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المقررات اسم الطالب م

احمد حسين عبد الرازق متولى العساس 1

اللغة االنجليزية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثالثة

(طالب 80 (
مستجد: الحالة الدراسية

(الفرقة الثانية)دراسات لغوية احمد عبد االله عبد الوهاب ابو زيد ابراهيم 4

احمد عبد العزيز محمود عيسى عبده 5

احمد سعد عبد الغفار متولى 2

احمد سمير السيد خليل مرسى 3

اسراء ابراهيم ابوالفتح عبدهللا 8

اسراء صبحى عبدالنبى يونس القالب 9

احمد غريب عشماوى محمد عشماوى 6

احمد فواد جمعه ابو عوض 7

اسالم ناجى حسين عبد الرحيم 12

اسماء ايمن السيد جمعة 13

اسراء صبرى محمد على ابو العزم 10

اسراء عيد مختار حامد عبدالنبى 11

امنيه طلحه حامد البحيرى 16

اميرة خليفة محمد عبدالحليم 17

اسماء بليغ السيد السيد الهميسى 14

االء محمود سعد منصورالشيخ على 15

ايمان عبدالراضى مصطفى عبدالبر عطية 20

ايه عبدالفتاح محمد عامر 21

ايثار سعد عباس حسام 18

ايمان احمد مصطفى الشناوى 19

جهاد ابراهيم محمد الخولى 24

حسناء عبد الوكيل ابوالعنين بركات 25

ايه نادر فاروق المهدى 22

بهيه اشرف محمد ابراهيم مصطفى 23

دينا على محمد ابوالوفا على 28

دينا محى الدين محمد على الطعمى 29

حسين عبد الغنى احمد خليل 26

داليا عاطف تاج الدين باظة 27

ربيع عبد الوهاب ربيع الحامولى 32

رنا محمد عبدالواحد على الدسوقى 33

رانيا السيد عبد العظيم الشهاوى 30

رانيا عبدالرحمن محروس جوده 31

سارة طلعت محمد ابراهيم صقر 36

ساره ابراهيم محمد ابراهيم 37

روان طارق عبد المنعم عبد الفتاح عامر 34

ريهام نبيل عبد الجابر مهنى 35

سماء رضا شعبان االتربى عبد هللا 40

ساره محمد السيد احمد 38

سلفانا محب حنين يعقوب 39
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سميره محمود نعيم بريك هليل 41

صالح احمد حسن السيد شرف الدين 44

عائشه ياسر عبدالحكم ابو النور 45

شروق محمد عزت محمود الشامى 42

شيماء محمد على محمد بركه 43

عزه على توفيق على نصار 48

عمار السيد حسن محمد السيد السعدنى 49

عبد هللا محمد اسماعيل محمد البسيونى 46

عبدالحميد محمد عبدالحميد محمد طاحون 47

محمد الصايم عيساوى نصر الدفراوى 52

محمد حسن محمد الصغير عبد اللة 53

عمرو محمد محمد محمود 50

الميس محمود محمد راشد سليمان 51

محمد محمد بسيونى فريشح 56

محمود عبوده محمد محمدالفل 57

محمد صبحى محمد سليمان الفقى 54

محمد عبوده محمد محمد الفل 55

(الفرقة الثانية)استماع ومحادثات مريم محمد احمد عبدالرحيم خليل 60

مريم محمود ابو بكر احمد الشعراوى 61

مروه محمد مسعود شهاب 58

مريم خالد محمد قطب عبد هللا 59

ناتاليا اسامه محمد عماد عبد الفتاح 64

ندى حسن محمود محمد 65

منال ايمن عبد الحليم على درويش 62

منة هللا عادل شعبان عبده صالح العمراوى 63

نورهان صالح بديرالسيد النشار 68

نورهان عبدالهادى احمد عبدالهادى 69

ندى عالء ابو الحسن محمد مجاهد 66

ندى محمد رافت عبد الهادى زين الدين 67

هاجر رائد سويلم عبد المجيد عوض 72

هاجر عصام فواد العيص 73

نورهان وجية محمد السعيد على 70

نيرفان عماد الدين فواد على العزب 71

هديل محمد الدسوقى محمد عياد 76

وفاء نبيل عبد العزيز مفتاح خضير 77

هاجر عيد عبد الحميد البرهامى 74

هدير حسن احمد عبد السالم 75

يمنى المنذر حامد محمد محمد 80

والء احمد الذكير عبدالوهاب 78

يارا ايمن محمد عبد الحميد ابو حمزه 79
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المقررات اسم الطالب م

