
 

فارسي- عبري االســـمحالة القيدرقم الجلوسم

مستجد 12001

تخلف

عبريابوبكر داكر فوزى فصيح

مستجد 22002

تخلف

عبرياحالم احمد عبدهللا احمد

مستجد 32003

تخلف

عبرياحمد سمير بدوى محمود

عبرياحمد سيد محمود محمد عبودهمستجد تقدير42004

عبرياحمد قطب عبدهللا محمدمستجد تقدير52005

مستجد 62006

تخلف

عبرياحمد محمد امبابى سالمه

عبرياحمد محمد رفعت عاشور عبدالمقصودمستجد تقدير72007

عبرياحمد محمد شلقامى ابراهيممستجد تقدير82008

عبرياروى عبدالمولى سيد عبدالمولىمستجد تقدير92009

عبرياريج محمد عبدالحميد عيدمستجد تقدير102010

عبريازهار حمدى عبدالوارث حسينمستجد تقدير112011

مستجد 122012

تخلف

عبرياسامة محمد محمد فضل احمد

عبرياسامه جمال حسن احمد ابوالعالمستجد تقدير132013

عبرياستبرق محمد طه محمدمستجد تقدير142014

عبرياسراء خلف راضى محمودمستجد تقدير152015

عبرياسراء ربيع فوزى توفيقمستجد تقدير162016

مستجد 172017

تخلف

عبرياسراء شعبان عبدالحميد نجيب

مستجد 182018

تخلف

عبرياسراء محمد رمضان صابر

عبرياسالم جمال عبدالبصير عمرمستجد تقدير192019

مستجد 202020

تخلف

عبرياسماء احمد محمد على

عبرياسماء اسامه محمد عمرمستجد تقدير212021

عبرياسماء خلف عبدالصبور دسوقىمستجد تقدير222022

عبرياسماء طه احمد عبدالحكممستجد تقدير232023

 الفصل الدراسي الثاني2023 - 2022السنة الدراسية 

انتظام- الفرقة الثانية 

مالحظات

«  الفارسي-العربي »كشف توزيع الطالب على 
الفرقة الثانية 

شئون الطالب ؛؛



 

فارسي- عبري االســـمحالة القيدرقم الجلوسم

 الفصل الدراسي الثاني2023 - 2022السنة الدراسية 

انتظام- الفرقة الثانية 

مالحظات

«  الفارسي-العربي »كشف توزيع الطالب على 
الفرقة الثانية 

عبرياسماء هشام محمد محمدمستجد تقدير242024

عبريافنان ابراهيم عيد فرغلى السيدمستجد تقدير252025

عبرياالء حسين احمد عبدالعزيزمستجد تقدير262026

عبرياالء خالد بريقع قروانىمستجد تقدير272027

عبرياالء عاشور معوض زيادىمستجد تقدير282028

عبريامنه احمد محمد علىمستجد تقدير292029

عبريامنيه خالد عرفه محمدمستجد تقدير302030

عبرياميره ابراهيم فرغلى سيدمستجد تقدير312031

عبريامينه محمود سعد ذكىمستجد تقدير322032

عبريايمان احمد صابر زكريامستجد تقدير332033

عبريايمان عثمان نصر عثمانمستجد تقدير342034

عبريايه ابراهيم سيد علىمستجد تقدير352035

عبريايه تونى على حسنمستجد تقدير362036

مستجد 372037

تخلف

فارسيايه حمدى محمود محمد

عبريايه سعد توفيق خيرهللامستجد تقدير382038

عبريايه على عثمان علىمستجد تقدير392039

عبريايه علي حسن عبدالرحمنمستجد تقدير402040

عبريايه عمر فخرى عمرمستجد تقدير412041

عبريايه محمد محمد حسينمستجد تقدير422042

عبريايه وليد حسن محمدمستجد تقدير432043

عبريايه ياسر محمد فوزى محمداللطيفمستجد تقدير442044

عبريتغريد رمضان عبدالعزيز احمدمستجد تقدير452045

شئون الطالب ؛؛



 

