
 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 1 صفحة
 

 الرابعتالفرقت  الفرقت / الوستوى الدراسي :
 اللغت الفروسيت –اللغاث التطبيقيت  : برناهج

 

 التجارة الدوليت شعبت :

 ......................................................................... اسن الوادة: 0200 -0201 :عام أكاديوي

 

الدراسةطبيعة  رقم الجلوس اسم الطالب م  توقيع الطالب حالة الطالب 

  مستجد انتظام 1015885 تمى دمحم عصمت دمحم عبد المعطى  .1

  مستجد انتظام 1015886 جاسٌكا جوزٌف اسحاق اندراوس  .2

  مستجد انتظام 1015881 دنٌا مدحت مصطفى على سلٌم  .3

  مستجد انتظام 1015880 رشدى محمود احمد دمحم حسن  .4

دمحم الفحامرٌم ابراهٌم محمود   .5   مستجد انتظام 1015881 

  مستجد انتساب موجه 1015818 سارة  حسن كامل شلبى  .6

  مستجد انتظام 1015811 سارة كمال عباس على  .1

  مستجد انتظام 1015813 فرح احمد عبد الرحمن سلٌمان  .0

1.  
فرح حسام الدٌن دمحم عبد المادر 

 رمضان
  مستجد انتظام 1015814

سلٌمان جابرفرٌده اٌهاب   .18   مستجد انتظام 1015815 

  مستجد انتظام 1015811 مروه حمدي أحمد دمحم جاهٌن  .11

  مستجد انتظام 1015828 مٌار خالد السرخوجلى كرار  .12

  مستجد انتظام 1015821 ندى اٌهاب عبد الفتاح عبد الروؤف  .13

  مستجد انتظام 1015823 نور هللا اٌهاب حامد احمد نعمة هللا  .14

15.  
وائل دمحم ٌاسٌن عبد الحمٌد نورٌن 

 خضر
  مستجد انتظام 1015825

16.  
هنا ولٌد توفٌك ٌسرى عبد الواحد 

 ابراهٌم
  مستجد انتساب موجه 1015821

  مستجد انتظام 1015831 ٌوسف نبٌل ٌوسف كركور  .11

 

  



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 1 صفحة
 

 الرابعتالفرقت  الفرقت / الوستوى الدراسي :
 اللغت الفروسيت –اللغاث التطبيقيت  : برناهج

 

 الترجمت شعبت :

 ......................................................................... اسن الوادة: 0200 -0201 :عام أكاديوي

 

 توقيع الطالب حالة الطالب طبيعة الدراسة رقم الجلوس اسم الطالب م

  مستجد انتظام 1015810 مرٌم عالء دمحم ابراهٌم مسعود  .1

عبد السالم الصٌرفًٌارا حازم   .2   مستجد انتظام 1015820 

  مستجد انتظام 1015821 ٌاسمٌن حازم عبد السالم الصٌرفً  .3

  بالً لالعادة انتساب موجه 16AND027 مٌرٌام طارق فهمً ناشد تادرس  .4

  بالً لالعادة انتظام 17AGD03 رحمة ولٌد دمحم إمام محمود  .5

  بالً لالعادة انتظام 17AND09 ساندرا ممدوح أسعد عبد الحمٌد  .6

  بالً لالعادة انتظام 15ASV019 سلمى دمحم احمد المرسً الزٌنى  .1

  بالً لالعادة انتساب موجه 14ASM032 على خمٌس دمحم حسن  .0

  بالً لالعادة انتظام 16ASJ020 مرٌم سمٌر أمٌن  .1

  بالً لالعادة انتظام 16ASV038 ٌمنً مدحت مصطفً دمحم النعمانً  .18

 

  



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 3 صفحة
 

 الرابعتالفرقت  الفرقت / الوستوى الدراسي :
 اللغت الفروسيت –اللغاث التطبيقيت  : برناهج

 

 المعلىماث واالتصاالث شعبت :

 ......................................................................... اسن الوادة: 0200 -0201 :عام أكاديوي

 