احمد ابراهيم احمد اسماعيل حمدان 1

اللغة الفرنسية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثالثة

(طالب 45 (
مستجد: الحالة الدراسية

(الفرقة الثانية)(نثر)نصوص ونقد  اسنات احمد كمال احمد خليفه 4

االء محمد عطيه غانم ابوزيد 5

(الفرقة الثانية)تاريخ حضاره ولغه فرنسيه الغراض متخصصه احمد صبرى محمد مصطفى عجيز 2

احمد محمد عبدالجواد عزام 3

اية على احمد محمد احمد عزام 8

ايمان محمد محمود الجنجيهى 9

اميره السيد عبد المقصود هليل 6

انسام عبد العزيز فتحى عبد العزيز 7

حمدى حسين البدرى نعمان العزول 12

خلود محمد محمد غنيم 13

ايه سمير عبدالبارى حمزه 10

حبيبة سعد يوسف عمر موسى 11

(الفرقة الثانية)(نثر)نصوص ونقد  - (الفرقة الثانية)تاريخ حضاره ولغه فرنسيه الغراض متخصصه رضوى عبده فخرى عبد الراضى 16

(الفرقة الثانية)تاريخ حضاره ولغه فرنسيه الغراض متخصصه رنا احمد محمد محمد طه سالمه 17

دعاء احمد محمود شتا 14

رضا رجب عبدالحميد نصر المريجى 15

سماح صالح عثمان الشوربجى 20

سها سليمان عبد المنصف ابراهيم 21

روان خالد الششتاوى ابو هالل 18

ريهام خالد الششتاوى ابوهالل 19

عبدهللا محمد محمد مهران 24

عبده عبد المعطى عبده مصطفى تفال 25

طارق السيد عبدالرازق على داود 22

(الفرقة الثانية)تاريخ حضاره ولغه فرنسيه الغراض متخصصه عبدالرحمن عطا عبدالحليم محمد متولى 23

محمد السيد الشوادفى عبدهللا سالم 28

محمد على فتحى مرسى داود 29

عمرو ابراهيم لطفى ابراهيم 26

محمد اشرف شعبان رجب مرجان 27

محمود احمد محمد احمد العبد 32

محمود حسن خليفه محمد الدهنه 33

(الفرقة الثانية)تاريخ حضاره ولغه فرنسيه الغراض متخصصه محمد محروس محمد اسماعيل زيدان 30

محمد نبيل السيد الزيات 31

نادر السيد السيد محمود البشبيشى 36

ندا اشرف محمد عبدالسالم بهنساوى 37

محمود نبيل محمود على جمعه ابو عمر 34

مروه طارق فاروق محمد اسماعيل 35

نرمين محمود محمد الصعيدى 40

نورا نشات محى الحسينى ابوزيد 41

ندى محمد حسين عبد الحكيم 38

نرفانا وفيق وهيب تادرس 39

والء جمال عبدالمقصود محمد مومن 44

والء محمد عويضه عويضه محمد 45

نيرمين يحى عبدالحميد عويس 42

هادى كمال رسالن محمد قوره 43
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المقررات اسم الطالب م

(الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  احمد سعيد مصطفى مصطفى 1

اللغة االيطالية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثالثة

(طالب 73 (
مستجد: الحالة الدراسية

احمد يوسف احمد حسن حجى 4

اسراء اسالم ابوالعال صبره 5

احمد صالح احمد عبدالهادى الشرقاوى 2

(الفرقة الثانية)(نثر- شعر)نصوص - (الفرقة الثانية)مدخل إلى تاريخ األدب والحضارة احمد عمرو عبد المنعم ابو اليزيد عبد العال 3

