
 الفرقة الرابعة أساسي شعبة عربي 

 ( المبنى الجديد اول علوى1قاعة )  -المكان :                                                                         49 -العدد :

 رقم الجلوس  االسم  م

 الفرقة الرابعة اساسى   

 شعبة عربى    

( المبنى الجديد اول  1قاعة ) 

 علوى 

 ٨۰۰۰ ابراهيم محمود السيد احمد  1
 ٨۰۰۱ احمد صالح محمد محجوب  2
 ٨۰۰۲ احمد محمد على عبد الكريم  3
 ٨۰۰۳ اسماء احمد على حامد  4
 ٨۰۰٤ اسماء جابر عبد الوهاب سعيد  5
 ٨۰۰٥ اميره محى الدين على سلمان  6
 ٨۰۰٦ ايمان عادل محمود قناوى  7
 ٨۰۰٧ ايه جمال احمد بغدادى  8
 ٨۰۰٨ ايه محمد سيد محمد على  9

 ٨۰۰٩ ثريا قناوى على احمد  10
 ٨۰۱۰ حسن احمد محمود احمد  11
 ٨۰۱۱ حنان توفيق متولى محمد  12
 ٨۰۱۲ دعاء احمد حسن احمد  13
 ٨۰۱۳ دعاء عوض هللا احمد اسماعيل  14
 ٨۰۱٤ دينا محمود احمد شحات  15
روضه صالح الدين عبد الستار   16

 محمد
٨۰۱٥ 

 



 رقم الجلوس  االسم  م

 الفرقة الرابعة اساسى   

 شعبة عربى    

( المبنى الجديد اول  1قاعة ) 

 علوى 

 ٨۰۱٦ ريم عبد الفتاح محمد مدنى  17

 ٨۰۱٧ زينب عبد الحميد محمد محمود  18

 ٨۰۱٨ ساره احمد حسين محمد  19

 ٨۰۱٩ سماح ياسين جمعه سليمان  20

 ٨۰۲۰ شيماء احمد على محسب  21

 ٨۰۲۱ شيماء عبد البارى حامد ابراهيم  22

 ٨۰۲۲ شيماء محمود سعد الدين محمود  23

 ٨۰۲۳ ضحى اشرف محمد صالح سعيد  24

 ٨۰۲٤ طاهر محمد طاهر يوسف  25

 ٨۰۲٥ عبير احمد سيد احمد  26

 ٨۰۲٦ عفاف على عبد هللا محمد  27

 ٨۰۲٧ فاطمه احمد محمد ابراهيم  28

 ٨۰۲٨ فاطمه عبد الظاهر محى الدين محمد  29

 ٨۰۲٩ فاطمه محمد سيد بدرى 30

 ٨۰۳۰ فاطمه محمد فرح على  31

 ٨۰۳۱ فايزه كمال عوض عثمان  32

 ٨۰۳۲ فتحيه صالح عبد الوهاب بشير  33

 ٨۰۳۳ لمياء محمود ابوالحسن محمد  34
 

 

 

 

 



 رقم الجلوس  االسم  م

 الفرقة الرابعة اساسى   

 شعبة عربى    

( المبنى الجديد اول  1قاعة ) 

 علوى 

 ٨۰۳٥ ماهر حسن محمود محمد  35

 ٨۰۳٦ محمد حمدى عباس جيالنى  36

 ٨۰۳٧ منه هللا خالد محمد محمد  37

مؤمنه مصطفى ابوالحسن  38
 محمد

٨۰۳٤ 

 ٨۰۳٨ نوران سيد محمود احمد 39

 ٨۰۳٩ المجيد احمدهاجر سيد عبد  40

 ٨۰٤۰ هانى محمد كامل خليل  41

 ٨۰٤۱ هدير عصام موسى ابراهيم 42

 ٨۰٤۲ هيام سيد محمود احمد 43

 ٨۰٤۳ وفاء حامد ابو الحسن يوسف  44

 ٨۰٤٤ )ق( االء فتحى نجار محمد 45

 8045 )ق( اميره سمير فخرى محمد  46

 8046 )ق( عبد الرحمن محمد على احمد 47

 8047 )ق( لؤي بهاء الدين سعد  48
 

 

 

 

 



 

 


