
 اللغة اإلنجليزية ةشعب

 اســـــم الطالـب  

 أحمد خلف شعبان خلف 1

 أحمد رشدي عبد القادر عثمان 2

 أحمد عالء محمود علي 3

 أحمد عمر محمد أبو نبوت 4

 أحمد فرغلي ربيع كامل 5

 أحمد مختار خيري علي 6

 أسامة عمران رشاد عبد الغني 7

 إسراء أحمد سيد ذاكي 8

 محروس خطابإسراء أحمد  9

 إسراء أحمد محمد عثمان 10

 إسراء رزق أبو بكر شحاتة 11

 إسراء صالح علي محمد 12

 إسراء فؤاد إبراهيم عالم 13

 إسراء محمد رشدان محمد 14

 أسالم علي عبد الجيد بكر 15

 أسماء أحمد أحمد عبد المجيد 16

 أسماء جابر إبراهيم محمود 17

 مخلوف أسماء جمال عبد الحكيم 18

 أسماء ربيع إسماعيل بيومي 19

 اسماء ربيع محمد زكي 20

 أسماء شعبان عبد الحميد عبد الغني 21

 أسماء محمد عبد المجيد عبد القادر 22

 أسماء محمد عوض حسن 23

 أسماء معتوق محمد معتوق 24

 آالء أحمد شحاتة محمد 25

 الزهراء أحمد صديق محمد 26

 لح موسىالزهراء منصور صا 27

 ألهام حسن سليمان حسن 28

 اماني خالد حماد محمد 29

 أماني عاطف نصر هللا محمد 30

 أماني محمد رشدي أحمد 31

 أماني مؤمن عبد العزيز عبد اللطيف  32



 أمنية ربيع عبد االله طه 33

 أمنية سيد محمد محمد  34

 أمنية محمد جمعة محمد 35

 ةأمنية مصطفى أسماعيل شحات 36

 أمية محمود عبد الرحمن عبد الواحد 37

 أميرة بهي الدين حسن أحمد 38

 أميرة جمال قاعود مهران 39

 أميرة حسن محمد هاشم 40

 أميرة عاطف اسكندر رزق 41

 أميرة فوزي متى عبد السيد 42

 أميمه فرج محمد ميمون  43

 أمينة جمعة محمد حسن 44

 انتصار صالح محمد محمد 45

 ة إبراهيم عبد الحميد خليفةأي 46

 أية حسان علي محمد 47

 أية خالد عبد الدايم عباس  48

 أية شعبان علي حسن 49

 إيرين رضا موسى أسحق 50

 إيرين عيد أسحق فرج هللا  51

 إيرين مدحت مجلي أبو اليمين 52

 أيمان ربيع فوزي توفيق 53

 إيمان مصطفى توفيق عمر 54

 محمدإيناس نادر سيد  55

 تريفينا مجدي ظريف مينا 56

 تغريد محسن زكي عبد الحي 57

 حسناء محمد حسين مغربي 58

 حسين خلف زعلول عثمان 59

 خالد ماهر كسبان مصطفى 60

 دعاء كريم سعد كريم 61

 دعاء مصطفى محمد محمد 62

 ديانا عالء نوار محمود 63

 ديفيد فادي يوسف حنين 64

 د الرازقدينا محمد بني عب 65

 رانيا قاعود ربيع عطية 66

 رانيا نبيل عبد العظيم محفوظ 67

 رانيا هشام عثمان جمعة 68



 مرجان ربيعرحاب عيد  69

 رحمة جابر إبراهيم محمد  70

 رحمه أحمد عبد الحكيم محمد  71

 رضوى إسماعيل صالح عبد الهادي 72

 رغدة رجب محمد صفوت  73

 رقية يحي محمد صادق 74

 روحات فوزي محمود األزهري 75

 ريهام احمد عالء الدين عبده 76

 زمزم رضا عبد الفتاح محمد 77

 زهراء أبو النصر كامل الدسوقي 78

 زينب جمال محمد إبراهيم 79

 زينب مصطفي نادي محمود 80

 سارة خالد عبد هللا محمد 81

 سلمى علي عوض مهني 82

 سلمى مختار عبد العظيم هاشم 83

 سلمي عمر عبد الحميد بسيوني  84

 سماح فيصل رمضان دسوقي 85

ملحوظة ال سمر أحمد محمد مبري          86
  توجد شهادة الثانوية

 سمر حسن عزام السيد 87

 سمر منصور عبد المنعم محمد  88

 سميرة سعيد حسن أبو الليل 89

 سميرة مجدي طوني إبراهيم 90

 سناء جمال عبده شحاتة 91

 سها جابر محمد حسين 92

 سوزان عماد يونان قلتس 93

 شارل عماد عبودة ناشد 94

 شروق عبد القادر راشد إسماعيل 95

 شرين إبراهيم شوقي عياد 96

 شرين مخلوف عبد هللا محمد 97

 شهد أحمد محمد كامل 98

 شيماء جمال جمال عبد الوهاب 99

 شيماء سيد أحمد كيالني 100

 يد محمد صديق شيماء س 101

 شيماء عمر ناجي محمد 102

 شيماء فتحي علي محمد 103



