
برنامج الصوتيات واللغويات القضائية  ذين اجتازوا اختبارات قبول اسماء الطالب ال

 2023-2022بالعام الجامعي 

 

 ارسانى رفيق الياس فارس صموئيل 1

 اسمه محمد احمد عبد الغني ابراهيم 2

 ايالريا مجدى توفيق بسطوروس معوض 3

 ايمان عمر عبد العال محمد عرقوب 4

 المنعم مصطفى محمد المال ايمن عبد  5

 تسنيم عبد العزيز ابراهيم الباجوري 6

 جاسر عاصم عباس محمد النجار 7

 جنى اسامة السيد ابوالفتوح حفناوى  8

 جهاد يسرى البرنس محمد  9

 حنين خيرى محمد ابو العزم محمد عيسى  10

 رؤى يحى رمضان امام احمد  11

 رانا ايهاب عبد العزيز جابر 12

 رتاج ممدوح عبد الوهاب ابراهيم  13

 رناد طارق السيد خميس ابراهيم 14

 رنيم خالد محمد فوزى عبد الرحمن  15

 روان ابراهيم هالل ابراهيم هالل 16

 روزان سعد محمد حالوه السيد  17

 روضة صالح محمد احمد  18

 ريم ياسر ابراهيم عكاشة  19

 زياد ايهاب احمد يونس عبدالحى  20

 سهيلة محمد الدسوقى احمد عبد الحق  21

 سهيلة مصطفى احمد نبوي محمد 22

 شروق رمضان ابراهيم خليل عبدالسالم  23



 شهد على محمود عبد الرحيم  24

 شهد وليد جمال الدين طه  25

 عبد الرحمن طارق الشحات الليثى سالم  26

 علياء كامل رشدى محمد جالل الدين صالح  27

 جمال سيد حسن عمرو محمد   28

 فريدة عمرو ابراهيم ابراهيم 29

 فريده محمد ابراهيم محمود السجالبى  30

 كنزى محمد متولى على محمد  31

 ليليان ناجى جورج بهيج عطا للا  32

 محمد انيس ابراهيم خليل  33

 مريم جميعي محمود محمود مصطفى  34

 مريم محمود محمد عبد الحليم مبروك  35

 هانى رياض ناروز فرج للا مريم  36

 مصطفى احمد عبده جابر علي  37

 ملك محمد عبد الفتاح محمد محمد الحنش  38

 ملك محمد ممدوح احمد فهمى غريب  39

 ملك ياسر محمد على عمر 40

 منة للا عصام عبده غريب محمد  41

 منة عالء محمود محمد قاسم  42

 منه وليد أنور إبراهيم حسن  43

 مهاب جابر عبد العزيز عبد اللطيف 44

 ميار محمود محمد ابوالحسن  45

 ميار مسعد محمود جمعه  46

 ميرفانا هانى رشدى جاد سمعان  47

 نورين محمد السيد محمد أحمد همام  48

 نيرة احمد عطية زيدان محمد الهلباوى 49



 هنا السيد عفيفى على على البسيونى 50

 ابراهيم حامد شرابيةياسمين صبري  51

 ياسمين محمد فريد السيد احمد عبد للا  52

 يمنى محمود محمد عبدالقادرعبدللا  53

 