االء سامى احمد طبانه 8

االء محمد ابراهيم عيسى 9

اسراء عبد الوهاب عبد المجيد شرباش 6

اسراء فيصل ابراهيم حداد عثمان 7

ايه وليد محمد السيد الرفاعى 12

(الفرقة الثانية)(نثر- شعر)نصوص - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  باسل محمد طه محمد 13

ايناس ماهر عبد الروف محمد القاضى 10

ايه احمد محمد عامر محمود 11

بسنت على ابراهيم على 16

بيشوى نصر فرج نصرهللا 17

بسمه عاطف محمد خيرهللا 14

بسنت خالد محمد على 15

حازم محمد عبدالستار سويدان 20

دنيا اشرف محمود محمد فرج 21

(الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  تقى ثروت عمر محمد الخولى 18

تقى نبيل سليمان محمود عبد العال 19

رفيده طارق احمد محمد الشناوى 24

(الفرقة الثانية)(نثر- شعر)نصوص رمضان احمد سعيد احمد سعيد 25

رحاب شريف السيد عبد الفتاح عبد الغنى 22

رضا السيد كمال محمد 23

رنا محمد مصطفى محمد حسن 28

روان محمد ذكى حفنى عوض 29

رنا اشرف احمد سليم 26

رنا خالد خضرى حامد 27

روميساء محسن كمال حامد 32

ريهام ياسر عبد الفتاح صبرى شهيب 33

روان محمد عبد المنعم عبد الحليم عطيه 30

روحيه رمزى على االعصر 31

سحر ربيع اسماعيل رضوان 36

سعد عالء الدين احمد شعبان محمد 37

سارة ابراهيم محمد القصاص 34

سالى محمود عبدالمطلب محمود 35

سميه زينهم انور حسن الخرصه 40

سلمى اسامه عبدالمنعم زيد 38

سلمى محمود محروس السطوحى 39
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سهيله رضا سعد بدر يونس 41

شيماء اشرف خطاب البرعى 44

(الفرقة الثانية)دراسات لغوية   عبد الرحمن سعيد صبحى على عبد ربه 45

شروق اشرف ابراهيم حسن 42

شهاب نصر محمد حسن ابو موسى 43

على دياب على عوض 48

عمر محروس محمد محمد عوينات 49

عبد الرحمن ياسر سمير عامر محمد 46

عبدهللا صالح محمد رزق بدر 47

(الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  محمد ابراهيم محمد ابراهيم محمود 52

محمد ابراهيم محمد اسماعيل النجار 53

(الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  فاطمه الصاوى ابراهيم رزق 50

لوى هشام محمد محمد الخولى 51

محمد عبد الحميد احمد عطيه 56

محمد مصطفى مصطفى سليمان حواس 57

محمد سالمه سعد يونس غانم 54

(الفرقة الثانية)(نثر- شعر)نصوص محمد صالح محمد زكى مندور 55

مروه السيد محمد عبد الخالق على 60

مروه محمد ابو اليزيد محمد 61

محمود رضا عبدالعزيز محمد البهلول 58

محمود محمد السيد عبد الجواد 59

دراسات لغوية ناديه محمود عبدالحميد ابوالخير 64

نسمة السيد عباس رمضان رضوان 65

مى رمضان احمد ابراهيم حبيب 62

(الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  ميرا جورج تادرس فرج تادرس 63

نيره احمد بسيونى احمد حرحور 68

هاجر مصطفى ابوالوفا الطاهر 69

نشوى عبد الحليم كامل محمد الحداد 66

نورهان عبد المقصود عبد الرازق 67

ترجمه من العربية هند حاتم عبدالعظيم حامد حليمه 72

وئام محمد االحمدى النشرتى 73

هبة احمد سليمان السيد سليمان 70

(الفرقة األولى)نصوص عامه هدير جمال حسين الذبيدى 71
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اللغة االيطالية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثالثة

(طالب 1 (
باقى: الحالة الدراسية

المقررات اسم الطالب م

الفرقة )(اقتصادية-سياسية)ترجمة من العربية  - (الفرقة الثالثة)(اقتصادية-سياسية)ترجمة إلى العربية 

