
النحو  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  1:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

1إسراء نادى أمٌن على1

2آمن ممدوح توفٌق مرسى2

3آٌة عامر محمد فؤاد3

4أٌة مخٌمر حامد عبد الحكٌم4

5إٌمان معتصم السٌد سلطان5

6آٌه  احمد على  كمالى6

7آٌه جمال صدٌق عبد اللطٌف7

12ابراهٌم جمٌل عبد العزٌز ابراهٌم8

14ابراهٌم محمود جوده احمد9

21احمد احمد عبدالحمٌد احمد10

31احمد خلف صالح عبد الحمٌد11

33احمد رمضان انور فهٌم12

35احمد سامح احمد حسن13

36احمد سٌد احمد محمد14

37احمد سٌد بٌومً سٌد15

39احمد شافعً محمد محمد16

41احمد صالح احمد عبد العال17

42احمد عاشور فارس عبدالقوى18

44احمد عبد النعٌم كٌالنى عبد الوهاب19

45احمد عبدالجواد الشاذلى محمد20

47احمد عبدالفتاح سٌد حسن21

49احمد عبداللطٌف محمد درٌدي22

52احمد على احمد عبدالهادى23

57احمد كمال احمد عبدالرحمن24

64احمد محمد عبدالستار قاسم25

70ادهم محمد زهرى عبدالرحٌم26

73اسامه احمد علً سعٌد27

80اسراء جمال محمد حسن28

90اسراء عبد الفتاح عبد الموجود حسٌن29

91اسراء عبد القادر عبد هللا محمد30

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



النحو  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  2:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

92اسراء على صادق عبد الظاهر31

95اسراء فتحى مرسى مرسى32

101اسراء محمد محمود عبد العزٌز33

103اسراء مختار محمد عبد الجواد34

104اسراء مصطفً عبد النبً مصطف35ً

105اسراء نصر محمد كامل36

109اسالم حسٌن عبد الرحمن خلٌفة37

113اسالم على حسٌن على38

126اسماء جمال بندور محمد39

128اسماء حسن احمد محمد40

130اسماء حسن عبد الراضى شحات41

131اسماء حسن عبدالال عدوي42

134اسماء خالد على عبد المنعم43

138اسماء سٌد حسٌن مرسى44

144اسماء عبد الغنى خطاب محمد45

145اسماء عبد الفتاح عبد العظٌم محمود46

179التهامى عبد المنعم حسن ٌونس47

201امانى شعبان رجب مسعود48

213امنٌة خالد محمد ٌحٌى49

236امٌره محمد امٌر حسٌن50

238امٌره محمد عبدهللا عبدالجواد51

239امٌره مصطفى مندور احمد52

241امٌمة حسن عبد هللا محمد53

255اٌة محمود محمد عبد الظاهر54

260اٌمان رفعت محمود محمد55

269اٌمان عماد عبد الحً عبد الحفٌظ56

272اٌمان محمد فهمى اسماعٌل57

279اٌمن خلف هللا محمد عبد العلٌم58

304اٌه كمال سعد جاد المولى59

313اٌه ٌوسف محمد مختار60

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



النحو  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  3:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

355حازم حجازى حلمى احمد61

369حسن فتحى عبد المولى حسان62

371حسناء حسان حسن احمد63

382حنان حمدى حامد عبدالحكم64

384حنان صالح محمد حسن65

395خالد كمال كامل جابر66

400خدٌجه محمد محمود عبدالعزٌز67

425دعاء محمود صابر عبد الباقى68

427دٌنا جمال على حسن69

429دٌنا عبدهللا محمد احمد70

432دٌنا ماهر عبدالفتاح على71

435رؤى طه عرفان محمد72

463رحمة جابر عبد الفتاح جاد الرب73

471رضوه على عبد العال خلٌل74

491رٌهام سالمه محمود احمد75

531سامٌه محمد تونى اسماعٌل76

554سناء أحمد محمود عبد القادر77

583شٌماء ابراهٌم حسن ابراهٌم78

611صفاء صالح على جعفر79

627عائشه محمد صالح ابراهٌم80

628عادل خالف عبدالجابر عامر عبدهللا81

631عبد الحمٌد محمد حمدٌن نصر82

633عبد الرحمن اشرف كامل عبد العزٌز جالل83

680عطٌه عمارى عطٌه سٌد84

712عٌد محمود محمد احمد85

725فاطمة تامر مصري عبدالموجود86

739فاطمه عبد الرازق رٌاض عبد الرازق87

758كرٌمه محمد ٌس مرسى88

759كلثوم عصام محمود على89

760كمال عطاي احمد حسان90

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



النحو  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  4:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

767لٌلى موسى ابو المجد محمد91

772مبارك عبد العزٌز احمد احمد92

776محمد احمد محمد احمد93

779محمد اسماعٌل احمد محمد94

780محمد اشرف جابر سٌد95

781محمد اشرف سٌد محمد96

782محمد السٌد ٌسن السٌد97

784محمد بهاء عبدالحكم عالم98

798محمد حسٌن امبابى حسٌن99

799محمد حسٌن شحاته حسن100

805محمد ربٌع احمد عبدالمقصود101

810محمد ربٌع محمد ثابت102

812محمد سامى محمود احمد103

813محمد سعد محمد شلقامى104

818محمد صبحى عبدالكرٌم احمد105

822محمد طه عبد الحكٌم طلب106

823محمد عبد الحمٌد حسن عبد الحمٌد107

829محمد عبدالاله عبدالحمٌد ابراهٌم108

830محمد عبدالاله عطٌتو محمد109

843محمد فتحى محمد حسٌن110

844محمد فرج ٌوسف علوان111

850محمد محسن احمد على112

886محمود طه عبد العال عبد المحسن113

898محمود محمد قاسم عبد العال114

903مدحت خالد مفتاح مهدي115

913مروه سعد فهمً محمد116

919مروه نبٌل فتحى محمد117

936مصطفى سعد احمد ٌوسف118

940مصطفى صالح مهدى سطوحى119

964منة هللا حسن سٌد إسحق120

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،



النحو  مقرر

2018أرقام الجلوس ليست لـ  :المكان  5:رقم اللجنة 

رقم الجلوس االسم رقم المقعد

الفرقة الثالثة انتظام

968منى جابر احمد عبدالحفٌظ121

978منى مختار انور محمد122

980مها صابر عبد العزٌز عبد النعٌم123

981مهاب فتحى على عثمان124

1001نبٌله احمد الجهالن فراج125

1041نهال صفوت امٌن عبدالصمد126

1048نهى محمد صباح محمد127

1072نٌره ناصر على محمد128

1090هاله عرفات احمد ابوالقاسم129

1104هبه ربٌعً احمد محمد130

1108هبه عبدالنبى على عبدالنبى131

1114هدى شعبان محمد عبدربه132

1121هدٌر جمال محمد حلمى133

1146هٌثم محى الدٌن محمد محمد134

1154وفاء رجب فرغلى محمد135

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ،،،