فارسي- عبري االســـمحالة القيدرقم الجلوسم

 الفصل الدراسي الثاني2023 - 2022السنة الدراسية 

انتظام- الفرقة الثانية 

مالحظات

«  الفارسي-العربي »كشف توزيع الطالب على 
الفرقة الثانية 

عبريتهانى ظريف محمد احمدمستجد تقدير462046

عبريجهاد عيد خلف عيدمستجد تقدير472047

عبريجيهاد يوسف محمد محمدمستجد تقدير482048

عبريجيهان محمد عبدالحميد عبدالكريممستجد تقدير492049

عبريحبيبه رمضان ذكى علىمستجد تقدير502050

مستجد 512051

تخلف

عبريحسام حسين ربيع حسين

مستجد 522052

تخلف

عبريحسن ابراهيم صالح محمد

مستجد 532053

تخلف

عبريحماده رمضان محمد علي

عبريحمدي رجب عبدالمجيد يونسمستجد تقدير542054

عبريخلود عاشور زيد عكاشهمستجد تقدير552055

مستجد 562056

تخلف

عبريداليا ياسر رفعت فايز

عبريدعاء حماده محمد عبدالناصرمستجد تقدير572057

عبريدعاء صالح عبد الرحمن احمدمستجد تقدير582058

عبريدعاء نوار عطا محمدمستجد تقدير592059

عبريدنيا ياسر محمد بهاءالدين ماضىمستجد تقدير602060

مستجد 612061

تخلف

عبريدينا عصام الدين محجوب عبد الجواد

عبريدينا محمد عبدالصمد عبدالحكيممستجد تقدير622062

عبريراضينا قرشى احمد عبدالرحيممستجد تقدير632063

عبريرانيا على جعفر عبدهللامستجد تقدير642064

عبريرانيا ناصر محمود عبدهللامستجد تقدير652065

عبريراويه قناوى عبدالعظيم عبدالحافظمستجد تقدير662066

مستجد 672067

تخلف

عبريرباب حسن حمدى على

شئون الطالب ؛؛



 

فارسي- عبري االســـمحالة القيدرقم الجلوسم

 الفصل الدراسي الثاني2023 - 2022السنة الدراسية 

انتظام- الفرقة الثانية 

مالحظات

«  الفارسي-العربي »كشف توزيع الطالب على 
الفرقة الثانية 

مستجد 682068

تخلف

عبريرباب سيد محمد سيد

عبريرحاب خديوى مبروك سلطانمستجد تقدير692069

عبريرحاب خضر عبدالهادى جاب هللامستجد تقدير702070

عبريرحاب نصر عبدالراضي سيدمستجد تقدير712071

عبريرحمه عبدالرحمن عبدالسالم عبدالرحمنمستجد تقدير722072

مستجد 732073

تخلف

عبريروضه فتحى محمد عبدالسميع

عبريروفيده السيد عبدالبديع خليلمستجد تقدير742074

عبريريهام عارف عبدالحميد صابرمستجد تقدير752075

عبريزهراء ابوالعمران محمد عبدهللامستجد تقدير762076

عبريزينب حامد محمد يوسف علىمستجد تقدير772077

عبريزينب محمد انور شحاتهمستجد تقدير782078

عبريزينب يوسف محمد ابراهيممستجد تقدير792079

مستجد 802080

تخلف

فارسيسحر محمود عبدالحافظ سنوسي

مستجد 812081

تخلف

فارسيسكينه انور عبدالبديع عبدالمالك

فارسيسلمى اشرف محمد احمدمستجد تقدير822082

فارسيسميه حاتم ماهر محمودمستجد تقدير832083

فارسيسهيال محمود كمال عبدالرحمنمستجد تقدير842084

فارسيشاميه صالح فهدى بهدالىمستجد تقدير852085

فارسيشاهيناز ناصر محمد عبدالرسولمستجد تقدير862086

فارسيشروق خالد صالح رشيدمستجد تقدير872087

فارسيشروق عطا امام احمد ابراهيممستجد تقدير882088

فارسيشرين عبدهللا مهنى مهنىمستجد تقدير892089

شئون الطالب ؛؛



 

