
 قسم اللغة اإلنجلٌزٌة وادابها

 مركز تكنولوجٌا المعلومات معاملتوزٌع الطالب على 

 0101أكتوبر  01السبت 

 0لجنة  
01011 – 00011 

 3معمل  0معمل  0معمل  
 حبٌبة طارق عبده خلٌل محمد عبد الهادي دنٌا تامر زكرٌا احمد محمد شتٌوي االء اشرف صبحى عبد السالم  .1

عبدالرسولهاجر حامد   .2  نغم نبٌل علً عباس شٌماء أحمد عبدالقوى 

 عمر احمد محمد السٌد شٌماء مسعد نعٌم شروق عبد المقصود الطٌبانً  .3

 روان ناجً محمد ابو الحسن شٌماء مسعد نعٌم رنا سالم سعٌد الشرٌف  .4

 زٌاد محمد السٌد ابو النور علً رؤى عبدالفتاح سعد عمار ٌاسر سعد محمود  .5

ٌونس مسعود مطراويرنا سعد   .6  هدٌر محمود محمد محمد السٌد بالل ابوالحمد محمد محمود 

 بثٌنة ٌاسر ٌسري محمد ابراهٌم علً عبد الغنً محمد الخواجة رٌحان محمد ابراهٌم جمعة الرعو  .7

 مرٌم علً محمود علً المالح زٌاد عمرو إبراهٌم سٌلفٌا بشرى نجٌب سدره  .8

المقصود عمر احمد عبد الحلٌم عبد   .9
 الجندي

 روان هشام محمد مصطفى محمد سالً علً حسن محمود رأفت

 شهد السٌد محمد ابو الٌذٌد احمد سهٌلة شرٌف ابراهٌم شعبان سلمى محمود حسن محمود على  .11

  نوران ٌوسف صبحً محمد الجعرانً منه هللا محمد محمد عبده ابو السعود  .11

العز الصقارفرٌدة عصام ابو  زٌنه عصام اسماعٌل علً  .12   

  عالٌا محمدعلً رمضلن عبد الرحمن عمرو سعٌد  .13

رنا محمد ابراهٌم عبد الحلٌم محمد   .14
 رفاعى

  رٌم ابراهٌم سٌد محمد حماد

  سما حمدي محمد قطب زقزوق رضوي رافت محمد فرٌد  .15

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مركز تكنولوجٌا المعلومات معاملتوزٌع الطالب على 

 0101أكتوبر  01السبت 

 0لجنة  
 00005 – 00005 

 3معمل  0معمل  0معمل  
 حنان عاطف علً عطٌه أمٌرة محمود عبده خمٌس صباح محمد أبو شبانه عبد الغنً جاد  .1

 حبٌبة مصطفى عبدالرحمن احمد اٌة محمد السٌد محمد رحال امل وجٌه محمد ابراهٌم  .2

صبري شبل حسن شتٌهاٌه  بسمة محمد ابو المعاطً حبٌبه عصام امٌن عبدهللا خلف  .3  

 دعاء محمد حسنٌن ابراهٌم محمد الساعً أسماء علً فوزي حسن أبو شحاتة بسنت طارق سعد محمد مرسً  .4

 اسراء حسام الدٌن حسن إسراء عبدالقادر عبدالعزٌز أحمد حجاج حنٌن عالء ابراهٌم عوض هللا  .5

محمود عبدالعزٌز محمودامنٌه عادل  جوزٌف عزت جرجس اسحق حال حاتم صالح الدٌن الكردي  .6  

 جهاد إبراهٌم رفعت محمد ابو العزم أدهم محمد محمد محمود منسً إسراء حامد مصطفى عبد الحلٌم  .7

 أروى أشرف محمد أحمد حبٌبة عمرو علً عبد العزٌز علً سعٌد حبٌبة صالح محمد محمد ابو راجح  .8

محمد حسنجنى حمدي  دانه احمد عبدالحلٌم عٌسً االء حسن صالح عٌسً  .9  

 حبٌبة احمد محمد عبده عبدالرحٌم آالء جابر حسٌن حماده حسٌن دعاء صبري صبري محمد الباز  .11