الدراسة طبيعة رقم الجلوس اسم الطالب م  توقيع الطالب حالة الطالب 

  مستجد انتظام 1015881 أٌتن احمد السٌد على الترجمان  .1

  مستجد انتظام 1015882 االء دمحم عبد الحلٌم دمحم السمادٌسً  .2

  مستجد انتظام 1015883 انجى صبرى عبد النبى عوض صالح  .3

  مستجد انتظام 1015884 باترسٌا دمٌان منٌر ٌوحنا مٌنا  .4

  مستجد انتظام 1015812 سمٌره هانى حسٌن أحمد  .5

  مستجد انتظام 1015816 لجٌن عماد السٌد حسٌن منصور  .6

  مستجد انتظام 1015811 مها اسماعٌل دمحم اسماعٌل ابوغزاله  .1

  مستجد انتظام 1015822 ندى جمال عبد الباري احمد حسن  .0

  مستجد انتظام 1015824 نوران جمال عطٌة احمد عطٌة  .1

  مستجد انتساب موجه 1015826 هنا احمد دمحم على السٌد  .18

  مستجد انتظام 1015838 ٌوستٌنا نبٌل ثابت ناشد جرجس  .11

سمر عصام دمحم عبد المحسن خلٌل   .12  16ASV009 بالً لالعادة انتساب موجه  

لوتشٌا أشرف سمٌر ولٌم   .13  16AJA016 بالً لالعادة انتظام  

  بالً لالعادة انتظام 17AGD02 دجى دمحم دمحم رمزي علً حزٌن  .14

15.  
روان مدحت محمود صالح علً 

 عوض
17AND05 بالً لالعادة انتظام  

  بالً لالعادة انتساب موجه 17AGD07 سارة جورج عازر نخلة بخٌت  .16

  بالً لالعادة  09AGD018 شهد دمحم حسن عبد الجلٌل أحمد  .11

  بالً لالعادة انتساب موجه 15ARF027 غٌداء دمحم محمود دمحم دمحم  .10

  بالً لالعادة انتظام 17ASV18 مٌار وائل عبد الحمٌد دمحم الفحام  .11

  بالً لالعادة  11ASM035 ودٌع نادر جورج نعٌم  .28

 

 

  



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 4 صفحة
 

 الرابعتالفرقت  الفرقت / الوستوى الدراسي :

 اللغت العربيت  - اللغاث التطبيقيت : برناهج

 لغير الىاطقيه بها

 التجارة الدوليت : شعبت

 ......................................................................... اسن الوادة: 0200 -0201 :عام أكاديوي

 

 توقيع الطالب حالة الطالب طبيعة الدراسة الجلوس رقم اسم الطالب م

1.  ZHANG YU QIAN 1021881 مستجد انتظام  

2.  HAN HUILONG 1021882 مستجد انتظام  

3.  HAI JINAN 1021883 مستجد انتظام  

4.  ZHANG XIAOTING 1021884 مستجد انتظام  

5.  DING SHUQI 1021885 مستجد انتظام  

6.  REN WEN CHEN 1021886 مستجد انتظام  

1.  LI CHAO 1021881 مستجد انتظام  

0.  LI ZHIJIAN 1021880 مستجد انتظام  

1.  LI YOUDONG 1021881 مستجد انتظام  

18.  LIN JIANNI 1021818 مستجد انتظام  

11.  LIN HAIFAN 1021811 مستجد انتظام  

  مستجد انتظام 1021812 لٌو ٌوى بٌنغ  .12

13.  MA ZHI 1021813 مستجد انتظام  

14.  MA XUAN 1021814 مستجد انتظام  

15.  MA YU KUN 1021815 مستجد انتظام  

16.  YANG SHUAI 1021816 مستجد انتظام  

11.  YANG XIAN 1021811 مستجد انتظام  

10.  MA JUNLONG 1021381 بالً لالعادة انتظام  

11.  CHEN LINFANG 1021383 بالً لالعادة انتظام  

28.  LI XINRUI 1021384 لالعادةبالً  انتظام   

21.  SUN HAN 1021386 بالً لالعادة انتظام  

22.  ZHENG XIN 1021381 بالً لالعادة انتظام  

23.  GAO ZIXIN 1021380 بالً لالعادة انتظام  

24.  WANG SHICHENG 1021381 بالً لالعادة انتظام  

25.  HAI PENG 1021312 بالً لالعادة انتظام  

26.  LIN YUNZHI 1021315 بالً لالعادة انتظام  

21.  MA XIAOLING 1021310 بالً لالعادة انتظام  



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 5 صفحة
 

 توقيع الطالب حالة الطالب طبيعة الدراسة الجلوس رقم اسم الطالب م

20.  YANG ZHIYING 1021311 بالً لالعادة انتظام  

21.  WU JIAJUN 1021321 بالً لالعادة انتظام  

38.  WANG SHUNFEI 1021324 بالً لالعادة انتظام  

31.  MA XIAOLAN 1021325 بالً لالعادة انتظام  

32.  YANG MIN 1021326 بالً لالعادة انتظام  

33.  WU JIALIANG 1021321 بالً لالعادة انتظام  

  

  



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 6 صفحة
 

 وآدابها اللغت االوجليزيت : قسن الرابعتالفرقت  الفرقت / الوستوى الدراسي :

 ......................................................................... اسن الوادة: 0200 -0201 :عام أكاديوي

 