فارسي- عبري االســـمحالة القيدرقم الجلوسم

 الفصل الدراسي الثاني2023 - 2022السنة الدراسية 

انتظام- الفرقة الثانية 

مالحظات

«  الفارسي-العربي »كشف توزيع الطالب على 
الفرقة الثانية 

فارسيشهد عماد محمد انورمستجد تقدير902090

مستجد 912091

تخلف

فارسيشيماء احمد جبريل محمد

فارسيشيماء محمد رجب حسنمستجد تقدير922092

فارسيصفيه محمود عكاشه عطيهمستجد تقدير932093

فارسيضحى عبدالباقى سيد عبدالصالحينمستجد تقدير942094

فارسيطه عبدالباسط عبدالمغنى علىمستجد تقدير952095

مستجد 962096

تخلف

فارسيطه عبدالرازق حسن محمد

مستجد 972097

تخلف

فارسيعبدالرحمن عبدالعظيم صابر مرسى

مستجد 982098

تخلف

فارسيعبدهللا عماد محمد ربيع على

مستجد 992099

تخلف

فارسيعزه ادريس دخيل عبدهللا

فارسيعفيفى محمد عفيفى السيدمستجد تقدير1002100

مستجد 1012101

تخلف

فارسيعمر مصطفى على احمد

فارسيغاده نافع محمد سهلمستجد تقدير1022102

فارسيفاطمه فراج عاطف محمدمستجد تقدير1032103

فارسيفايزه نصرت ابوالقاسم عبدالقويمستجد تقدير1042104

مستجد 1052105

تخلف

فارسيفرج رمضان فرج عوض الشوبكى

مستجد 1062106

تخلف

فارسيفرحه محمود عيد قاسم

مستجد 1072107

تخلف

فارسيكريم محمود توفيق عبدالرحمن

فارسيكريم محمود عبدهللا سيفمستجد تقدير1082108

فارسيليلي محمد عيد  محمدمستجد تقدير1092109

مستجد 1102110

تخلف

فارسيمحمد ابراهيم طلبه يوسف

فارسيمحمد عبدالجواد عمر ابونهارمستجد تقدير1112111

شئون الطالب ؛؛



 

فارسي- عبري االســـمحالة القيدرقم الجلوسم

 الفصل الدراسي الثاني2023 - 2022السنة الدراسية 

انتظام- الفرقة الثانية 

مالحظات

«  الفارسي-العربي »كشف توزيع الطالب على 
الفرقة الثانية 

فارسيمحمد عثمان عبدالرازق شعيبمستجد تقدير1122112

فارسيمحمد على محمد علوانمستجد تقدير1132113

مستجد 1142114

تخلف

فارسيمحمد عمر عبدهللا احمد

مستجد 1152115

تخلف

فارسيمحمد كامل طه جمعه محمد على

فارسيمحمد محى الدين محمد عبدالعزيزمستجد تقدير1162116

مستجد 1172117

تخلف

فارسيمحمود خلف احمد خضيرى

فارسيمحمود محمد سالم علىمستجد تقدير1182118

مستجد 1192119

تخلف

فارسيمحمود محمد محمد ربيع محمد

مستجد 1202120

تخلف

فارسيمروه عمر محمد احمد

فارسيمروه مصطفي فاروق عبدالوهابمستجد تقدير1212121

فارسيمروه وليد فوزى جاللمستجد تقدير1222122

مستجد 1232123

تخلف

فارسيمريم رضا فرج محمد

فارسيمريم عادل محمد محمد عبدالواحدمستجد تقدير1242124

فارسيمريم محمد عبدالناصر محمدمستجد تقدير1252125

فارسيمريم محمد فتحي تونىمستجد تقدير1262126

فارسيمريم محمد يحى صالحمستجد تقدير1272127

مستجد 1282128

تخلف

فارسيمصطفى ناصر ابوالليل محمد

فارسيمنار احمد خلف عبدالنعيممستجد تقدير1292129

فارسيمنار حمدي محمد بدرمستجد تقدير1302130

فارسيمنار نصرالدين ممدوح محمدمستجد تقدير1312131

فارسيمنه هللا خالد احمد توفيقمستجد تقدير1322132

مستجد 1332133

تخلف

فارسيمنه هللا صالح فهمى محمد

شئون الطالب ؛؛



 

