
أسماء الطالب المرشحين لشعبة لغة عربية )عام ( للعام 

2222علمي + أدبى  -2222الجامعي   

 م االسم  مالحظات
  .1 أحمد طلبة محمد طلبة  
  .2 أحمد محمد عبدالعزٌز ٌونس 
  .3 أخمد محمد فارق على البٌلً 
  .4 أسماء ابراهٌم عبد النبً رمضان  
  .5 اسراء عبدربه حسان حمرٌط 
  .6 آالء السٌد السٌد السنهوري  
  .7 امل ابراهٌم عطٌة ٌونس  
اباظة الحرٌري أحمدامنٌة    8.  

  .9 أمنٌة نبٌل عمر محمد عمر  
  .11 أمٌر محمد رجب أحمد المزٌن  
  .11 أٌة حمدي ابراهٌم شوشة   

  .12 أٌة هانً فتوح طلبة  
  .13 بسملة عمر السعٌد زغلول 
  .14 بسملة نشأت محمد السري 
  .15 بشري رضا أحمد الشربٌنً  

  .16 حبٌبة ابراهٌم عبد المجٌد غازي 
مادة حمادة سعٌد الشرقاويج   17.  
  .18 حنان فوزي محمد أبو موافى 
  .19 حنٌن أحمد عبد الستار محمد  
  .21 خدٌجة أنور عبد الرازق سلٌمان جندي  
  .21 خلود هانً مصطفً ربٌع  

  .22 دالٌا عزت محمود محمد 



  .23 دعاء محمد محمد أبو السعود  
  .24 دنٌا أحمد عبدهللا محمد الجزاٌرلً  
  .25 دنٌا فؤاد محروس عبد الفتاح  
  .26 دنٌا مدحت صبري شاهٌن بسٌونً  
  .27 دٌنا طه محمد أحمد سعد  
  .28 دٌنا عبد السالم أحمد عبد السالم أبو عطٌة  
  .29 رانٌا ابراهٌم عبد الحلٌم نور الدٌن 
فرج إبراهٌم محمد السٌد  حٌمر   31.  
  .31 رحمة حمادة عبدالرحمن سٌد أحمد عبدالرحمن  
  .32 رشا جبر علً أبو شاهٌن  
  .33 رشدي محمد إبراهٌم مندور بساط  
  .34 روان محمد محمد عبد السالم  

  .35 رٌهام حمدي ممدوح عبد القادر سعد هللا  
  .36 سامً عبد النور أبو الفتوح محمد  
  .37 سها عبد العزٌز عبد العزٌز محمد شتا  
  .38 سومة محمد سالمة التهامً ابراهٌم ابو معبد  

  .39 شروق أحمد رمضان السٌد 

  .41 شهد حمدي سعد أبو العنٌن عطاهللا  
  .41 شٌماء ابراهٌم علً ابراهٌم عبدهللا  

  .42 شٌماء حسٌن حسٌن محمد شاهٌن 
  .43 شٌماء معوض مصطفً فاضل 

أبو الدسوقًصبري عصام  ممدوح    44.  

  .45 عائشة سامً عبد السالم كاشف 
  .46 عبد الرحمن السٌد عبد النبً 
  .47 عبد الرؤوف عبد الغنً محمد محمد  



  .48 عبدالرحمن أحمد طه عبد المجٌد  
  .49 فاٌزة سعد سراج المنفً  
  .51 محمد عٌد طه محمد  
  .51 محمد محمد الزناتً عطاهللا  
  .52 محمد مصطفً علً برل   
  .53 مرٌم عالء محمد محمد  

  .54 مصطفً قطب قطب حسن السكري 
  .55 منة هللا صابر صابر محمد أمٌن السٌد  
  .56 منة خضر فضل خضر اسماعٌل 
  .57 منة محمد السعٌد محمد ابراهٌم الحسٌنً 
  .58 منة ٌاسر محمد عبد الرازق حسن  
  .59 منً حماده جاد هللا الصٌاد  
  .61 مً محمد محمد الحمادي 
  .61 نادٌة مصطفً عبد النبً محمد بسٌونً  
  .62 نورهان العزبً محمد العزبً  
  .63 هاجر سامح رمضان عبد الهادي 

  .64 هدٌر محمد عبد الوهاب محمد  
  .65 هناء عبد الرفٌع محمد حسن ابو ٌوسف  

  .66 هند مصطفً عبد الموجود سٌد أحمد فودة 
  .67 وسام كمال محمد عثمان  
  .68 وفاء رضا ابراهٌم سٌد احمد جوده  

  .69 ٌوسف السٌد عوضٌن السٌد 
 

 