 توقيع الطالب حالة الطالب رقم الجلوس اسم الطالب م

على عصفور اسماء سمٌر ابراهٌم  .10   مستجد 1016882 

  مستجد 1016883 امنٌه مجدى السٌد عبدالحفٌظ عبدالعال  .11

  مستجد 1016884 باسم فرج دمحم عبد الفتاح البركه  .28

  مستجد 1016885 بسنت هشام احمد شولى امام  .21

  مستجد 1016886 جٌالن حلمى رمضان حلمى ابو السعود  .22

  مستجد 1016881 حبٌبه ابراهٌم اسماعٌل السمطى احمد  .23

  مستجد 1016880 حسام دمحم احمد عبد الهادى سعد  .24

25.  
رغدة دمحم هٌمن حسٌن كامل سٌد فهمى 

 دروٌش
  مستجد 1016818

  مستجد 1016811 رٌناد احمد امٌن حسن دمحم  .26

  مستجد 1016812 سلمى محمود عبد الستار عبدالحمٌد هدهود  .21

  مستجد 1016813 سما منصور مصطفً علً الشٌخ  .20

  مستجد 1016814 سمٌر خالد نسٌم ابراهٌم ربٌع  .21

  مستجد 1016815 شٌماء عبد الرحمن الشٌن عبد الرحمن  .38

  مستجد 1016811 عمر السٌد كامل بسٌونً  .31

  مستجد 1016810 فرح شرٌف دمحم فرٌد الوكٌل  .32

  مستجد 1016811 فرٌدة عمرو حسن صبري دمحم  .33

اسماعٌلدمحم احمد ابراهٌم دمحم   .34   مستجد 1016821 

  مستجد 1016822 دمحم سٌد مصطفى على  .35

  مستجد 1016823 محمود عبد اللطٌف احمد عبد اللطٌف  .36

  مستجد 1016824 مروه عبد المعز احمد على لٌله  .31

  مستجد 1016826 مرٌم مصطفى صبحى لبارى عبدالجواد  .30

  مستجد 1016821 مصطفى خالد احمد بدوى وزٌرى  .31

حلمى رمضان حلمى ابو السعودملن   .48   مستجد 1016820 

  مستجد 1016821 ملن خالد السٌد سٌد احمد شلبى  .41

  مستجد 1016838 ملن خالد عبد العزٌز حسن حسنً  .42

  مستجد 1016831 ملن دمحم صالح عبد المجٌد  .43



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 7 صفحة
 

 توقيع الطالب حالة الطالب رقم الجلوس اسم الطالب م

  مستجد 1016832 منار احمد عبد الجواد احمد عبد الجٌد  .44

  مستجد 1016833 منى عبد الوهاب مهلل حسٌن  .45

  مستجد 1016834 منى دمحم عبد الموي سالم ٌوسف  .46

  مستجد 1016835 ندى عصام عادل علً شحاته  .41

  مستجد 1016836 ندى دمحم السٌد على حسن ٌحٌى  .40

  مستجد 1016831 ندى دمحم نبٌل على خلٌل هندى  .41

  مستجد 1016830 هاجر عادل السٌد جابر السما  .58

عثمان دمحم عبد الجلٌلهبة هللا شرٌف   .51   مستجد 1016831 

  مستجد 1016848 هبة هللا دمحم فؤاد عبد الحمٌد شرف الدٌن  .52

  مستجد 1016841 هنا إٌهاب إبراهٌم عبد العال  .53

  مستجد 1016842 وفاء احمد راشد السٌد خطاب  .54

  مستجد 1016843 والء حسن دمحم محمود خلٌل  .55

لالعادةبالً  481 أمنٌة كامل كامل دمحم  .56   

  بالً لالعادة 480 أمٌرة دمحم نجٌب ابراهٌم مرعى  .51

  بالً لالعادة 411 روان حسٌن ٌوسف حسن عبدالعزٌز  .50

رودٌنة أحمد أحمد دمحم شاهٌن   .51   بالً لالعادة 428 

  بالً لالعادة 421 جولناز ٌحٌى الفحام   .68

  بالً لالعادة 422 عالٌا عمرو عبد المنعم الوكٌل   .61

سامح عثمان دمحم عثمان رضوانزٌاد   .62   بالً لالعادة 425 

  بالً لالعادة 420 سلمى سعٌد دمحم منٌر بدوي المارح  .63

  بالً لالعادة 431 عبد هللا رمزى جودة معوض السٌد  .64

  بالً لالعادة 431 مارن بخٌت صادق بخٌت  .65

  بالً لالعادة 430 ماسة دمحم صفوت دمحم إسماعٌل  .66

دمحم دمحم حجاجمحمود عالء الدٌن   .61   بالً لالعادة 431 

  بالً لالعادة 441 مروة أسامة محمود  .60

  بالً لالعادة 442 مٌار ربٌع عمر عبد الفتاح خلٌل   .61

  بالً لالعادة 443 مٌار دمحم فاروق سرور  .18

  بالً لالعادة 441 مرٌم دمحم محمود بندارى مطاوع  .11

لالعادةبالً  440 منة هللا نادر صبرة أبو زٌد موسى  .12   

  بالً لالعادة 453 ندى دمحم محمود دمحم عبدالمجٌد  .13

  بالً لالعادة 454 ندى نبٌل دمحم عبد الحمٌد متولً  .14



