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القسم-الشعبة -:اللغة العربية  -تعليم أساسى
الحالة الدراسية  -:مستجد
م

اسم الطالب

الكود

1

أشرلت دمحم دمحم العوضً

21212015204984

2

آالء عاطف إبراهٌم أحمد عرابى

21212015204987

3

آالء ناصف شولى ناجى

21212015204988

4

أمٌرة ابراهٌم صالح ابراهٌم شاهٌن

21212015204985

5

أٌمن رضا عٌسى دمحم ٌوسف

21212015104986

6

اٌّه صبرى حسٌنى على رمضان

21212015205086

7

ابتسام فوزى احمد السٌد فرج هللا

21212015205087

8

احسان أشرف عٌسى عٌسى

21212015205088

9

احمد اسامة محمود على

21212015105089

10

احمد حسن حلمى حسٌن

21212015105090

11

احمد دمحم عبدالحمٌد دمحم ٌوسف

21212015105091

12

احمد هشام احمد دمحم

21212015105092

13

اسراء ابوالعال دمحم ابوالعال

21212015205093

14

اسراء عارف محمود دمحم سعٌد

21212015205094

15

اسراء عبدالحكٌم دمحم عبده محفوظ

21212015205095

16

اسراء عبدالوهاب دمحم عبدالرحمن تونى

21212015205096

17

اسراء محمود عبدالعزٌز نصر نصار

21212015206041

18

اسماء السٌد سلٌمان عبدالكرٌم

21212015205098

19

اسماء دمحم السٌد دمحم

21212015205099

20

اسماء محمود ابراهٌم نصٌر

21212015205100

21

االء دمحم دمحم دمحم شحاته

21212015205101

22

االء وحٌد عثمان دمحم السٌد

21212015205102

23

الزهراء دمحم عبدالغفار عبدالمنعم

21212015205103

24

السٌد فرج على سلٌم دهبٌة

21212015105105
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25

امال عادل دمحم السٌد السٌد

21212015205106

26

امانى ابوالخٌر دمحم صبحى عبد الخالك

21212015205107

27

امانى احمد عبد الوهاب مندور

21212015205108

28

امانى عبدالظاهر عبدهللا السٌد

21212015205109

29

امانى ناصر دمحم صالح دمحم

21212015205110

30

امل احمد دمحم عبد الرحمن

21212015205111

31

امٌرة سلٌمان مصباح سلٌمان

21212014201079

32

امٌره ابراهٌم عبد الحمٌد احمد

21212015205112

33

امٌره عاطف دمحم زٌنهم

21212015205113

34

امٌره دمحم دمحم سعٌد متولى

21212015105127

35

امٌره ٌحٌى عز الدٌن دمحم

21212015205115

36

اٌمان السعٌد عبد الفتاح على سالم

21212015204974

37

اٌمان صفى الدٌن احمد .

