
البالغة  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  1:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

17احالم مجاهد على هاشم1

69احمد ٌوسف عبدالسمٌع محمد2

133اسماء حمدى محمود غانم3

136اسماء رشٌد عبداللطٌف عٌسوى4

160اسماء مفتاح جوده مفتاح5

197ام كلثوم جاد الرب محمد عبد الحافظ6

285اٌه اٌمن مؤمن عبد اللطٌف7

294اٌه سمٌح ذكً محمود8

306اٌه محمد حسن احمد9

318باسم عدلى ابوالوفا محمد10

327بسمه حسن على بكرى11

340جهاد تقى محمد احمد12

421دعاء ماهر عبد الحسٌب محمد13

422دعاء مبروك نادي شحاتة14

426دولت على عبد الغفار موسى15

431دٌنا علً العربً محمد16

433دٌنا محمد طه احمد17

441رانده اسماعٌل محمد اٌوب18

446رانٌا ربٌعً حسن عبد الجواد19

449رانٌا محمد اسماعٌل محمد20

451رانٌا مصطفى احمد دسوقى21

454راوٌه خالد على تهامى22

456رجب شوقى عبد الهادى تونى23

459رحاب حمدى عبود خلٌفه24

461رحاب فوزى رسمى محمد25

466رشا على محمد عمر26

477رمضان عامر سعد محمد27

482روٌدا حسن شبٌب عبد الرحٌم28

492رٌهام صالح محمد عبدالرزاق29

494رٌهام عصام عمر محمد30

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



البالغة  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  2:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

500زٌنب أشرف علً محمد31

503زٌنب الفولً احمد السٌد32

519ساره جمال سٌد عبد الغنى33

529سامح رمٌحى عبدالحفٌظ عبدالمجٌد34

534سعد  حزام محمد الدوسرى35

542سماح حسنى احمد محمود36

550سمٌرة حسن احمد عبد القوي37

552سمٌه عبد الفتاح محمود الشحات38

553سمٌه محمد احمد عبدالغنى39

566شاهر محمد الصغٌر احمد حسٌن40

567شاهنده ربٌع حسن ابراهٌم41

568شرقاوي حافظ محمد عبد الوهاب42

569شرٌف حسن صادق صبح43

572شرٌن شعبان محمد عباس44

574شرٌن على توفٌق عباس45

576شرٌهان احمد سٌد محمد46

577شعبان مخلوف حسن رضاهللا47

579شٌرٌن ابو الدهب حسٌن عثمان48

581شٌرٌن محمد وفقً عبد البصٌر جمعه49

584شٌماء احمد ابراهٌم محمد50

585شٌماء احمد سالم بحرهللا51

588شٌماء صافى باهى طه52

590شٌماء عامر عنتر عبدالمجلى53

591شٌماء عصمت محمد عبدالعظٌم54

592شٌماء على عبد الرحٌم محمد55

596شٌماء محمد محمد بكر56

602صابرٌن حمدى على محمد57

604صابرٌن طه رجب عبد العلٌم58

609صفاء جمال طه على59

610صفاء حسن فرغلى بكر60

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



البالغة  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  3:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

616طارق محمد محمود حسن61

621طالل محمد خلٌف شرٌان62

622طه احمد سٌد محمد63

623طه حسٌن عٌسوى عبدهللا64

626عائشه ماهر عبدالعلٌم عمر65

629عادل عبدالرحمن السٌد عثمان66

630عبد الحمٌد شلبى ابراهٌم مصطفى67

638عبد الرحمن قاسم محمد محمد68

640عبد الرحمن محمود عبد هللا مرسى69

643عبد الصمد محمود محمد محمد عبد الصمد70

647عبد الناصر عٌسى محمد احمد71

652عبدالرحمن جالل عبدالرحمن على72

654عبدالرحمن شحاته محمد صالح73

655عبدالرحمن عادل عبدالرحمن على74

657عبدالرحمن فرغلى عبدالرحمن تمام75

659عبدالرحٌم محمود ابوسمره عبدالعظٌم76

662عبدهللا احمد بغدادى محمد77

663عبدهللا خلف عبدهللا حسن78

675عزه كمال عبد الرحٌم على79

678عطا عبدالمعتمد عبدالفتاح مزٌد80

681عفاف  محمد عبدالعظٌم عبدالحفٌظ81

687علً جمال محمد نوار82

749فرٌاله جوده خلٌفه السٌد83

752قمر ٌاسٌن عبد الحمٌد محمد84

757كرٌمه ابراهٌم عٌد محمد85

761لبنه فتحى جمعه حافظ86

770مؤمن عبدالعال ٌوسف محمد87

803محمد خلٌفه احمد عبد هللا88

804محمد خلٌل شوقى خلٌل89

821محمد صالح فهمى محمد90

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



البالغة  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  4:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

833محمد على العبد عبد اللطٌف91

834محمد على توفٌق محمد92

881محمود سالم عبد الوهاب كٌالن93ً

901محمود نوفل محمود عبد الغنى94

911مروه جمعه جوده محمد95

918مروه ناجح محمود عثمان96

922مرٌم خلٌفه عوض احمد97

924مرٌم محمد على اسماعٌل98

942مصطفً عبد الحمٌد دسوقً على99

985مى مصطفى ضاحى بخٌت100

1007نجوى عبدالكرٌم عبدهللا احمد101

1009ندا بدوي محمد حسان102

1012ندى عادل عبدالحمٌد عبداللطٌف103

1016نرمٌن راضى موسى محمد104

1023نسمه اشرف هشام ابو زٌد105

1037نمٌاء احمد محفوظ عبٌد106

1038نها طاهر إبراهٌم منصور107

1040نها كمال عبد العزٌز محمد108

1043نهال نبٌل عبدالسالم احمد109

1058نورة بدر ثابت رفاعى110

1065نورهان سٌد صدقً محمود111

1069نورهان مصطفى مهدى فكرى112

1077هاجر سعد ابوطالب عبدالرحمن113

1080هاجر محسن مكرم هللا محمد114

1089هاله اشرف حسن احمد115

1100هبه جمال الدٌن انور خلٌل116

1103هبه خالد حنفً محمد117

1107هبه عبد الغفار حسن محمد118

1109هبه ممدوح انور عبد العزٌز119

1112هدى حافظ حسٌن امٌن120

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



البالغة  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  5:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

1115هدى صالح محمد محمد121

1118هدى كامل محمد توفٌق122

1125هدٌر كمال فولى عطا123

1130هشام محمد فهمً احمد124

1131همت مصطفى محمد حسن125

1138هنٌة خلٌفة فراج مقرب126

1140هٌام شحاته سلٌم ابوالحسن127

1145هٌثم عاٌد عٌد محارب128

1153وفاء حسن ممدوح عبد النعٌم129

1168ٌاسمٌن احمد عبد النبى سعٌد130

1169ٌاسمٌن احمد على محمد131

1179ٌاسمٌن محمد الدمرداش حمدى132

1184ٌاسمٌن ٌحٌى حاتم عبدالرحمن133

1186ٌاسٌن مصطفى عطٌة محمد134

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،