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 8 صفحة
 

 توقيع الطالب حالة الطالب رقم الجلوس اسم الطالب م

  بالً لالعادة 456 نور خالد إبراهٌم  .15

  بالً لالعادة 451 نورهان شرٌف دمحم على  .16

ٌاسمٌن ممدوح دمحم ٌالوت   .11   بالً لالعادة 468 

سٌرغونٌلًنادٌن فاسٌلٌوس   .10   بالً لالعادة 461 

  بالً لالعادة 462 هاٌدى عبد هللا عبد المطلب أحمد  .11

  بالً لالعادة 463 عمر جمال عبد الوهاب شلبى  .08

  بالً لالعادة 464 مهند خالد على حسن أبو هٌف  .01

  بالً لالعادة 466 ٌاسمٌن صبرى ٌاسٌن عبد هللا  .02

  بالً لالعادة 461 سارة دمحم إبراهٌم محمود ابراهٌم  .03

  بالً لالعادة 460 دمحم طارق سعد أبو عٌبه  .04

  بالً لالعادة 461 نغم أحمد السخنى  .05

  بالً لالعادة 358 آالء مصطفى إبراهٌم دمحم فاٌد  .06

  بالً لالعادة 352 آٌة سمٌر معوض جابر  .01

  بالً لالعادة 354 تمى دمحم أحمد مصطفى  .00

لالعادةبالً  356 رواء علً حسن رمضان  .01   

  بالً لالعادة 351 روان دمحم فوزي أبو المكارم  .18

  بالً لالعادة 363 سارة محمود أحمد محمود عرفة  .11

  بالً لالعادة 364 سارة ولٌد عثمان عرفات  .12

  بالً لالعادة 365 سما خالد عبد الفتاح عبد المحسن  .13

  بالً لالعادة 318 كوثر أشرف محمود عبد الغنً  .14

الدٌن دمحم سٌدمرٌم حسام   .15   بالً لالعادة 313 

  بالً لالعادة 315 ملن عمرو حسٌن مصطفى احمد  .16

  بالً لالعادة 308 ندى طاهر عبد الحلٌم عثمان  .11

  بالً لالعادة 301 ندى عبد هللا دمحم عطٌة بسٌونً  .10

  بالً لالعادة 301 والء خمٌس عبد الهادي سرور  .11

لالعادةبالً  318 ٌوسف رٌاض حبٌب لمبر غلوم  .188   

  بالً لالعادة 313 سارة هشام دمحم عبد هللا رزق  .181

  بالً لالعادة 315 دمحم دمحم عبدالعال دمحم حسانٌن دمحم  .182

  بالً لالعادة 481 دمحم ٌسرى احمد محمود  .183

ندى السٌد عبدالمجٌد السٌد عبدالمجٌد   .184   بالً لالعادة 482 

لالعادةبالً  204 اسراء السٌد دمحم على عبد هللا  .185   



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 9 صفحة
 

 توقيع الطالب حالة الطالب رقم الجلوس اسم الطالب م

  بالً لالعادة 212 بسنت احمد شحاتة احمد  .186

  بالً لالعادة 211 رودٌنا أٌمن الدٌب  .181

  بالً لالعادة 211 رٌم عماد الدٌن بالل  .180

  بالً لالعادة 318 ماهٌناز ماهر محمود حنفى  .181

  بالً لالعادة 311 دمحم جمال دمحم دمحم الجزاٌرلى  .118

  بالً لالعادة 316 مصطفى مجدى دمحم فتحى مصطفى  .111

  بالً لالعادة 325 ندى حسن عبده حسن عبده  .112

  بالً لالعادة 331 سلٌم عبد الرحمن نصار  .113

  بالً لالعادة 332 روزلٌن كمال حمدان جوبارا  .114

  بالً لالعادة 245 خالد حسن عادل ابراهٌم حسن طلبة  .115

  بالً لالعادة 253 عبد هللا رمضان غرٌب مٌرغنً  .116

السٌدندى أٌمن حسٌن   .111   بالً لالعادة 260 

  بالً لالعادة 213 هناء عبد هللا عبد المطلب أحمد  .110

  بالً لالعادة 210 ٌاسمٌن اشرف دمحم طه سرور  .111

  بالً لالعادة 114 أحمد ماهر ٌونس سلٌمان  .128

  بالً لالعادة 115 سمر مرسً حمدي مرسً بحٌري  .121

122.  
عبد الرحمن محمود  مصطفى عبد الرحمن 

 دروٌش
  بالً لالعادة 283

  بالً لالعادة 284 آٌة جمال عبد الممصود عبد الجواد  .123

  بالً لالعادة 211 مً أحمد دمحم رشدي  .124

  بالً لالعادة 213 اسالم جمال عبد المنعم عبد الموي  .125

  بالً لالعادة 225 عمر حسٌن عارف   .126

  بالً لالعادة 226 فاطمة احمد رشٌد  .121

رنا دمحم السٌد عاشور   .120   بالً لالعادة 133 

رنا أسامة رمزى   .121   بالً لالعادة 131 

دالٌا دمحم أحمد سٌد حمودة    .138   بالً لالعادة 131 