  بسمة محمود سعٌد المراسً حازم طارق عبد الرازق محمد حسن  .11

  انجً ٌاسر السٌد احمد ابراهٌم توفٌق  .12

  أمٌرة أحمد محمد عوض شرف االء مختار عبد الفتاح طبنجة  .13

حسن محمدبالل عادل   .14   جمانة حمدي عبد الغفار أحمد 

  حبٌبة محمد عبد القادر صالح الجزار بسنت مدحت طلبة أحمد نوفل  .15

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مركز تكنولوجٌا المعلومات معاملتوزٌع الطالب على 

 0101أكتوبر  01السبت 

 3لجنة  
00031 – 0031 

 3معمل  0معمل  0معمل  
 عبدهللا جمال عبدهللا بخٌت رنا ٌونس عمر ٌونس بهاء محمد رضا عبد الفتاح الطحان  .1

 عبدالرحمن عماد فوزي متولً موصلى تقً محمود خاطر دٌنا عالء الدٌن محمد إلراهٌم إسماعٌل  .2

 ساندرا موسى البشٌر عٌاد نوران احمد حسن محمود الحضرى حبٌبة خالد ابراهٌم محمد ابراهٌم  .3

 ماٌا تامر صفوت علً حسنً عنان ممدوح احمد محمد امٌرة سعد احمد  .4

 ٌاسمٌن شرٌف محمد محمد حسن فرج رٌم صالح محمد حسنٌن آٌة محمد خمٌس علً  .5

 لؤه السٌد علً راتب سلمً محمد سلٌمان أدهم أحمد سلٌمان حسٌن عطا  .6

 روان بهاء الدٌن محمود الغرٌب رضوي محمود النقراشً تسنٌم محمد فوزي السٌد  .7

أحمد أحمد عادل محمد محمد سٌد  .8  اسماعٌل خالد عبد العزٌز حسن موسً مٌاده محمد فاروق حسن 

 ٌسر محمد سعٌد محمد العرٌبً سلمً محمد مصطفى محمود علً بٌشوى اٌهاب لبٌب فهٌم  .9

 نورهان عالء احمد محمد الدسوقً سارة سامً حسن احمد إٌمان محمد علً محمد سالم  .11

محمد عطٌه عبد السالمنسرٌن  حبٌبه خالد مصطفى محمد ابو شبانه  .11   

  نادٌن اٌهاب عبدهللا عثمان عبدالغنً االء حسام ابراهٌم عبد الفتاح ابراهٌم  .12

  رضوى إبراهٌم إسماعٌل السٌد أحمد ٌوسف زكرٌا حبٌب الحشاش  .13

  مرٌم سعٌد محمد عبدالجلٌل أمٌرة حسام فوزي محمد الجنٌدي  .14

  االء ناٌل عبدالوهاب ضحً اسماعٌل مرزوق محمد  .15

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مركز تكنولوجٌا المعلومات معاملتوزٌع الطالب على 

 0101أكتوبر  01السبت 

 4لجنة  
0045 – 0045 

 3معمل  0معمل  0معمل  
 عنان محمد سالم حامد رضوي احمد الشافعً احمد سلٌمان شاهٌن ٌاسمٌن احمد مهلل  .1

