باقون دور سبتمبر المستوى الرابع تنسيق 

مواد التخلفاألســــــــمرقم جلوس

2019/ 2018فرصة أولى دور سبتمبر المستوى الرابع 

مواد التخلفاألســــــــمرقم جلوس

2019/ 2018فرصة ثانية دور سبتمبر المستوى الرابع 

2019/ 2018فرصة ثالثة دور سبتمبر المستوى الرابع 



Enasكليــة الحقــوق
كشف باسماء طالب المستوى        تعليم مفتوح

    2018 / 2019 

مواد التخلفاألســــــــمرقم جلوس












