
 الفرقة الرابعة اساسى          شعبة انجليزى            50 -العدد :

 رقم الجلوس  االسم  م

 
 الفرقة الرابعة اساسى 

 الشعبة انجليزى
 ( المبنى الجديد اول علوى2قاعة )

 ٨۰٥۱ ابراهيم حسن محمد عبد القادر 1

 ٨۰٥۲ احمد جالل الدين احمد محمد  2

 ٨۰٥۳ عبدالرحمن احمد زكريا خليفه   3

 ٨۰٥٤ اسراء حافظ طه محمد  4

 ٨۰٥٥ اسراء شوقى ابوالوفا محمد  5

 ٨۰٥٦ اسراء شيبه الحمد هاشم عثمان  6

 ٨۰٥٧ اسراء عبد الحميد سعدى احمد  7

 ٨۰٥٨ اسراء محمد حسين عبد الرحمن  8

اسماء احمد احمدعبد السالم   9
 محمدعبد الجليل 

٨۰٥٩ 

 ٨۰٦۰ ابو الحسن امين اسماء سعد  10

 ٨۰٦۱ اسماء سيد بدرى احمد  11

 ٨۰٦۲ اسماء سيد حسن عبد الكريم  12

 ٨۰٦۳ اسماء عثمان عبد الحميد رضوان  13

 ٨۰٦٤ االء عبد الفتاح محمد حماد  14

 ٨۰٦٥ االء عمران حمزه حسن  15

 ٨۰٦٦ الزهراء عماد سعيد على  16
 



 

 رقم الجلوس  االسم  م

 
 الفرقة الرابعة اساسى 

 الشعبة انجليزى
 ( المبنى الجديد اول علوى2قاعة )

 ٨۰٦٧ الشيماء عبد الحكيم عامر جمل 17

 ٨۰٦٨ الشيماء هشام عبد الخالق بشير 18

 ٨۰٦٩ اما سمير موريد سدره  19

 ٨۰٧۰ امنيه احمد المدثر عبده 20

 ٨۰٧۱ امنيه عبد الناصر ابراهيم مصطفى  21

 ٨۰٧۲ ايات احمد محمد احمد  22

 ٨۰٧۳ ايمان صبرى صالح حسن  23

 ٨۰٧٤ ايه احمد قرنى عويس  24

 ٨۰٧٥ ايه سعيد محمد مبارك  25

 ٨۰٧٦ ايه عادل محمد احمد  26

 ٨۰٧٧ ايه محمد احمد محمد  27

 ٨۰٧٨ ايه محمود فؤاد محمود  28

 ٨۰٧٩ بركسام ابراهيم على ابراهيم  29

 ٨۰٨۰ صمويل بشاى ابسخرون بسنت   30

 ٨۰٨۱ جاكلين رومانى غالى عبد المالك 31

 ٨۰٨۲ جهاد مصطفى نجار ابراهيم  32

 ٨۰٨۳ جوزيف رومانى نبيه فانوس 33

 ٨۰٨٤ حبيبه احمد سليمان محمد محمد  34



 ٨۰٨٥ دميانه اسكندر  غالى سعيد  35
 

 

 رقم الجلوس  االسم  م

 
 الفرقة الرابعة اساسى 

 الشعبة انجليزى
 ( المبنى الجديد اول علوى2قاعة )

 ٨۰٨٦ رامى ممدوح شوقى يوسف  36

 ٨۰٨٧ رانيا صالح فؤاد احمد  37

 ٨۰٨٨ رشا سيد محمود عبد القادر  38

رفيده محمد اشرف عبد الرؤف   39
 عثمان 

٨۰٨٩ 

 ٨۰٩۰ رقيه عبد الناصر ايوب عبد الرحمن  40

 ٨۰٩۱ رنا الرفاعى ابراهيم الرفاعى 41

 ٨۰٩۲ ريم محمد سيد العربى خريشى 42

 ٨۰٩۳ زينب حسام الدين سيد رضوان  43

 ٨۰٩٤ ساره عاصم حنين شنوده  44

 ٨۰٩٥ سماح محمد محمود احمد عبيد  45

 ٨۰٩٦ سمر جمال صالح عبده  46

 ٨۰٩٧ شاهنده هشام فراج حجاج  47

 ٨۰٩٨ هللا على شيماء شاذلى جاد  48

 ٨۰٩٩ شيماء محمد حسن محمد  49

 ٨۱۰۰ صفاء سيد سالم نجدى  50

 