محمد حسننادٌن محمد عمر  رٌم ربٌع سالم علً قمر هانى محمد ابراهٌم  .2  

 رهف حسام الدٌن فؤاد عٌد نوران مراد مخلوف ٌاسمٌن السٌد ابراهٌم جابر  .3

 روشان محمد محمد السٌد السهٌلً ٌوسف محمد فاروق توفٌق محمد نور خمٌس عباس حافظ  .4

 رٌناد محمود محمد مٌادة احمد محمد اسماعٌل معاذ مجدى محمود  .5

احمد السٌد حسنمنة هللا رضا  رغد اٌمن عبدالمنعم الجمل  .6  رنا هشام عز الدٌن 

 سماح توفٌق محمد توفٌق عمر عبد الحمٌد محمد جهاد محمد خمٌس جابر  .7

المعتصم باهلل احمد السٌد محمد محمد   .8
 عبد الرحٌم

 سارة أحمد محمد عبد الحلٌم علً عمر محمد إبراهٌم ابراهٌم

عطٌة سلٌماناندرو  رقٌة السٌد محمد عبدالمجٌد منه هللا مختار حسٌن  .9  

 رٌم احمد محمد دٌنا خمٌس السٌد اسماءمحمودالسٌد  .11

  Aml osama mahmoud ahmad زٌنب مسعود احمد  .11

  بسنت هادي عبد الفتاح مرٌم مدحت حسن اوشً  .12

  روان ابراهٌم عبدالمحسن محمد عٌاد حبٌبه محمد الهادي محمد  .13

  rowan abdelaziz اٌرٌنً اسحاق مسٌحه ٌوسف  .14

عرفه فتوح احمدسمٌه   .15   روان حسام عادل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مركز تكنولوجٌا المعلومات معاملتوزٌع الطالب على 

 0101أكتوبر  01السبت 

 5لجنة  
3011 – 4011 

 3معمل  0معمل  0معمل  
 هاجر مصطفً جابر ابراهٌم احمد حسن نور عبد الحلٌم إبراهٌم على العواد تسنٌم سعد محمد ابوبكر حسن 1

 فاطمة هشام محمد منة هللا اٌهاب إبراهٌم مارٌو رؤوف كامل 2

 كارولٌن جمال نصر سلٌمان ٌارا السٌد عبد الخالق محمد خدٌجة طارق 3

 ملك مروان رفعت مرٌم صالح الدٌن محمد مرٌم فاٌز فؤاد 4

 ٌوسف وائل رجب روان ولٌد السٌد السعٌد مرٌم مصطفى مبروك عبدالمجٌد غنٌم 5

محمد إبراهٌم حسن جمعةسارة  6  ملك وائل محمد عبدربه ابراهٌم نارٌمان فتحى محمد 

 Hagar Mostafa kamel Aly محمد فرٌد محمد مرسى الشاٌب ماسه احمد جابر محمد 7

 فاطمة الزهراء فتحً منة هللا السعٌد حنفً محمود علٌبه ماٌكل سمٌر نصٌف 8

9 Vivian Sabry Abdalla 
Makar Ghobrial 

 هناء شعبان رجب الدسوقى محمد هشام عباس احمد عمر

 احمد محمد حسن حسٌن محمد منال خالد احمد احمد علً مخلوف فرٌدة محمد أمٌن المعداوى 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم اللغة اإلنجلٌزٌة وادابها

 مركز تكنولوجٌا المعلومات معاملتوزٌع الطالب على 

 0101أكتوبر  00 حداأل

 0لجنة  
01011 – 00011 

 3معمل  0معمل  0معمل  
 دارٌن جمال محمود رضوي محمد ربٌع محمد حماد مٌنا مٌالد نصٌف 1

 مٌار محمد رجائً مرٌم احمد سعٌد علً صبري آٌة ماهر عبد الوهاب حامد أبو زٌادة 2

 وئام هانى صبري محمد فرح احمد محمود محمد عبدربه مرٌم مسعد رمزي مسعد 3

عادللٌلى عاصم  4  ٌوسف مجدي حسٌن خطاب ٌاسمٌنا احمد عوض علً عوض 

 عالء صبري ركابً رومٌساء سمٌر محمد عبد الرؤف نورهان جمال أحمد حسٌن 5

 رٌهام هشام احمد ابراهٌم قاسم ندى المتولى مسعد محمد إسماعٌل ندى محمد حسٌن 6

محسن أحمد محمدبسملة  رضوى محمد حسن محمد حسن منةهللا عبدالعزٌز عبدالرحمن 7  

 ندى نادر حسن نادٌه احمد محمد عبدالاله شدو ٌاسر محمد 8

 هاٌدي فوزان محمود فتٌحه قره ناردٌن رأفت أنور صاروفٌم فرات أنور محمد محمد عبدالحفٌظ 9