 شيماء محمد عبد هللا محمد 104

 صفاء جمال إسماعيل علي 105

 صفاء خلف محمد محمد 106

 عبد الرحمن علي عبد الرازق جلبي 107

 عبد الرحمن ناصر على شحاتة 108

 عبير صالح فتحي عبد المنعم 109

 زيز ثروت عزيز تامرع 110

 علياء محمد صاوي عبد العزيز 111

 عنان محمد عبد الفتاح محمود 112

 فاتن جمال عبد العظيم محمد 113

 فادي عاطف فوزي حنا 114

 فاطمة حمادة مصطفى أحمد 115

 فاطمة محمود سيد عبد الحميد 116

 فرحة نجاح صافي محمد 117

 فريحة حنا منير سعد 118

 ين جمال بولس أسحقكاتر 119

 كرستينا أليشع فؤاد ناشد 120

 كرسيتنا عاطف أسحق عبد هللا 121

 لبني محمد توحيد موسى 122

 ليديا سامي ناير سعيد 123

 مادونا تامر شفيق تامر 124

 مادونا سمير سعد 125

 ماري حنا جرجس ميخائيل 126

 ماري صفوت جودة ميخائيل 127

 أسحاق مارينا أسحاق فوزي 128

 مارينا رزق ليون عازر 129

 محاسن طلعت عبد الحميد عبد العال 130

 محمد ربيع رشدي محمد 131

 محمد فتحي حسين محمد 131

 محمد محمود علي السيد 132

 محمود جمال محمد محمد 133

 محمود علي محمد علي 134

 مروة خالد عبد الموجود عبد الناصر 135

 الحكيم مروة رضا طلعت عبد 136

 مروة عبد الناصر فاروق عبد الرحيم 137

 مروة محمد منير عبد الغني 138



 مريم أسحق نجيب صادق 139

 مريم حفظ هللا زكي حفظ هللا  140

 مريم صفوت لبيب يوسف 141

 مريم محمد توفيق بدر 142

 مريم مالك رشدي مجلي 143

 مصطفى خالد عبد الغني محمد 144

 ثمان عبد الرحمنمنار عيسي ع 145

 منار ميالد سمير كامل  146

 منة هللا أحمد عبد هللا أبو الليل 147

 منه مدحت سعد جابر 148

 منى جمال أحمد محمود 149

 منى حجاج عبد الجابر كامل 150

 ميرنا ميالد رزق فرج 151

 نادية عبد الرحيم سعد عبد الرحيم 152

 نانسي صموئيل خليل إبراهيم 153

 ناهد محمد زغلول أحمد 154

 نبوية أحمد أحمد حافظ 155

 ندا حمدي عبد الوهاب عبدهللا 156

 ندى أشرف خضر صادق 157

 ندى خلف عبد المعز عبد الحليم 158

 ندى محمد عبد الحميد رضوان 159

 ندى ناصر محمد محمود 160

 نسرين تودري عناني تودري 161

 نوره خلف عبد هللا علي 162

 وره نادي مهني يوسفن 163

 نورهان مصطفى رسمي عبد الحكيم 164

 هاجر علي إسماعيل موسى 165

 هاجر محمد عبد الحفيظ عبد العال 166

 هاجر هاشم أحمد سيد 167

 هاني مجدي فوزي عيد 168

 هايدي إسحق نجيب 169

 هبة هللا محمود عبد الحكيم محمود 170

 هبة حسني أبو زيد عبد الحميد 171

 هبة سيد سنوسي عبده 172

 هبة شعبان علي إبراهيم 173

 هدير هشام محمد ربيع 174



 وردة ربيعي راغب محمود 175

 وردة كامل محمد علي 176

 ياسمين رمضان عبده عطا 177

 ياسين عصام رجب أحمد 178

 إبراهيمايه احمد حافظ  179

 طلبة إبراهيمابو بكر  180

 عزيز كاملزينا كامل  181

 بسمة عمر الفاروق محمد عمر 182

 احمد محمد خيرى كامل 183

 محمد حسن فتحي إسراء 184

 صفاء عبد الرحيم حسن سيد 185

 فؤاد رضا رياض يوسف 186

 نبيل محمد شحاتة 187

 مريم صمؤئيل حبيب غالى 188

 فاطمة حمادة عبد الباقى 189

 ميار عمر عثمان طه 190

 لفتاحايه رضا فتوح عبد ا 191

 مى اشرف قاسم امام 192

 اسماء عصام زكى 193

 اية محمد محمدين ابو زيد 194

 هدير حمادة عبد التواب 195

 فاطمة الزهراء رمضان عبد العزيز 196

 محمود محمد نجيب حامد 197

 هايدى حسن عبدهللا حسن 198

 دعاء ابراهيم عبد العظيم 199

 تاوضروس ادوارد جميل 200

 ان ادوارد ناجىايف 201

 مريم هشام ممدوح رياض 202

 هانى يوسف سعد ميخائيل 203

 دعاء حمادة مرسى عباس 204

 نورا وحيد طلعت 205

 

 

 



 

 

 

 

 

 