فارسي- عبري االســـمحالة القيدرقم الجلوسم

 الفصل الدراسي الثاني2023 - 2022السنة الدراسية 

انتظام- الفرقة الثانية 

مالحظات

«  الفارسي-العربي »كشف توزيع الطالب على 
الفرقة الثانية 

مستجد 1342134

تخلف

فارسيمنه هللا مصطفى ابراهيم على

فارسيندا محمد احمد علىمستجد تقدير1352135

فارسيندى ايمن سعيد عبدالعالمستجد تقدير1362136

فارسينسمه احمد عبدهللا عباسمستجد تقدير1372137

فارسينورا جمال محمد محمدمستجد تقدير1382138

فارسينورهان جمال هاشم عبدالعظيممستجد تقدير1392139

فارسينورهان خلف هللا محمد زكىمستجد تقدير1402140

فارسينورهان عبدالعليم ابوالمكارم عبدالعليممستجد تقدير1412141

فارسينورهان عمر عبدالوهاب محمدمستجد تقدير1422142

فارسينيره احمد محمد محمدمستجد تقدير1432143

فارسيهاجر جمال احمد علىمستجد تقدير1442144

فارسيهاجر حجازي عرابي أحمدمستجد تقدير1452145

فارسيهاجر شعبان محمد محمدمستجد تقدير1462146

فارسيهاجر عمر حماد عباسمستجد تقدير1472147

فارسيهاجر هيبه عبدالعزيز عباسمستجد تقدير1482148

فارسيهاله سامى عبدالشافى عبدالرحيممستجد تقدير1492149

فارسيهبه عبدالاله حسن عطامستجد تقدير1502150

فارسيهدير على فتحى يوسفمستجد تقدير1512151

مستجد 1522152

تخلف

فارسيهدير على محمود محمد

فارسيهدير مصطفى اسماعيل محمدمستجد تقدير1532153

مستجد 1542154

تخلف

فارسيهند سامي محمد عبدالوهاب

فارسيورده سيد خلف عبد العالمستجد تقدير1552155

شئون الطالب ؛؛



 

فارسي- عبري االســـمحالة القيدرقم الجلوسم

 الفصل الدراسي الثاني2023 - 2022السنة الدراسية 

انتظام- الفرقة الثانية 

مالحظات

«  الفارسي-العربي »كشف توزيع الطالب على 
الفرقة الثانية 

مستجد 1562156

تخلف

فارسيوالء عربي كامل محمد

فارسيياسمين جمال مندى عبدالعظيممستجد تقدير1572157

فارسييوسف ممدوح فاروق خليفهمستجد تقدير1582158

عبرياحمد عبدالمعبود بكرى علىباق1592159

عبرياحمد محمد محمد عبد الكريمباق1602160

عبرياسراء محمد العربي رجب شعبانباق1612161

عبريايمان عبدالمجيد احمد يونسباق1622162

عبريحازم رمضان احمد عبد ربهباق1632163

عبريحبيبه محمد خليل على طلبهباق1642164

عبريحماده ناجى عزمى احمدباق1652165

عبريخلود عبدالمنعم محمد محمد عمرباق1662166

عبريرانيا محمد على حسنباق1672167

عبريرشا محمد اسماعيل احمدباق1682168

عبريشروق نصر محمد احمدباق1692169

فارسيعائشه محمد جمعه عبد النبىباق1702170

فارسيعبدالرحمن يحي ربيع عبد الحليمباق1712171

عبريعبدهللا احمد ابراهيم محمدباق1722172

فارسيعبدهللا محمود محمد محمود غازيباق1732173

فارسيغاده محمد حسين محجوبباق1742174

فارسيفتوح ناجى فتحى حفنى النشوىباق1752175

فارسيفردوس عبد الحميد قدري رضوانباق1762176

فارسيمحمد محمود ابراهيم احمدباق1772177

فارسيمحمد وليد محمد محرمباق1782178

فارسيمحمود محمد شكري محمدباق1792179

فارسيمريم حسين اسماعيل عبد الحميدباق1802180

فارسيمنه هللا جمال عبدهللا عبدالالهباق1812181

فارسيهاله حسين محمد مصطفىباق1822182

من الخارج 1832183

1

عبرياحالم عبدالسالم عبدالعليم عبدالحميد

من الخارج 1842184

1

عبرياحمد حسين فتحي جابر

من الخارج 1852185

1

عبرياحمد عاشور احمد علي

من الخارج 1862186

1

عبرياالء عيد خلف محمد

من الخارج 1872187

1

عبريالحسين جمال محمد شحاته

من الخارج 1882188

1

عبريايه ناجح عبدالرشيد حبيب

من الخارج 1892189

1

عبريايهاب اسماعيل محمد عبد الاله

شئون الطالب ؛؛



 