ٌاسمٌن أٌمن فهمى   .131   بالً لالعادة 148 

  بالً لالعادة 151 عمرو عباس حلمى  .132

مٌار أحمد دمحم حسن   .133   بالً لالعادة 162 

سمر طارق ابراهٌم سٌد    .134   بالً لالعادة 165 

  بالً لالعادة 08 ٌاسمٌن مجدي دمحم علً حسنٌن  .135



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 11 صفحة
 

 توقيع الطالب حالة الطالب رقم الجلوس اسم الطالب م

  بالً لالعادة 15 عمر محمود محمود عبد العاطً   .136

  بالً لالعادة 52 حمادة عزت دمحم   .131

  بالً لالعادة 53 دمحم شعبان عباس ابراهٌم البربري  .130

 

  



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 11 صفحة
 

 لرابعتاالفرقت  الفرقت / الوستوى الدراسي :
 اللغت اإلوجليزيت –اللغاث التطبيقيت  : برناهج

 

 التجارة الدوليت شعبت :

 ......................................................................... اسن الوادة: 0200 -0201 :عام أكاديوي

 

 توقيع الطالب الدراسةطبيعة  رقم الجلوس اسم الطالب م

  انتساب موجه 1028882 امٌره عبد الناصر سعد عبد العزٌز  .1

  انتساب موجه 1028883 جنه أشرف عبد المجٌد محروس  .2

  انتظام 1028885 روان سعد اسماعٌل سرور  .3

  انتظام 1028886 رودٌنا دمحم مصطفى عبد المنعم الشٌمً  .4

  انتظام 1028881 شادن حسن مجدى دمحم على خلٌله  .5

  انتظام 1028818 شروق أحمد عبد المنعم دمحم جمال الدٌن  .6

عبد الرحمن هشام على زكى ابراهٌم عبد   .1

 الوهاب
 انتساب موجه 1028813

 

  انتظام 1028814 عصماء جمال الدٌن فتحى فتح هللا حراز  .0

  انتظام 1028815 عال حازم محمود احمد الجوهرى  .1

الدمرداش عبدهللاعمر سٌد سعد   .18   انتظام 1028816 

  انتظام 1028811 ماهٌنور دمحم اسماعٌل على  .11

  انتظام 1028810 مرٌم احمد اسماعٌل اسماعٌل  .12

  انتظام 1028811 مرٌم دمحم أحمد سعدى مصطفى ادم  .13

  انتساب موجه 1028822 نادٌن هشام أنور عبد ربه  .14

  انتظام 1028823 ندي حمدي انور ابراهٌم دمحم  .15

  انتظام 1028824 ندى دمحم حسن احمد ابراهٌم  .16

  انتظام 1028820 هاٌدي حسن صالح الدٌن دمحم عٌاد  .11

  انتظام 1028838 ٌاسمٌن عبدالرازق احمد شلبً  .10

 

  



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 11 صفحة
 

 لرابعتاالفرقت  الفرقت / الوستوى الدراسي :
 اللغت اإلوجليزيت –اللغاث التطبيقيت  : برناهج

 

 الترجمت شعبت :

 ......................................................................... اسن الوادة: 0200 -0201 :عام أكاديوي

 

 توقيع الطالب طبيعة الدراسة رقم الجلوس اسم الطالب م

  انتظام 1028881 اسراء شرٌف حسن عبد المادر عبد العزٌز  .1

  انتظام 1028884 روان السٌد عبد المنعم محمود  .2

  انتظام 1028881 سارة دمحم خلٌل الصفطً السطٌحة  .3

  انتظام 1028880 سلمى رضا احمد بسٌونى احمد حجازى  .4

  انتظام 1028811 شهد دمحم هاشم إسماعٌل عبده  .5

  انتظام 1028812 شٌماء فاروق احمد مجاهد  .6

  انتظام 1028828 مٌار احمد محمود صالح الدٌن بدوى امام  .1

مسعد سعد محمود ماضىنادٌن   .0   انتظام 1028821 

  انتظام 1028825 نوران حسام الدٌن مصطفى دمحم البحمٌرى  .1

  انتظام 1028826 نوران رأفت دمحم حجازى  .18

  انتظام 1028821 هاٌدى اسامه السٌد الشوربجى  .11

  انتظام 1028821 هنا عبد النعٌم حامد جاد الكرٌم  .12

العتٌبىلٌالى خالد دمحم الحبٌل   .13   انتظام 1028831 

 

 

 

  



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 13 صفحة
 

 الصىتياث واللغىياث القضائيت : برناهج الرابعتالفرقت  الفرقت / الوستوى الدراسي :

 ......................................................................... اسن الوادة: 0200 -0201 :عام أكاديوي

 

