
علم اللغة  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  1:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

11ابراهٌم اسماعٌل على ابراهٌم1

68احمد نبٌل مطرٌد محمود2

321بسام فوزى فاوى عالم3

410دالٌا محمد جمال حسن4

418دعاء عبدالعظٌم ابو بكر ابراهٌم5

607صالح فاروق صالح ابراهٌم6

692على محمد صفوت على7

707عمرو عبد الفتاح زٌان زٌدان8

711عواطف رمضان زغلول محمد9

714غادة محمد سالم طه10

719غاده محمد عباس محمود11

724فاطمة الزهراء جمال الدٌن منصور عبدالسمٌع12

726فاطمة رضا صالح عبد العظٌم13

727فاطمة محمود حسن ٌوسف14

730فاطمه احمد نصار عبدالصالحٌن15

732فاطمه حسانٌن سلٌمان شحاته16

737فاطمه عادل عطٌه حسن17

745فاطمه مفتاح جوده هاشم18

748فاطمه نجاتى عبد العزٌز على19

750فرٌد تمام محمد حسن20

754كرٌم رزق حسن محمد21

755كرٌم سعد سٌد شعبان22

756كرٌم ٌاسر انور رٌاض23

768مؤمن احمد محمد لبٌب24

771ماهٌناز محرز علً محمد25

774محمد احمد دكورى احمد26

775محمد احمد فؤاد احمد27

778محمد احمد محمد محمد عبدالكرٌم28

785محمد تونى عبداللطٌف قاسم29

786محمد جابر عباس محمد30

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



علم اللغة  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  2:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

787محمد جابر عبدالكرٌم اسماعٌل31

791محمد جالل محمد البدرى سلٌم32

807محمد ربٌع سٌد عوض33

808محمد ربٌع عبد الحلٌم محمد الشرٌف34

809محمد ربٌع كامل محمد35

811محمد سامح شحاته ابوزٌد36

817محمد صابر سٌد على37

825محمد عبد الكرٌم بشر على38

835محمد على عبد المنعم صدٌق39

840محمد فتحى الطاهر علٌان40

841محمد فتحى طه فرغلى41

848محمد كمال كامل سلٌم42

849محمد مجدى فرحان عطٌان43

851محمد محمد صالح الدٌن محمد عبدالصم44

856محمد مصطفى باشرى سلٌمان45

857محمد مصطفى روٌش عٌسوى46

858محمد مصطفى عباس مصطفى47

860محمد ممدوح محمد عبد العزٌز48

861محمد مهلل احمد محمود49

862محمد ناصف عبدالحمٌد محجوب50

863محمد نور محمد على51

864محمد هرٌدى عبد العطاى عبد السمٌع52

867محمد ٌحٌى فرج عزوز53

873محمود حسن ربٌع محمد54

875محمود حمدي محمد فولً عبد الرازق55

877محمود رجب كامل ابراهٌم56

879محمود رمضان شعبان جابر57

884محمود سٌد انور مصطفى58

891محمود فرج محمد  مرسى59

893محمود محمد الصغٌر شحاته60

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،
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رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

894محمود محمد دٌاب محمد61

896محمود محمد عبد الحمٌد عامر62

897محمود محمد عبدالمعز محمد63

899محمود ناجى قطب محمد64

921مرٌم حسن ذكى امٌن65

933مصطفى حسٌن ٌوسف حسٌن66

935مصطفى خالد طه عبد المقصود67

937مصطفى سعد سٌد فرغلى68

943مصطفى عبد الرحٌم محمد شٌخون69

944مصطفى عبدالتواب نصر صالح70

950مصطفى محمد عبدالعزٌز محمد71

952مصطفى محمود عبدالعزٌز احمد72

956منار جمال احمد سٌد73

960منال اسماعٌل محمود فواز74

965منة هللا فتحً على سٌد75

966منةاللة مصطفى على مصطفى76

967منةهللا فتحى احمد عبدالجٌد77

973منً عبدالواحد رسمً أحمد78

988مى ممدوح طلعت محمد79

1000نبٌلة مصطفى حمد محمد80

1013ندى عالء ٌوسف محمد81

1014ندى مجدى محمد عبد الواحد82

1024نسمه جمال نتعى على83

1046نهله وحٌد سمٌر عبد هللا84

1047نهى طلعت زكى عبد المتجلى85

1049نوال عبدالرحمن سٌد خلٌفه86

1051نور صالح احمد عبد هللا87

1052نورا اسماعٌل محمد على88

1053نورا ربٌع محمد امٌن89

1056نورا فارس احمد محمد90

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،
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1062نورهان حسٌن محمد حسٌن91

1068نورهان محمد عبد الجواد مفتاح92

1070نوها عبدالحفٌظ ناهد سمرى93

1071نٌرة محمود مراد محمد عبد المتجلى94

1079هاجر شعبان احمد محمد95

1082هاجر مصطفى عبد الراضى عبد المعبود96

1085هاجر ٌحٌى عبدالحلٌم دٌاب97

1086هاشم عبدالرحٌم ٌوسف عبدالرحٌم98

1087هالة علم الدٌن عبدالحكٌم ابراهٌم99

1091هاله محمد شحات محمد100

1096هبة عشماوي محمد احمد101

1097هبة محمد فهمى اسماعٌل102

1098هبةاللة جالل ضاحى حسن103

1101هبه جمال عبد الناصر حسٌن جٌد104

1106هبه طارق محمد محمود105

1111هداٌة رضا مصطفى مكادي106

1113هدى حسن عبد العزٌز حسن107

1116هدى عبد العظٌم محمد حسن108

1126هدٌر مجدى محمد عبد الصمد109

1127هشام عبد الحمٌد خمٌس محمد110

1128هشام عبدالخالد عزالى طاهر111

1129هشام عبدالغنى محمد حسن112

1135هند خلٌل محمد على113

1137هند نعمان حسن عل114ً

1142هٌام هشام محمد امٌن115

1144هٌثم خلف صالح خلٌل116

1148وجٌه جمال طلب محمد117

1152وفاء جالل عبدالرحمن موسى118

1156وفاء ٌاسر محمد احمد119

1158والء حسن محمد رفاعى120

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،
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رقم الجلوس االسم رقم المقعد
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1160والء عادل احمد محمد121

1165ولٌد محمد زاٌد ندا122

1170ٌاسمٌن سعداوى توفٌق عمر123

1171ٌاسمٌن صدٌق ٌوسف خلٌل124

1172ٌاسمٌن عبدالحكٌم حسن عبدالرحٌم125

1175ٌاسمٌن على صالح على126

1176ٌاسمٌن فاروق قاسم خلٌل127

1177ٌاسمٌن مجدى فتحى محمد فضل128

1183ٌاسمٌن مصطفى رأفت ٌعقوب129

1188ٌسرا محمد رضا احمد فضل130

1189ٌسرا محمد عبده مكى عوض131

1191ٌوسف احمد محمود امٌن132

1192ٌوسف حسٌن ٌوسف حسٌن133

1193ٌوسف خالد محمد محمود134

1194ٌوسف محمد سالم محمد شرار135

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،