فارسي- عبري االســـمحالة القيدرقم الجلوسم

 الفصل الدراسي الثاني2023 - 2022السنة الدراسية 

انتظام- الفرقة الثانية 

مالحظات

«  الفارسي-العربي »كشف توزيع الطالب على 
الفرقة الثانية 

من الخارج 1902190

1

عبريجمال رمضان محمد مرسي

من الخارج 1912191

1

عبريحسام محمد سلطان ابراهيم

من الخارج 1922192

1

عبريساره عبدالواحد عزوز عبدالفتاح

من الخارج 1932193

1

عبريسعد محمد سعيد محمد

من الخارج 1942194

1

عبريسلوى على محمد عبدالغفار

من الخارج 1952195

1

عبريسيده جابر عبدالمعبود احمد

من الخارج 1962196

1

عبريشهيرة رمضان خلف سيد

من الخارج 1972197

1

فارسيظافر على شبيب العجمى

من الخارج 1982198

1

عبريعبدالرحمن خلف ابراهيم محمد

من الخارج 1992199

1

عبريعبدالرحمن محمد عبدهللا محمد

من الخارج 2002200

1

فارسيفارس محمد عبدالعزيز محمد

من الخارج 2012201

1

فارسيمحمد اسامه محمد لطفى حسن

من الخارج 2022202

1

فارسيمحمد عادل الفي تهامي

من الخارج 2032203

1

فارسيمحمد مصطفى محمد ابراهيم

من الخارج 2042204

1

فارسيمحمد ياسر محمد خيرى عبد الظاهر

من الخارج 2052205

1

فارسيمحمود محمد محمود عبدالحكيم

من الخارج 2062206

1

فارسيمصطفى جمال فهمى محمد

من الخارج 2072207

1

فارسيناجي محمد عبد الشافي فاوي محمود

من الخارج 2082208

1

فارسينعمه فؤاد علي حسن

من الخارج 2092209

1

فارسيهاجر اسماعيل محمد محمود

من الخارج 2102210

1

فارسيهاجر عاطف سطوحى ابوطالب

شئون الطالب ؛؛



 

فارسي- عبري االســـمحالة القيدرقم الجلوسم

مستجد 12501

تخلف

عبرياحمد عماد احمد محمد

عبرياحمد محمد عبدالمعين محمدمستجد تقدير22502

مستجد 32503

تخلف

عبرياحمد مخلوف بدوى على

مستجد 42504

تخلف

عبرياروى محمود عبدالفتاح عبدالجابر

مستجد 52505

تخلف

عبرياسماء سيد محمد رفاعى

عبرياسماء محمد عبدالنافع علىمستجد تقدير62506

مستجد 72507

تخلف

عبرياشرف سيد محمد على

عبريامنه بدر محمد محمدمستجد تقدير82508

مستجد 92509

تخلف

عبرياميره جمال احمد عبدالفتاح

مستجد 102510

تخلف

عبريراندا اشرف محمد محمد

مستجد 112511

تخلف

عبريرضوى رشاد عبدالرحمن محمود

عبريرقيه عادل سعد احمدمستجد تقدير122512

مستجد 132513

تخلف

عبريرقيه محمد ابراهيم محمد

عبريريهام اشرف سعودى احمدمستجد تقدير142514

عبريزهراء عالء عبدالنعيم عبدالباقىمستجد تقدير152515

مستجد 162516

تخلف

عبريزينب شعراوى ماضى عبدالمجيد

مستجد 172517

تخلف

عبريساره ياسر محمد ابراهيم

مستجد 182518

تخلف

عبريسالي محمد فؤاد عبدالحميد

مستجد 192519

تخلف

عبريسحر عبدالحليم عبدالحميد محمود

عبريسمر اشرف سمير حلمىمستجد تقدير202520

عبريشروق طه هاشم عبدالرحيممستجد تقدير212521

مستجد 222522

تخلف

عبريشروق مؤمن احمد محمد

مستجد 232523

تخلف

عبريشهد محمد محمد حسن
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الفرقة الثانية 