الجزاراسراء السٌد محمد المغاورى ابراهٌم  هاله السٌد عبد الفتاح محمد نورهان فرج سٌد احمد عامر الدٌب 11  

  ٌوأنا ابراهٌم عبدالملك عبد الرحمن السٌد شعبان عبد الرازق 11

  صبا توفٌق محمد حسن اسماعٌل مٌار إبراهٌم سعد 12

  روان محمد احمد ملك محمد ابراهٌم 13

  ٌاسمٌن السعٌد خالد عباس خالد كرٌم ابراهٌم احمد سعد ابرهٌم 14

  مارٌام اشرف حلمً ماهى حسام حسٌن 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مركز تكنولوجٌا المعلومات معاملتوزٌع الطالب على 

 0101أكتوبر  00 حداأل

 0لجنة  
 00005 – 00005 

 3معمل  0معمل  0معمل  
 مرام رجب سعدي محمد احمد بسٌونً عطا نورٌن عالء السٌد عبد الحمٌد مرسً 1

 نورا محمود صابر رٌم حسن مصري عالء أسامة محمد شحاتة مصباح 2

 اسراء السٌد خلٌل محمود الجندي نسمة أحمد مصطفى أحمد البهنساوى سناء أحمد السٌد تاج الدٌن القنجة 3

 مً حامد فتحً محمود رٌم رافت محمد رجب الفقً رودٌنه مصطفى قطب مصطفى 4

 دعاء عمر عزٌز الدٌن عوض رانٌا عصام عبد المنعم عٌد غنٌم نغم عماد محمد 5

محمدروان محمد السٌد  6  مرٌم محمد السٌد عبد العظٌم مارٌان ٌعقوب نعٌم 

 أحمد شرٌف محمد صالح الدٌن العمورى فرٌدة احمد نجٌب عباس المرسً محمد أكرم حسٌن 7

 علً محمد علً حسن خلٌل محمد احمد سالمه محمد حسٌن مهند مصطفى على قرنى 8

 امل سالمان ابوضٌف رٌم خالد محمد عبدهللا علً مٌرنا وائل محمد ابراهٌم 9

 رنٌم علوي حامد علوي الصافً فرح مرزوق مرزوق تقً ٌاسر احمد محمد شلبً 11

  هال عمرو إبراهٌم محمد فرج امنٌة احمد رمضان احمد عبدالجواد 11

  فجر محمد احمد محمود مهند هشام حسنً مهدي 12

  اسماعٌل محمد احمد ابراهٌم مرٌم محمد عبٌد 13

مٌالد نصٌف ابراهٌممارٌا  14   مً مختار محمود محمد ابو العدل 

15 Mayar Mohamed Said Khalil 
Ayoub 

  شهد أنور محمد السٌد الغرباوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مركز تكنولوجٌا المعلومات معاملتوزٌع الطالب على 

 0101أكتوبر  00 حداأل

 3لجنة  
00031 – 0031 

 3معمل  0معمل  0معمل  
مصطفى كمالندي احمد  1  مٌرنا خلٌل عبد الفتاح خلٌل اكرم ممدوح عبدالرؤف منصور 

 فرجانً محمد فرجانً عبد المجٌد ندى صبحى مبروك عبد الرازق خلٌل اسراء عبدالخالق عبدالخالق 2

 نٌاب عٌانق نٌتبب فرٌده عمرو احمد فاطمة حازم عبد الهادي السٌد ماجد 3

أمٌنرانٌا رامً رشاد عبد المنعم  4  نادٌن محمود محمد محمود إبراهٌم نور سامح عبدالطٌف حسٌن محمد 

 شرٌف احمد محمد احمد عبد الرحمن ٌحًٌ كمال محمد محمود حسنٌن محمد حسام الدٌن عراقى محمد نصار 5

 مرٌم هشام احمد ابراهٌم احمد طه نورسٌن عالء الدٌن محمود حسن اسماعٌل شهد السٌد بدرى محمد 6

