أسماء الطالب المقبولين بشعبة أساسي لغة عربية
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أحمد حسن لطفي أحمد
أحمد يوسف عبد الحميد حامد
إسراء أشرف حنفي محمود
إسراء جمعة عبد الحميد علي
إسراء عالء صالح الدين عبد الحميد
إسراء يحي محمد أحمد
اسالم مؤمن عزام محمد
اسماء صالح ضاحي محمد
اسية كمال بركات علي
أمل فتحي حسين عبد الاله
أميرة راضي أحمد حسن
أميرة عطية عالق عبد القادر
اية جمال عبد الحميد عبد الفتاح
اية عبد الحليم محمد خلف
اية عبد الناصر محمد خلف
اية فرج محمد محمد
آية محمد سيد محمد
اية محمد شحاتة عبد هللا
اية محمد محمود احمد
ايمان إسماعيل عبد الحميد خليفة
ايمان شعبان عبد هللا جودة
إيمان محمد احمد محمد
جمعة أحمد خيري عبد الوهاب
حازم سيد إبراهيم وهب هللا
حازم محمد فتحي محمد
خلود سمهان فؤاد علي
خلود عبد هللا علي محمد
خلود محمود محمد علي الجمال
داليا محمود شوقي توني
دعاء إبراهيم جارحي إبراهيم
دعاء عالء سيد علي
دعاء علي جمعة السيد
دعاء محمد سعيد محمد
رانيا شواط مفتاح مهني
روضه سيد احمد سطوحي

.36
.37
.38
.39
.40

ريهام أحمد سيد أحمد
ريهام أحمد عبد النبي محمد
ريهام محمود محمد أحمد
الزهراء أحمد محمد شحاتة
زينب حنفي محمود محمد

 .41زينب محمد محمد سليم
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زينب محمود عبد العال جاد هللا
زينب وجيه محمد محمد
سارة إسماعيل عبد القادر محمد
سارة محمد جمعة محمد
سماح حسن كامل محمود
سماح مصطفى مندي تغيان
شهد رمضان عبد العظيم عبد الغني
شيماء أبو الحسن محمد محمد
شيماء مجاهد خلف مخلوف
شيماء مصطفى حسن حامد
صابرين شعبان حسن عبد اللطبف
صابرين صالح محمد شحاتة
عزة محمد محمود محمد
غادة ماهر حسان كامل
فاطمة خميس عبد النظير محمد
فاطمة مجدي على محمد
قمر أحمد سليمان عبد الوهاب
قنوع محمود محمد عبد القادر
كريم نجيب شتيوي بدوي
محمد شعبان جمعة احمد
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محمود عزت محمد عبد العظيم
مروة عيسى إسماعيل عبد الحليم
منى صالح محمد أحمد
منى محمد شحاتة عبد الظاهر
نجالء محمد محمود دياب
ندا إبراهيم محمد الصغير علي
ندى خالد عبد الجابر عبد الحميد
ندى نادي سعد محمد
نورهان أحمد عباس أحمد
نورهان سيد عبد الوالي حسن
نورهان نادي نجاح عبد الحكيم
هاجر سليمان فولي خليل
هدى أحمد محمد أحمد
هدير عبد النبي عيد محمد
همت مصطفى محمود محمد
يارا عبد الغني محمد حسن
ياسمين ربيع عبد اللطيف مبروك
ياسمين عصام رشدان عبد الحكيم
ياسمين محمود حافظ السيد
يسرا حسين علي حسن