21212015206052

38

اٌمان عبدالمنعم دمحم احمد

21212015204975

39

اٌمان دمحم جوده عبدالكرٌم

21212015204976

40

اٌمان دمحم سلٌمان علً

21212015204977

41

اٌمان محمود السٌد عبدالحمٌد

21212015204978

42

اٌه سعٌد دمحم دمحم

21212015204979

43

اٌه شحته السٌد مصطفى

21212015204980

44

اٌه عماد عبد هللا دمحم مصطفى احمد

21212015204981

45

اٌه دمحم كمال دمحم

21212015204982

46

اٌهاب فوزى عبدالموجود عبدالموى

21212015104983

47

بثٌنه احمد سلٌمان احمد بدر

21212015204989

48

تغرٌد دمحم السٌد محمود حسٌن

21212015204990

49

تغرٌد دمحم حرب دمحم

21212015204991

50

تغرٌد مصطفى أحمد جاب هللا

21212015205125

51

حسام احمد عبد العظٌم احمد

21212015104992

52

حسناء حمدى رشدى محمود عبد المادر

21212015204993

53

حسنه أبو الوفا أحمد دمحم أبو الوفا

21212014202183

54

حنان على السٌد عسٌلة

21212015204994

55

خالد محمود رشاد عوض عوض

21212015104995

56

خلود ٌاسر إبراهٌم حسٌن

21212015204996

57

دالٌا فتحى احمد فارس

21212015204997

58

دالٌا محمود عبد اللطٌف السٌد العزازي

21212015204998

59

دعاء ابراهٌم عبد الحمٌد عٌسى صٌام

21212015204999

60

دعاء احمد محمود عطٌه الباز

21212015205000

61

دعاء شعبان دمحم على حسن

21212015205001

62

دعاء عبدالعظٌم ابراهٌم دمحم

21212015205002

63

دعاء كمال دمحم دمحم احمد احمد

21212015205003

64

دنٌا حسٌن السٌد كمال دمحم

21212015205004

65

دٌنا أشرف فوزي حامد ٌحٌى

21212015205005
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66

دٌنا مجدى فتحى ابراهٌم

21212015205006

67

رضا عٌد عثمان دمحم

21212015205007

68

رضوى رضا دمحم نبوى محمود

21212015205008

69

روٌدا ماهر دمحم عبدالرحمن ابراهٌم

21212014201497

70

رٌم بشرى عبدالمجٌد ابراهٌم ناصر

21212015205009

71

رٌهام الشحات دمحم الشحات متولى

21212015205010

72

رٌهام حمدى دمحم ابراهٌم

21212015205011

73

رٌهام سٌد عبدالمنعم دمحم ٌونس

21212014202201

74

زٌنب ابراهٌم فوزى دمحم

21212015205012

75

زٌنب السٌد على دمحم

21212015205129

76

ساره صالح احمد عبد هللا عمر

21212015205013

77

ساره غرٌب عبدالسالم دمحم

21212015205014

78

ساره مجدى عبداللطٌف عبدالغنى

21212015205015

79

سالى محمود دمحم المنشاوى

21212015205016

80

سامٌة عبدالعظٌم دمحم سلٌمان

21212015205017

81

سحر رضا عبد هللا عابدٌن عبد هللا
الشافعً امٌن غنٌم
سعاد السٌد ٌوسف

21212015205018
21212015205019

83

سماح صبحى حسٌن دمحم حسٌن عمر

21212015205020

84

سماح دمحم رجب احمد عماره

21212015205021

85

سمر علً مصطفى جودة

21212015205022

86

شحاته دمحم شحاته حسٌن

21212015105023

87

شروق احمد محمود عبد الجواد

21212015205024

88

شروق مختار حسن دمحم ٌوسف

21212015205025

89

شٌرٌن دمحم جعفر حسٌن بركات

21212015205026

90

شٌماء اسماعٌل مختار عبده

21212015205027

91

شٌماء صبحى احمد ابراهٌم خضر

21212015205028

92

شٌماء دمحم عباس حسن

21212015205029

93

شٌماء محمود عبد الستار سنبل

21212015205030

94

صابر عبد الصمد دمحم صابر

21212015105031

95

صفاء ثروت جمعه السٌد حسٌن

21212015205032

96

صفاء دمحم على دمحم السٌد

21212015205033

97

طارق ابوالخٌر السٌد حسانٌن

21212015105034

98

عبد الرحمن مصطفى دمحم دمحم ابو احمد

21212015105035

99

عزه عبد الفتاح عبد الفتاح هالل طواش

21212015205036

100