 

 

 الفرقة الرابعة اساسى                        الشعبة : انجليزى                    46العدد : 

 رقم الجلوس  االسم  م

 
 الفرقة الرابعة اساسى 

 الشعبة انجليزى
 علوى( المبنى الجديد اول  3قاعة )

 ٨۱۰۱ عائشه منتصر عثمان احمد  1

 ٨۱۰۲ عبد الرحمن محمد حسين محمد  2

 ٨۱۰۳ فاطمه جمال احمد محمود  3

 ٨۱۰٤ فاطمه عبد المنعم محمد احمد  4

 ٨۱۰٥ كرستينا سمير فرح سليمان  5

 ٨۱۰٦ كيرلس جاد رومانى جاد  6

 ٨۱۰٧ كيرلس زكريا ايوب عبد المالك 7

 ٨۱۰٨ عباس امين ليلى خالد  8

 ٨۱۰٩ مارك طلعت فهمى تاوضروس 9

 ٨۱۱۰ محمد عبد الحميد محمد عبد المجيد  10

 ٨۱۱۱ محمود السيد البكرى محمد  11

 ٨۱۱۲ محمود خالد جالل عبد الصادق 12

 ٨۱۱۳ مروان محمد عبد القادر نصر محمد  13

 ٨۱۱٤ مروه حسين ابراهيم محمد  14

 ٨۱۱٥ الفتاح حامد احمد مروه عبد  15



 ٨۱۱٦ مريم راغب فؤاد عبد السيد  16

 

 

 

 رقم الجلوس  االسم  م

 
 

 الفرقة الرابعة اساسى 
 الشعبة انجليزى

 ( المبنى الجديد اول علوى3قاعة )

 ٨۱۱٧ مريم صموئيل سامى جرس  17

 ٨۱۱٨ منتهى بدرى ربيع عليوى  18

 ٨۱۱٩ منه هللا صالح جعفرى عطيتو  19

 ٨۱۲۰ منه هللا محمد خيرى محمد  20

 ٨۱۲۱ منى حمدى مصطفى محمد  21

 ٨۱۲۲ مها  سيد منصور  صالح  22

 ٨۱۲۳ مها كامل محمد على  23

 ٨۱۲٤ مونيكا جورج بولس نجيب  24

 ٨۱۲٥ مى عارف محمد احمد  25

 ٨۱۲٦ ميرنا شهدى شفيق ذكى  26

 ٨۱۲٧ ميرنا صالح صبحى فوزى  27

 ٨۱۲٨ عادل ثابت شحاته مينا   28

 ٨۱۲٩ ندى كمال ابراهيم كدوانى  29

 ٨۱۳۰ نشوى شعبان محمد سليمان  30



 ٨۱۳۱ نورا عبد البر توفيق محمد الطاهر  31

 ٨۱۳۲ نورهان محمد عطيه مرزوق 32

 ٨۱۳۳ نورهان محمود احمد محمد  33

 ٨۱۳٤ هبه احمد محمود ابو العال 34

 ٨۱۳٥ عبيد هدرا جالل شحاته   35
 

 رقم الجلوس  االسم  م

 
 الفرقة الرابعة اساسى 

 الشعبة انجليزى
 ( المبنى الجديد اول علوى3قاعة )

 ٨۱۳٦ هدى سيد فتحى احمد الحيانى 36

 ٨۱۳٧ هدى عطا محمود احمد  37

 ٨۱۳٨ والء سيد رفاعى الطيب  38

عبد الناصر مصطفى عبد الناصر   39
 )ق(احمد 

٨۱۳٩ 

 ٨۱٤۱ )ق(  حسن محمد سليم محمد  40

محمد عبد الفتاح محمود عبد  41
 )ق( البارى

٨۱٤۲ 

مصطفى محمد سيف النصر   42
 )ق( على

٨۱٤۳ 

 ٨۱٤۰ )ق( مؤمن احمد فوزي احمد  43

 ٨۱٤٤ )ق( مينا اميل صليب توما 44

 ٨۱٤٥ ( 1)قخنوف رمضان سيد عبد الجليل 45

 ٨۱٤٦ ( 2)قخمروه علي احمد علي 46



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