 توقيع الطالب طبيعة الدراسة رقم الجلوس اسم الطالب م

دمحم فرٌد الجندىآالء عمر   .1   انتساب موجه 1011881 

  انتظام 1011882 آالء ناصر احمد دمحم زناتى  .2

  انتساب موجه 1011883 االء حمدى دمحم احمد على  .3

  انتظام 1011886 باكٌنام ٌحٌى محمود عبد الوهاب شرف  .4

  انتساب موجه 1011881 بسمله احمد عبدالحمٌد دمحم سالمان  .5

عبدالمحسن عبدالفتاح الجمٌلبسمه جمال   .6   انتظام 1011880 

  انتظام 1011881 جٌالن خلٌفه السٌد دمحم المرشدى  .1

  انتظام 1011818 حبٌبة محمود دمحم السائح حسنٌن  .0

  انتظام 1011811 حبٌبه رضوان احمد عبد البالى  .1

  انتظام 1011812 دانا ٌاسر دمحم السالم  .18

  انتظام 1011813 دنٌا على على دمحم طبنجة  .11

  انتظام 1011814 رحمه دمحم محمود ابراهٌم ابو ٌوسف  .12

  انتظام 1011815 روان وجٌه ابراهٌم دمحم مطر  .13

  انتظام 1011816 رودٌنة دمحم ٌسري دمحم لطب حمٌدة  .14

  انتظام 1011811 رومٌساء محمود دمحم لطب شتا  .15

  انتساب موجه 1011810 رٌم عصام ابراهٌم عزام  .16

  انتظام 1011811 ساره دمحم عبد الخالك محمود غانم  .11

  انتظام 1011828 سلسبٌل اسامه أنور على النٌلى  .10

  انتظام 1011821 سهٌلة دمحم عبد العال احمد دمحم  .11

  انتظام 1011822 شٌماء طارق متولى على عبد الباسط  .28

21.  
عبدالعزٌز مجدى عبدالعزٌز عبدالرحٌم 

 العفٌفى
  انتظام 1011823

  انتساب موجه 1011824 عمر المعتز باهلل دمحم ٌوسف  .22

  انتظام 1011825 كرٌستٌن الهامً حلمً وهبه منسً  .23

  انتظام 1011826 لٌلً صالح حسن دمحم  .24

  انتظام 1011821 دمحم احمد ابو الٌزٌد حسن حسنٌن  .25

  انتظام 1011820 دمحم ٌاسر دمحم حسٌن دمحم  .26



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 14 صفحة
 

 توقيع الطالب طبيعة الدراسة رقم الجلوس اسم الطالب م

السٌدمرٌم السٌد عبد هللا دمحم   .21   انتساب موجه 1011821 

  انتظام 1011838 مرٌم طارق عبد العظٌم حسن مهدى  .20

  انتظام 1011831 مرٌم ٌاسر دمحم كمال الدٌن دمحم عبد السالم  .21

  انتساب موجه 1011832 منة هللا ابراهٌم جالل دمحم السٌد  .38

  انتظام 1011833 منة هللا احمد معتز احمد سالم  .31

محمود دمحم موسىمنه هللا ٌاسر   .32   انتظام 1011834 

  انتظام 1011835 منً احمد المتولى السٌد السٌد  .33

  انتظام 1011836 موده عادل عبد العزٌزدمحم الشٌخ  .34

  انتظام 1011831 مٌار معتز مصطفى احمد سري  .35

  انتظام 1011830 نادٌن السٌد بدرى مهنى احمد سالم  .36

  انتظام 1011831 نادٌن عبد الرحمن دمحم دمحم احمد  .31

  انتظام 1011848 نور طارق أحمد حسٌن  .30

  انتظام 1011841 نوران أسامه زكرٌا أحمد  .31

  انتظام 1011842 نوران هشام خمٌس محمود دمحم  .48

  انتظام 1011843 نورٌن احمد خمٌس عبد العزٌز سالم  .41

  انتظام 1011844 هاٌدي فرج سعد سلٌمان شاهٌن  .42

انور عبدالحمٌدهبه هللا محروس دمحم   .43   انتظام 1011845 

  انتظام 1011846 هدٌل ناصر دمحم صادق حلمى  .44

  انتظام 1011841 ٌارا طارق مصطفى على سٌد  .45

  انتظام 1011840 ٌارا ممدوح مهلل حسن حسٌن  .46

  انتظام 1011841 ٌاسمٌن دمحم دمحم دمحم السمٌلى  .41

  انتظام 1011858 ٌمنى اشرف ٌوسف محمود عبد المنعم  .40

  انتظام 1011851 ان اسامه سلٌمان دمحم سلٌمان  .41

 

  



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 15 صفحة
 

 الرابعتالفرقت  الفرقت / الوستوى الدراسي :
 االعالم : قسن

 الصحافت والىشر اإللكترووي شعبت:

 ......................................................................... اسن الوادة: 0200 -0201 :عام أكاديوي

 

