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القسم-الشعبة -:اللغات  /اللغة الفرنسية
الحالة الدراسية  -:مستجد
م

اسم الطالب

الكود

1

إسراء كمال الدٌن عبد العزٌز دمحم
عبدالعالهللا جورجى
ابانوب اشرف عبد

21212015205579
21212015105532

3

ابراهٌم احمد ابراهٌم محمود

21212015105533

4

احمد حامد ابراهٌم فرغلى لناوى

21212015105534

5

احمد سامى السٌد سالم

21212014101312

6

احمد دمحم ابراهٌم عبد الفتاح

21212015105536

7

احمد محمود دمحم عبده

21212015105537

8

احمد نعمان موسً ابراهٌم الخولً

21212015105538

9

اسراء عصام عبدالمنعم محمود

21212015205539

10

اسراء دمحم ابراهٌم حسانٌن

21212015205540

11

اسراء دمحم جوده سٌد احمد

21212015205541

12

اسراء دمحم رضا سلٌم حافظ

21212015205542

13

اسماء احمد دمحم محمود هوله

21212015205543

14

اسماء رضا محمود محمود السٌد
اللبودى صبرى احمد
اسماء عبد الحمٌد دمحم

21212015205544
21212015205545

16

عبدالبالى
دمحم عبد المجٌد
اسماء عبد الرحمن

21212015205546

17

اسماء دمحم سعد عبد العزٌزعبد النبى

21212015205547

18

اسماء دمحم عبد الرحمن عبد العال

21212015205548

19

اسماء دمحم ٌوسف مجاهد

21212015200176

20

اشرلت ابراهٌم فوزى سلٌم مصطفى

21212015205549

21

السٌدة احمد دمحم حسنٌن شحته

21212015205550

22

امانى توفٌك أمٌن فؤاد مرسى

21212015205552

23

امل هشام دمحم دمحم شعبان

21212015205553

24

امنٌه ابراهٌم علً ابراهٌم حسن

21212015205554

2
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25

امنٌه دمحم دمحم السٌد

21212015205555

26

امٌرة اشرف محمود عٌسى

21212015205556

27

امٌره حسن عبدالسالم عبدالعال ابراهٌم

21212015205557

28

امٌنه شاكر محً الدٌن محمود علً

21212015205558

29

امٌنه صبحى عوض مراد

21212015205559

30

اٌاد سعاده امٌن مصطفً

21212015105560

31

اٌمان ذكاء دمحم عبد الهادى المشالن

21212015205561

32

اٌمان رالً امٌن امٌن احمد عداٌل

21212015205562

33

اٌمان صابر حسن على

21212015205563

34

اٌمان عزت شولى دمحم شرٌف

21212015205564

35

اٌمان فتحى حسن فرحات الجوهرى

21212015205565

36

اٌه ابراهٌم ابراهٌم دمحم

21212015205566

37

اٌه حمدي محمود علً سعد

21212015205568

38

اٌه سعد فتحى عبده

21212015205569

39

اٌه طلعت سٌد احمد محمود هاشم

21212015205570

40

اٌه عبده على سلٌم الشاذلى

21212015205571

41

اٌه عٌد السٌد محمود فرج

21212015205572

42

اٌه دمحم السٌد دمحم شاهٌن

21212015205573

43

اٌه محمود السٌد اسماعٌل عبٌة

21212015205574

44

اٌه محمود محسوب حسن حسن

21212015205575

45

اٌه محمود دمحم عبد الواحد

21212015205576

46

اٌه مسعد مصطفى عبد الحمٌد ابو
اٌه مصطفى عمٌرة
زغلول أحمد حسن

21212015205577
21212015205578

48

باسنت عبد العاطً فتحً عبد العاطً

21212015205581

49

بسمه جمال السٌد منصور

21212015205582

50

بسمه عادل حسن عبدالمجٌد

21212015205583

51

تسنٌم شحاته أحمد على

21212015205584

52

تمى عبد البر دمحم متولى عزام

21212015205585

53

جونٌر عوض اسحك ٌونان سٌداروس

21212015205586

54

جٌهان عاطف عبد الحمٌد دمحم

21212015205587

55

حسن طارق دمحم دمحم طبل

21212015105588

56

حسناء عبدالوهاب امام دمحم

21212014200965

57

حنان على السٌد حسٌن جزر

21212013200867

58

خلود السٌد دمحم حافظ ابو العماٌم

21212015205589

59

خلود سمٌر اسماعٌل احمد هالل

21212015205590

60

خلود دمحم حموده عبدالرحمن عبدالعال

21212015205591

61

دالٌا دمحم السٌد على سالم

21212015205592

62

دنٌا دمحم عزت السٌد خطاب

21212015205593

63

دٌنا اسامه فاروق ابراهٌم

21212015205594

64

دٌنا طارق دمحم سعٌد دمحم

21212015205595

65

دٌنا عاطف فاروق عبدالرحمن احمد

21212015205596
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66

دٌنا دمحم السٌد سٌد احمد المصري

21212015205597

67

رانٌا سعٌد دمحم العزٌزى محمود

21212015205598

68

رحاب ناصر محمود السٌد
المعصراوى
حلمى دمحم
رغده حسن

21212015205599
21212015205600

70

رنا سعٌد السٌد الشٌن

21212014200928

71

رٌهام سمٌر دمحم عوض هللا

21212014200921

72

زهراء على مصطفى السٌد عوض

21212015205601

73

سلمان عفٌفى عبده على عفٌفى

21212015105602

74

سماح دمحم ابراهٌم دمحم

21212015205603

75

سمر محمود دمحم طلبه سلٌمان سعد

21212015205604

76

شادٌه امرهللا احمد حسن

21212015205606

77

شروق جمال دمحم المزاز السٌد

21212015205607

78

