
 اسماء الطالب المقبولين بشعبة ) اللغة االنجليزية عام (

 االء ياسر احمد على  .1
 ابانوب وهيب لمعى وديع  .2

 اثار مصطفى طه محمد  .3

 احمد حجاج عبد الوهاب احمد  .4

 احمد خلف عبد الصبور محمد  .5

 احمد عبد المنعم محمد عبد الرحمن  .6

 احمد على عايش عبد النعيم  .7

 احمد عيون سالم على   .8

 احمد فتحى عبد الحكيم رياض  .9

 أحمد ناصر محمد حامد  .10
 ارميا عيد عياد تاوضروس  .11
 اروى احمد عثمان ابراهيم  .12

 اسامة يونس موسي يونس  .13
 اسراء المهدى عبد الحميد منازع  .14

 اسراء فتحى اسماعيل حسن  .15

 اسراء فولى على حسين  .16

 اسماء احمد ذكى محمد  .17

 اسماء اشرف طلب نجيب  .18

 جمال شحاتة شفيقاسماء   .19

 اسماء جمال عبد الرحمن محمد  .20

 اسماء حسانين على يوسف  .21

 اسماء راضى شعبان محمد  .22

 اسماء ربيع حسن عبد العليم  .23

 اسماء ربيع حسين احمد  .24

 اسماء سليمان فوقى محمود  .25

 اسماء عبد الرحمن عبد العزيز قطب  .26

 اسماء محمد احمد محمد  .27

 اسماء محمد انور فرحات  .28

 اء محمود فتحى محمداسم  .29

 امانى جمال فتحى اصنعى  .30

 امانى على سرحان قاسم  .31

 امل مصطفى عبد هللا سنوسي  .32

 امنية عمر سعد عبد العزيز  .33

 امنيةحسين عيد حسين  .34
 اميرة سعد عونى راشد  .35

 اميرة عادل كامل  .36

 اميرة على صابر على  .37
 اميرة محمود عبد الوهاب فايز  .38

 انجى هانى فهمى برسوم  .39

 انوار سمير خلف هللا سيد  .40

 اية تونى حسنى عبد الناصر  .41



 اية حسن جابر محمد  .42

 اية رجب امبابي دياب  .43

 اية شحاتة محمد ابراهيم  .44

 اية عبد العظيم محمد عبد العظيم  .45

 اية عليان محمد عليان  .46

 اية عوض رمضان ابراهيم  .47

 اية ناصر على عوض  .48

 اية نزيه اسماعيل ابراهيم  .49

 ر حنين سليمانايفون بشي  .50

 ايمان احمد نادى احمد  .51
 ايمان حسن القياتى على غيته  .52

 ايمان خلف محمود عبد السالم   .53

 ايمان خيري احمد سيد  .54

 ايمان رمضان على محمد  .55

 ايمان سيد فتحى عبد الحكيم  .56

 ايمان عمر ابو بكر ابراهيم  .57

 ايمان عمر محمد ربيع  .58

 آيه أحمد محمد صالح  .59
 ة سليمانبسام وجيه سالم  .60
 بسملة ممدوح عباس مرسي  .61
 بسنت عجايبى منير جرجس  .62

 تسبيح شحاته محمد توفيق  .63

 تسنيم السيد محمود عبد العزيز  .64

 ثريه عاشور حسن السيد  .65

 جهاد خالد عبد الحميد عبد المحسن  .66
 جهاد شعبان على احمد  .67

 جورج وجيه ابراهيم جرجس  .68
 حسن جمال محمود حسن  .69
 دين عليشحسناء خلف نور ال  .70
 حسناء محمد ابراهيم محمد  .71
 حلوتهم جمال عبد القادر على   .72

 حنان ناصر عبد هللا ابراهيم  .73

 خلود فتحى فرغلى عبد الفتاح  .74

 خلود محمد سيف عوض  .75

 دعاء خالد محمد على   .76

 دعاء فيصل بدوي حافظ  .77
 دعاء مصطفى كامل عبد المنعم   .78

 دنيا محمد محمود مصطفى  .79

 مرسي دينا محمد زكي  .80
 رانيا محمد مهدى سالم  .81

 رجاء شريف ربيع على  .82

 رحاب حسين عمر على  .83



 رحاب سيد محمد سيد  .84

 رحاب عثمان محمود اسماعيل  .85

 رشا عبد الجواد محمد  .86

 رشا مصطفى على احمد  .87

 رضا محمد شحاتة حسن  .88
 رغدة شعبان رمضان محمد  .89

 رقية محمد عبد هللا رجب  .90

 رنا وائل عبدالدايم أحمد  .91
 ريهام محمد محمد عبد الرحمن  .92

 الزهراء حسن عمر عبد الرحمن  .93
 الزهراء مصطفى تغيان أحمد  .94
 زينب اشرف محمود محمود  .95