السعٌد رمضان محمد احمدساره  7  مرٌم محمد بدر سلٌمان مرٌم حسٌن عبداللطٌف زٌتون 

 مٌرنا عمرو إبراهٌم فهمً جمعه عماد حمدي مبارك حسن لجٌن حسام الدٌن مختار 8

 نوران مصطفً سعد جنا والء عاٌدي البسطوٌسً علً رٌم احمد عبد المنعم مرسى السٌد 9

ابراهٌم عمرو عبد الحمٌدعمرو  مارٌنا عاطف فارس راغب 11  blabla 

  ٌوسف محمد عبد الحفٌظ مرٌم محمد علً 11

  جٌالن احمد السٌد احمد سلٌم جنى سامً الدهراوي 12

  نادر عصام مصطفى عبدالعزٌز العمروسً محمد خالد محمد 13

  ٌاسمٌن احمد سعد حسٌن بسنت السٌد عطٌه على الجران 14

احمدهاجر احمد عبد المطلب  15   ٌوسف حمدي عبدالعزٌز فهمً سالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مركز تكنولوجٌا المعلومات معاملتوزٌع الطالب على 

 0101أكتوبر  00 حداأل

 4لجنة  
0045 – 0045 

 3معمل  0معمل  0معمل  

 اٌتن هشام احمد علً موسً إٌمان محمد مصطفى الصاوي كٌرلس ناجً نظٌر عوض صلٌب 1

حسنسلمى عماد محمود  2  فاطمه محمد ابراهٌم سارة سعٌد حسن علً 

ندى عالء عبد اللطٌف محمد عبد المنعم  3
 سلٌم

 مرٌم أٌمن عبد المحسن حسن حسٌن محمد محمود حنفى محمود

 ندى طارق فهمً محمد علً فارس محمد محمد رودٌنا محمد مصطفً علً عمرو 4

المجدسما محمد ابو  زٌاد شرٌف عبدهللا احمد عبدهللا 5  ساره محمد حسن توفٌق 

 ندي ممدوح محمود عبده زهراء عاطف محروس على عبد الرحٌم مٌار هشام محمد احمد حمزه 6

 ندى خالد عبدالمنصف على عبدالرازق الروى ضحى على احمد محمود مصطفى بسنت مدحت طلبه احمد نوفل 7

 سهٌله ضاحً فؤاد ضاحً محمد حسام الدٌن عراقً محمد عبدالرحمن عالء عبداللطٌف 8

 ٌارا ماجد مختار محمد رٌم عمر ابراهٌم محمد بسنت مدحت طلبه احمد نوفل 9

 لٌنة ٌسري ابراهٌم الزهراء هٌمن محمد حسن هنا عادل محمد حسٌن علً 11

  رنٌم مصطفً سٌد احمد منة هللا سعٌد أحمد محمد سلٌمان 11

بركات محمدمحمود محمد  نور الدٌن محمد سلٌمان فرٌد 12   

  هدٌر محمد مجدي السٌد خلٌل كونه منار سعد حامد حسٌن علً 13

  ندى محمد شعبان بدر االء محمود كرم محمود محمد 14

  احمد كرم احمد عالء محمد السٌد العلٌمً 15

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مركز تكنولوجٌا المعلومات معاملتوزٌع الطالب على 

 0101أكتوبر  00 حداأل

 5لجنة  
3011 – 4011 

 3معمل  0معمل  0معمل  
  منه هللا محمد كمال حسن محمد مارٌنا مجدى عوض 1

  مً محمد الزعٌطً احمد ابراهٌم علً 2

منة عبدالمعبود عبدالعظٌم عبدالمعبود  3
 خفاجً

  حسام عبدالغفار عبدالغفار السٌد

  حاتم محمد السٌد محمد قاسم مرح محمد عبدالعزٌز محمد 4

السٌد محمد ابوزٌدأسماء  5   نور محمد صابر رمضان 

  شروق خالد مجاهد محمد حسن سلمً نبٌل عبد الوهاب رمضان 6

  روان احمد محمد رنٌم طارق احمد رفاعً 7

بٌسان رمضان عبد السالم احمد عبد  8
مالسال  

  زٌاد بالل أحمد حسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