 توقيع الطالب حالة الطالب طبيعة الدراسة رقم الجلوس اسم الطالب م

  مستجد انتظام 1011881 أحمد مجدى أحمد أبو حنٌفة  .131

  مستجد انتظام 1011883 احمد عبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد  .148

  مستجد انتظام 1011818 اٌات ابو بكر سعد دمحم  .141

  مستجد انتظام 1011812 جمال حامد فتحى أحمد سلٌمان  .142

  مستجد انتظام 1011813 حسام محمود السٌد احمد دمحم  .143

144.  
حنٌن حمدي عبد العزٌز عطٌة 

 السباعى
  مستجد انتظام 1011814

  مستجد انتظام 1011816 خمٌس ابراهٌم صبحً خلٌل دمحم  .145

  مستجد انتظام 1011811 دالٌا عصام احمد دمحم حسن المصرى  .146

  مستجد انتظام 1011828 رانٌا دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم المصرى  .141

مرسى بسٌونىرٌم سالمة   .140   مستجد انتظام 1011821 

  مستجد انتظام 1011831 زٌاد عمرو حسن دمحم  .141

  مستجد انتظام 1011834 سلوى على زكرٌا مصطفى احمد  .158

151.  
عبد الرحمن السٌد محمود دمحم 

 المصرى
  مستجد انتظام 1011831

  مستجد انتظام 1011848 عبد الرحمن حسام دمحم حسن عربٌن  .152

طلعت السٌد شحاتة دمحمعبد الرحمن   .153   مستجد انتظام 1011841 

  مستجد انتظام 1011842 عبدالرحمن دمحم السٌد دمحم دربالة  .154

  مستجد انتظام 1011843 فادى رومانى بشرى فرهود بخٌت  .155

  مستجد انتظام 1011844 فارس احمد علً رضوان دمحم  .156

  مستجد انتظام 1011845 فجر حسن عبد العلٌم دمحم  .151

  مستجد انتظام 1011841 فٌرونٌكا سامح فوزى جرٌس خلٌل  .150

  مستجد انتظام 1011840 كارٌن مٌشٌل جرجس اسحك  .151

  مستجد انتظام 1011841 مؤمن تامر محمود أحمد  .168

  مستجد انتظام 1011852 محاسن دمحم ابراهٌم متولى البنا  .161

  مستجد انتظام 1011856 دمحم حسنى فاٌز عبد الفتاح دمحم  .162

  مستجد انتظام 1011851 مصطفى صالح دمحم على رجب  .163



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 16 صفحة
 

 توقيع الطالب حالة الطالب طبيعة الدراسة رقم الجلوس اسم الطالب م

  مستجد انتظام 1011861 مصطفى على دمحم على دمحم  .164

كامل عبدالرحٌم یمنال دمحم مصطف  .165   مستجد انتظام 1011863 

هللا ممدوح سعٌد دمحم سالمه منة  .166   مستجد انتظام 1011865 

فتحى دمحم علً حسٌن نجالء  .161   مستجد انتظام 1011861 

احمد عثمان ٌاسٌن دمحم ندى  .160   مستجد انتظام 1011860 

  مستجد انتظام 1011861 نعمة ابو العال عبادي اسماعٌل  .161

عصام احمد محمود نوران  .118   مستجد انتظام 1011818 

  مستجد انتظام 1011812 نٌره صالح احمد السٌد خلٌفة  .111

عبد الداٌم دمحم على هشام  .112   مستجد انتظام 1011814 

محمود اسماعٌل جاد الكرٌمٌوسف   .113   مستجد انتظام 1011811 

  بالً انتظام 205 احمد صالح على مصطفى  .114

  بالً انتظام 201 اكرم اٌمن احمد احمد دمحم الخشا  .115

  بالً انتظام 216 تجدٌده خمٌس راغب عوض  .116

  بالً انتظام 211 حبٌبه بدري دمحم على دمحم احمد  .111

110.  
الشٌخ عبد العزٌز سعد عبد هللا ال 

 الشهرانى
  بالً انتظام 352

  بالً انتظام 211 دمحم صالح الدٌن محمود عبد هللا علً  .111

  بالً انتظام 151 محمود وجٌه دمحم دمحم الشٌخ  .108

  بالً انتظام 214 مرٌم عماد سعد هللا نموال عوٌضه  .101

  بالً انتظام 333 مٌار احمد على خلٌفة معوض  .102

الطوخىمٌار دمحم دمحم عثمان راضى   .103   بالً انتظام 214 

  بالً انتظام 211 نرمٌن جمال عبد الصبور زٌدان  .104

105.  
ٌمنى طارق عبد الصبور نصر سٌد 

 احمد
  بالً انتظام 203

 

  



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 17 صفحة
 

 الرابعتالفرقت  الفرقت / الوستوى الدراسي :
 االعالم : قسن

 العالقاث العامت واالعالن شعبت:

 ......................................................................... اسن الوادة: 0200 -0201 :عام أكاديوي

 