شروق فتحى فرج دمحم دمحم

21212015205608

79

شرٌف دمحم حسٌن حسن

21212015105665

80

شٌماء اشرف فاروق عبدهللا

21212015205609

81

شٌماء دمحم محمود دمحم ابراهٌم

21212015205610

82

صباح ٌوسف ٌوسف السٌد

21212015205611

83

عائشه فهمً عبد المنعم على كامل

21212015205612

84

عبد العزٌز دمحم عبد العزٌز دمحم

21212015105613

85

عبدالرحمن دمحم حسن عٌاد

21212015105614

86

عبٌر دمحم احمد بدوى بدوى

21212015205615

87

عزه السٌد عبد النبى عبد الحمٌد
النشوى
فتحى دمحم ٌوسف
عال عبد هللا دمحم

21212015205616
21212015205617

89

عال نبٌل حسٌن احمد دمحم

21212015205618

90

علٌاء فتحً على مسلمً المرمانً

21212015205619

91

فادٌه عادل عبدالنبى على

21212015205620

92

فاطمه جالل دمحم كمال سلٌمان نوار

21212015205621

93

فدوه شعبان عبدالحمٌد ابراهٌم صالح

21212015205622

94

كمال عبد الغنى دمحم حسٌن المنٌاوى

21212015105623

95

مارٌا نادر شكر هللا رزق منصور

21212015205624

96

دمحم اشرف السٌد منوفى السٌد

21212015105625

97

دمحم محمود عبد المنعم عبد الرحمن

21212015105626

98

دمحم محمود دمحم ابراهٌم الشحات

21212015105627

99

دمحم منصور مصطفى سالم

21212015105628

100

محمود بكر صادق حسن توحٌد

21212015105629

101

محمود سلٌمان عبد الخالك ابراهٌم

21212015105630

102

مرفت امٌن عبدالمنعم امٌن

21212015205631

103

مروه احمد عبدالخالك العزب دمحم

21212014200521

104

مروه حلمى دمحم دمحم عبدالهادى

21212015205666

105

مصطفى مسعد مصطفى عبد السالم
ابوعمر دمحم موسى
منار سامح موسى

21212015105632

69

88

106

21212015205633
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107

منار عبد الحلٌم محمود حسن حسن

21212015205634

108

منار موسى دمحم احمد موسى

21212015205635

109

مها زكرٌا على دمحم المغربً

21212015205636

110

مٌار خالد محمود دمحم السعٌد

21212015205637

111

نادٌه محمود سعٌد محمود الخولى

21212015205638

112

ناصر اشرف السٌد احمد عبد النبى

21212015105639

113

نانسى امجد حسن احمد شعالن

21212015205640

114

ندا عدلً السٌد ابراهٌم

21212015205641

115

ندى احمد كامل السٌد احمد سٌد احمد
حرٌبه احمد
ندى دمحم دمحم

21212015105667
21212015205643

117

نعمت عربى عبد العزٌز عبد هللا

21212015205644

118

نهى احمد عبد العزٌز احمد شربٌنى

21212015205645

119

نهى احمد على احمد اللٌثى

21212015205646

120

نورا مسلم احمد حسن عمار

21212015205647

121

نورس طرزان دمحم احمد عسر

21212015205648

122

نورهان عاطف ٌوسف على

21212015205649

123

نورهان اشرف محمود عزب الشناوى

21212015205650

124

نٌرمٌن صابر عبدالغفار نجم

21212015205651

125

نٌره دمحم حسن بٌومً

21212015205652

126

هاجر احمد دمحم عبد ربه طرٌف

21212015205653

127

هاجر السٌد أحمد معروف على

21212015205654

128

هاجر دمحم جوده دمحم عبد العال

21212015205655

129

هالة عصام عوض دمحم

21212015205656

130

هاله شعبان دمحم دمحم شعبان

21212015205669

131

هاله دمحم دمحم على

21212015205657

132

هاٌدى امام على السٌد

21212015205658

133

هدٌر رضا دمحم سٌد أحمد حسن

21212015205659

134

هند حسن دمحم المهدى دمحم الشبراوى

21212015205660

135

والء عادل عبدالفتاح مهدى

21212015205661

136

ٌاسمٌن السٌد دمحم موسً عٌد

21212015205662

137

ٌاسمٌن جالل ابراهٌم دمحم صٌام

21212015205663

138

ٌاسمٌن سعٌد على سلٌمان دحروج

21212015205664

139
ٌاسمٌن هشام دمحم عنتر عبدالرحمن
الحالة الدراسية  -:باقي شدٌد

21212014200350

116

م

اسم الطالب

الكود

140

احمد حمدى السٌد توفٌك

21212014100411

141

احمد محمود علً حسن

21212014100828

142

تغرٌد عبدالرؤف عبدالرازق دمحم
الدرٌنًالسٌد احمد
دعاء السٌد دمحم

21212014200339
21212014200875

144

رانٌا عبدالعلٌم عبدالعزٌز عبد ربه

21212014200384
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145

زٌنب دمحمالحنونى عبدالعظٌم السٌد

21212013200881

146

مروة صالح السٌد محمود

21212014200660

147

مصطفى طارق سعٌد دمحم على مرعى

21212014100541

148

هاله عمار محمود دمحم

21212014200833

149

والء ٌسرى حسٌنى دمحم عبدالنبى

21212014200364

الحالة الدراسية  -:من الخارج
م

اسم الطالب

الكود

150

حسناء جمال السٌد دمحم سلٌمان

21212013200866

الحالة الدراسية  -:مستجد محول
م

اسم الطالب

الكود

151

منار عبد الكرٌم حافظ

21212015206063
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