عفاف عبدالرازق دمحم كردى حسن

21212015205038

101

على خلٌفه دمحم السٌد خلٌفه

21212015105039

102

فاطمه جمال فرٌد ابراهٌم محمود بدر

21212015205042

103

فاطمه رجب عبد الرؤف عبد الرحمن

21212015205043

104

فاطمه دمحم فتحى دمحم

21212015205044

105

فوزٌة بشرى دمحم كامل

21212014200984

106

النا رشاد ابراهٌم اسماعٌل

21212015205045
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107

لمٌاء السٌد ابراهٌم دمحم دمحم احمد

21212015205046

108

لمٌاء سلٌمان دمحم عبد العال

21212015205047

109

دمحم احمد فؤاد السٌد مجاهد

21212015105048

110

دمحم حسن دمحم حسٌن حسانٌن

21212015105050

111

دمحم عصام عبد هللا احمد

21212015105053

112

دمحم لطفى عواد على عبد النبى

21212015105054

113

دمحم محمود دمحم سعفان مجاهد

21212015105055

114

دمحم مرشد عبد الصمد عبد الصمد دمحم

21212015105056

115

دمحم معمر دمحم السعٌد حسن

21212015105057

116

محمود دمحم دمحم فتحى

21212015105058

117

مروه احمد دمحم احمد عبدالمولً

21212015205059

118

مروه حسن ابراهٌم احمد االخرس

21212015205060

119

مصطفى حسام الدٌن دمحم لدري ممدوح

21212015105061

120

مصطفى دمحم ابراهٌم رمضان

21212015105062

121

منار احمد فوزى احمد العزب

21212015205063

122

منار احمد دمحم عبدهللا البندٌره

21212014201030

123

منى زغلول جوده دمحم الهابط

21212015205064

124

منى عبدالجلٌل احمد على

21212015205065

125

منى عبدالمطلب عبدالرحمن دمحم

21212015205066

126

مها عادل دمحم دمحم السهٌلى

21212015205067

127

مها مجدى احمد السعٌد ابو ٌوسف

21212015205068

128

مى فتحى عبدالمنعم ابراهٌم

21212015205069

129

نانٌس صالح الدٌن عبد العرٌز عبد
الحمٌد
محمود احمد
ناهد سعدى

21212015205070
21212015205071

131

ندى احمد منٌر محى الدٌن نور الدٌن

21212015205072

132

نرمٌن عبدالفتاح احمد عبدالفتاح على

21212015205073

133

نسمة دمحمالطاهر سلٌمان سلٌمان

21212015205074

134

نهال عبدالعزٌز عبدالمادر حسٌن

21212015206042

135

نورا حسن عبدالسالم على

21212015205075

136

نورا محمود دمحم دمحم اللٌثى جعفر

21212015205076

130

 137نورهان السٌد عبد الرحمن عبد الرازق

21212015205077

138

نورهان حماده صالح دمحم دمحم

21212015205078

139

نورهان فاضل عبد الهادى احمد

21212015205131

140

نورهان محمود عبدالبر عبداللطٌف

21212015205079

141

هاجر احمد ٌسرى عبد السمٌع

21212015205081

142

هاجر السٌد عبد العزٌز محمود
الشرلاوي
فتحى زاٌد
هاجر دمحم

21212015205082
21212015205083

144

هاجر محمود دمحم دمحم الحفناوى

21212015205084

145

هبة امٌن متولى امٌن سلٌم دمحم

21212015205085

146

هبه حسٌن السٌد ابراهٌم

21212015205116

147

هبه عبدالمنعم ابراهٌم احمد

21212015205117
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148

هدٌر على عطا على دمحم ابو حشٌش

21212015205118

149

هدٌر عٌد عٌد عبد المنعم

21212015205119

150

هدٌر دمحم محمود فهمى عبدالودود

21212015205120

151

هناء دمحم السٌد دمحم

21212015205121

152

هناء مصطفى فاروق احمد عرالى

21212015205122

153

هند سعٌد دمحم حسانٌن

21212015205123

154

وفاء اسلٌمان السٌد اسلٌمان

21212015205124

الحالة الدراسية  -:باقي
م

اسم الطالب

الكود

155

انعام جمال ابراهٌم احمد الدهشان

21212014202158

156

اٌه صبحى فتحى احمد

21212014202173
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