 زينب سيد على محمد  .96

 سارة احمد قطب عبد هللا  .97

 سارة سحق وهبة حنا  .98

 ساندى محفوظ بطرس اسحق  .99

 سحر محجوب عبد المطلب عبد العليم   .100

 سلمى احمد محمود على مصطفى  .101

 سماح احمد محمد على   .102

 سندس فتح هللا توفيق خالد  .103

 سهام فرنوانى محمد محمد  .104

 شهيرة غالب سنوسي عبد السيد  .105

 شيرين احمد صبحى محمد  .106

 شيماء جمال فتحى حسان  .107
 شيماء حسن معاز حسن  .108

 شيماء راضي سليم جمعة  .109

 شيماء رضا محمد محمود  .110

 بد العظيم عبد هللاشيماء ضاحى ع  .111

 شيماء عطا احمد هاشم  .112

 شيماء فراج حماد محمد  .113
 شيماء محمد محمد قاعود  .114
 صفية بدير عبد هللا محمد  .115

 صفية سعودى خضير جمال  .116

 صفية سيف النصر على عيسي  .117
 طارق طلعت محمد ابراهيم  .118
 عبير عادل احمد عبد السالم  .119

 علياء رمضان عبد الحميد سالم  .120

 مد طه محمودعلياء مح  .121
 عمرو شعبان محمد مندى احمد ابو العطا  .122

 غادة احمد محمد  .123

 غادة نور جمال سليمان  .124

 فاطمة احمد الفولى عبد اللطيف  .125



 فاطمة حمدي مسامح شحاته  .126
 فاطمة ياسر على  عبد الرازق  .127

 مارتينا مدحت أدورد أديب  .128
 مارتينا منسي كريم فرج هللا  .129

 مارلين جمال روض اديب  .130

 ارى عيسي حليم يسيم  .131

 محمد خلف محمد طه  .132
 مرفت اشرف بولس ابراهيم  .133

 مروة جبريل عبد الجيد محمد  .134

 مريم الحسين محمد محمود  .135

 مريم رافت عوض باسيلى  .136

 مريم عطية حبيب متى  .137

 مريم عمران محمد محمد  .138

 مريم محمد محمود حسن  .139

 مريم مصطفى حسين حسونة  .140

 مريم مالك اسرائيل يعقوب  .141

 مريم ميخائيل قعود نصيف  .142

 مصطفى عبد الدايم واعر   .143

 مكاريوس جرجس نعيم مرزوق  .144

 مكاريوس نصحى انور توفيق  .145

 منار جمال عبدالرسول محمد  .146
 منار حسين رشدى اسماعيل  .147
 منار سيد عبد اللطيف عبد الحميد  .148

 منار عاطف حنفى محمود  .149

 منار محمد ابراهيم عثمان  .150

 احمدمنة هللا ناصر محمود   .151
 منه هللا طارق سيد توفيق  .152

 منى ربيع احمد عبد هللا  .153

 منى سعد محمد محمد  .154

 منى عماد محمد عبد الحميد  .155

 مها سالم فاروق عبد النعيم  .156

 مى احمد عبد الحميد امين  .157
 مى اسامة يوسف زاهر  .158
 مينا اشرف رمسيس حلمى  .159

 مينا راضى جرجس جبران  .160

 مينا عادل مسعود عبد النور  .161

 نا عزمى مسعد حنامي  .162

 مينا وجدى عزت قاصد  .163

 ندى الرقاوى حلمى توفيق  .164
 ندى ضاحى فتحى محمد  .165

 نرمين سعد ميخائيل ضيف  .166
 نسرين شعبان محمد حمدى محمد  .167



 نعمة رمضان عباس دياب  .168

 نعمة محمود عبدالهادي عبدالحافظ  .169
 نهى قاسم عيسي كيالنى  .170

 نورا اشرف شحاتة صموئيل  .171

 السعود عبد الحميدنورا رجب ابو   .172

 نورا على مصري محمد  .173

 نورهان رجب حسين عبد اللطيف  .174
 نورهان رضا محمد خلف  .175
 نورهان رضا محمد خلف  .176
 نورهان طارق محمد عبد النعيم  .177

 نورهان عرفات محمد حسانين  .178

 هاجر أيمن محمد عبدالسالم  .179
 هاجر محسن محمد عبد السيد  .180

 الهام حسن محمد حسانين  .181

 جب حجازى حافظالهام ر  .182
 هدى ابراهيم محمد ابراهيم  .183
 هدى عماد الدين عباس دياب  .184

 هدى غالب عبد الغنى دردير  .185

 هدى ناصر عطية عبادة  .186

 هدير عبدهللا على عبدهللا  .187
 هند عبد الدايم محمد بهلول  .188

 والء رسمي حداد مصرى  .189

 والء فتحى كمال كامل  .190

 والء نشات عبد هللا  .191

 نينيارا محمد سيد حسا  .192

 يوستينا عبد بشري يوسف  .193

 يوستينا عبده حنا مترى  .194

 يوستينا نجاح شحاته مجلى  .195
 