مستجد 242524

تخلف

عبريشيماء احمد محمد محمد

فارسيشيماء فايز عباس عيسوىمستجد تقدير252525

مستجد 262526

تخلف

فارسيعبدالحميد صالح عبدالحميد عيد

مستجد 272527

تخلف

فارسيعبدالرحمن ربيع محمد عثمان

مستجد 282528

تخلف

فارسيعبدهللا عبدالتواب عبدالرؤف عبدالمجيد

مستجد 292529

تخلف

فارسيعبير خالد فهيم ليثى

مستجد 302530

تخلف

فارسيفاطمة كمال الدين كامل ابراهيم

مستجد 312531

تخلف

فارسيفاطمه خالد رمضان ادريس

مستجد 322532

تخلف

فارسيفاطمه محمد عبدالمجيد صابر

مستجد 332533

تخلف

فارسيفاطمه نصر عبدالعزيز عبدالجواد

مستجد 342534

تخلف

فارسيفرحه خزان احمد عمران

مستجد 352535

تخلف

فارسيمحمد احمد فاروق حسين

مستجد 362536

تخلف

فارسيمحمد انور عطا عبدالرحمن

مستجد 372537

تخلف

فارسيمحمد حسانين سيد حسانين

مستجد 382538

تخلف

فارسيمحمد رجب نايل سيد

مستجد 392539

تخلف

فارسيمحمد صالح محمد عبدالمحسن

مستجد 402540

تخلف

فارسيمريم محمد عبدالحكم احمد

مستجد 412541

تخلف

فارسيمنه هللا ماهر حمدى السيد

مستجد 422542

تخلف

فارسيناريمان محمد احمد محمد

مستجد 432543

تخلف

فارسينبيله رفعت بهزات سجيد

مستجد 442544

تخلف

فارسينجوى احمد سالم عبدالمولى

فارسينوره ناصر ابراهيم محمدمستجد تقدير452545

شئون الطالب ؛؛



 

فارسي- عبري االســـمحالة القيدرقم الجلوسم
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مستجد 462546

تخلف

فارسيهاجر هانى حسن محمد

مستجد 472547

تخلف

فارسيهناء السيد محمد عبدالجواد

مستجد 482548

تخلف

فارسييوسف محمد فولي سيد

عبرياحمد شعبان يونس محمدباق492549

عبرياحمد فرغلى فوزى علىباق502550

عبرياحمد ناصر محمد جمال الدينباق512551

عبرياشرقت هيبه محمد عبدالعالباق522552

عبريبالل حسانين عبدالعزيز حسانينباق532553

عبريحازم حامد حسن محمدباق542554

عبريحسناء حامد كمال عبدالحميدباق552555

عبريخالد محمد عبدالوهاب ميمونباق562556

عبريشيماء سيد ابراهيم عطاباق572557

عبريعبد الرحمن مدحت محمد شحاتةباق582558

فارسيعلي ابراهيم حسين عبدالحليمباق592559

فارسيفاطمه احمد علي عبدالحميدباق602560

فارسيمؤمن محمود عيد توفيقباق612561

فارسيمحمد جمال حافظ عبد المجيدباق622562

فارسيمصطفي علي فتحي خلفباق632563

فارسيمنار فرغلي عبدالمنعم ابراهيمباق642564

فارسيندا سعيد محمد عبد الخالقباق652565

فارسينسمه عبد الناصر كامل جادباق662566

فارسينيره اسامه يوسف حسنباق672567

من الخارج 682568

1

عبرياحمد محمد عنتر عطا

من الخارج 692569

1

عبريتسنيم منتصر طه ابراهيم

من الخارج 702570

1

عبريحسن محمد حسن محمد تراب

من الخارج 712571

1

عبريسميه عصام محفوظ عبدالودود

من الخارج 722572

1

عبريسهيله عبد الناصر احمد مبارك

من الخارج 732573

1

عبريشهاب محسن محمد حسن

من الخارج 742574

1

عبريعبد هللا أحمد محمد أحمد

من الخارج 752575

1

عبريعبدهللا معروف محمد بلهاس معروف

من الخارج 762576

1

عبريعمرو سيد محمد حسانين

من الخارج 772577

1

عبريفاطمه جمال محمد يوسف

شئون الطالب ؛؛
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من الخارج 782578

1

عبريفضل شوقى عبد السند على

من الخارج 792579

1

فارسيمحمد احمد يوسف محمود

من الخارج 802580

1

فارسيمحمد فاروق محمد محمد النشار

من الخارج 812581

1

فارسيمحمود عماد عبد الباقي عيسي

من الخارج 822582

1

فارسيمحمود محمد حسن ابراهيم

من الخارج 832583

1

فارسيمحمود ناصر على عبد العزيز

من الخارج 842584

1

فارسيمصطفى محمد قطب ابراهيم

من الخارج 852585

1

فارسيمصطفي جعفر صابر علي

من الخارج 862586

1

فارسيمنار محمد هاشم معوض

من الخارج 872587

1

فارسينهال مناع محمد مناع

من الخارج 882588

1

فارسيوليد عبدالاله سيد عبدالاله

شئون الطالب ؛؛