 توقيع الطالب حالة الطالب طبيعة الدراسة رقم الجلوس اسم الطالب م

  مستجد انتظام 1011882 آٌة احمد سالمه عبد الحمٌد دمحم مدكور  .1

  مستجد انتساب عادي 1011884 احمد عمرو ابو الوفا على ابراهٌم  .2

  مستجد انتظام 1011885 اسماء عصام نبوى حسن ٌوسف  .3

  مستجد انتظام 1011886 االء مصطفى عبد الغنى رزق  .4

  مستجد انتظام 1011881 امانى دمحم دمحم دمحم طلبه  .5

  مستجد انتظام 1011880 امٌره طارق دمحم كمال عبد المادر  .6

  مستجد انتظام 1011881 انجى دمحم عصام خلٌل ابراهٌم  .1

  مستجد انتظام 1011811 تٌا وائل رأفت وهٌب  .0

  مستجد انتظام 1011815 خلود مهاب الدٌن دمحم احمد التركً  .1

  مستجد انتظام 1011810 دٌانٌرا عاطف راٌضى شنودة غبور  .18

  مستجد انتظام 1011811 رانٌا احمد حنفً محمود شلبً  .11

  مستجد انتظام 1011821 رضوى دمحم احمد حسٌن احمد  .12

13.  
رضوى ولٌد دمحم جمال الدٌن جاد 

 المولى سالم
  مستجد انتظام 1011822

  مستجد انتظام 1011823 رنا سمٌر محمود حسٌن دمحم  .14

  مستجد انتظام 1011824 رنا فتحً عبد الرحمن الشعراوي  .15

  مستجد انتظام 1011825 رنٌم حسن فرٌد حسن حسنٌن  .16

  مستجد انتظام 1011826 رنٌم مصطفى خلٌل ابراهٌم  .11

  مستجد انتظام 1011821 رواء احمد محفوظ على غزال  .10

  مستجد انتظام 1011838 رٌم دمحم دمحم عبد الرحمن الدفراوي  .11

  مستجد انتظام 1011832 ساره دمحم بخٌت حسن احمد  .28

  مستجد انتظام 1011833 سلمى اٌمن طلعت عبدالرحمن  .21

  مستجد انتظام 1011836 شروق عالم زكى عالم خلٌل  .22

  مستجد انتظام 1011831 شهد مرزوق عبد ربه ابو العال  .23

  مستجد انتظام 1011830 ضحى احمد عباس عبد المجٌد سلٌمان  .24

  مستجد انتظام 1011846 فرٌدي نبٌل زكً حنا سعد  .25

  مستجد انتظام 1011858 مارن فؤاد شولى حبٌب سلٌمان  .26



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 18 صفحة
 

 توقيع الطالب حالة الطالب طبيعة الدراسة رقم الجلوس اسم الطالب م

  مستجد انتظام 1011851 ماهٌنور على دمحم على أحمد  .21

  مستجد انتظام 1011853 دمحم اسامه لطب عبد الفتاح االمشٌطى  .20

  مستجد انتساب عادي 1011855 دمحم اٌمن دمحم خلٌل ابراهٌم  .21

  مستجد انتظام 1011851 دمحم محمود السٌد احمد دمحم سلٌم  .38

  مستجد انتظام 1011850 مرٌم مسعد السٌد ابراهٌم طه  .31

متولى شلبىمصطفى طارق مصطفى   .32   مستجد انتظام 1011868 

  مستجد انتظام 1011862 منار حازم دمحم دمحم حامد  .33

  مستجد انتظام 1011864 منة هللا دمحم عبد الحمٌد دمحم حسن  .34

  مستجد انتظام 1011866 منه هللا دمحم امٌن حسن طه  .35

36.  
نوران ممدوح رأفت ابراهٌم على 

 البرعى
  مستجد انتظام 1011811

حسنى على دمحم الدباحهدى   .31   مستجد انتظام 1011813 

  مستجد انتظام 1011815 ٌاسمٌن أٌمن سٌد عثمان أحمد  .30

  مستجد انتظام 1011816 ٌمنى عبد الفتاح شفٌك الجمال  .31

  بالً انتظام 21 عبد المجٌد دمحم عبد المجٌد مصطفى  .48

  بالً انتظام 161 مهاب دمحم محمود مصطفى  .41

 

  



 

 أسواء الطالب وأرقام الجلوس

 

 

 11 من 19 صفحة
 

 اللغت الصيىيت : قسن لرابعتاالفرقت  الفرقت / الوستوى الدراسي :

 ......................................................................... اسن الوادة: 0200 -0201 :عام أكاديوي

 

 توقيع الطالب طبيعة الدراسة رقم الجلوس اسم الطالب م

  انتظام 1010881 الغفار علىإبراهٌم عبد الحمٌد عبد   .1

  انتظام 1010882 أمنٌه طارق عبد هللا مصطفى راتب  .2

  انتظام 1010883 آٌة عصام دمحم ابراهٌم مسعود  .3

  انتظام 1010884 احمد اشرف دمحم نبٌل على حسن  .4
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