(الفرقة الثالثة()نثر-شعر)نصوص ونقد - (الثالثة
بسمه السعيد السعيد ابو ستيته 1
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المقررات اسم الطالب م

ابراهيم محمد ابراهيم عبد الغنى 1

اللغة االسبانية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثالثة

(طالب 97 (
مستجد: الحالة الدراسية

احمد وجدى عبد الشكور سالمة 4

اسالم كامل محمد موسى كريم 5

ابراهيم محمد محمد عامر 2

احمد خالد عبدالواحد ونس 3

امل حسن عبد الفتاح احمد البريمى 8

اميره خالد على ابراهيم السعدنى 9

اسماء ابراهيم عطيه على داود 6

امال محمود محمد عبدالحميد عثمان 7

ايه عبده عبدالفتاح عيسى 12

ايه عزت عنتر ابو الغيط ساطور 13

ايتن عبدهللا محمود حسن الخياط 10

ايمان محمد راتب حماد 11

تقوى عصام محمد مرسى طريح 16

تقى ماهر السيد محمد شراره 17

بسام محمد ابراهيم محمد دويدار 14

بيتر ميالد ابو الخير شحاتة ابو الخير 15

حور عين ايهاب سامى محمد يوسف 20

خالد فواد سعيد عبدالسالم عياد 21

تقى محمود السيد الطباخ 18

حنان حمدى مصطفى المهدى 19

دانا خالد عباس احمد 24

دعاء السيد احمد محمد السعدى 25

خلود السيد عبد الفتاح ابو احمد 22

خلود خالد ابراهيم حسن حواس 23

رانيا جمال ابراهيم الغريب العيسوى 28

رحمه ابراهيم ابراهيم الدسوقى عبده 29

دنيا حسن كمال الدسوقى 26

راندا محمد رمضان ابواليزيد شاهين 27

رنا على عز محمد على 32

روان خالد على محمد محمد 33

رضوى محمد احمد الشبشيرى 30

رضوى محمد يوسف خليل البنا 31

ريمار مجدى محمد الكيالنى 36

ريهام عبد العليم السيد محمد خليل 37

ريم اشرف عبد النبى السيد 34

ريم رضا احمد احمد ضبش 35

سلمى الشناوى عبدالعزيز ابراهيم 40

سماح نجيب يونان حبيب غبلاير 41

زينب رضا احمد محمد المغربى 38

سعيد شعبان سعيد حسين فتح هللا سالمه 39
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عبد الرحمن محمد متولى عوده 44

عزة جمال الغريب ابو الخير 45

شيماء محمد عبدالعزيز عبدالسالم 42

ضحى ابراهيم عبد السميع ابو العزم 43

فاطمه خالد محمد على مرسى 48

فاطمه محمد عبد الدايم محمد شتيه 49

عمار محمد منصور رمضان داود 46

(الفرقة الثانية)دراسات لغوية عمرو محمد على السيد رجب 47

فرحة عبدالحميد محمد عبدالحميد عمارة 52

فوزيه محمود حاتم محمد ابوخزيمه 53

فاطيما خالد مصطفى محمود الطنطاوى 50

فايزه البيلى عبد الحميد عبد المحسن 51

مارينا ميشيل صابر مريد 56

ماهينار عبد الحميد ثابت بخيت 57

كارولين عادل شكرى ميخائيل 54

كرم صالح مصطفى مصطفى والى 55

محمد زكى احمد الشيخ على 60

محمد سامى محمد منصور السرجانى 61

محمد ابراهيم السيد فرحات 58

محمد جمال محمد ابراهيم مجاهد 59

محمد عبدالحميد عبد اللطيف محمد السيسى 64

محمد عبدالعظيم سعد عبد العظيم غباشى 65

محمد عادل محمد عبد الحميد فوده 62

محمد عبد السالم السيد يوسف الجمال 63

مروان ايهاب السيد الكمشوشى 68

مروه مصطفى عبد المقصود مصطفى 69

محمد هشام محمد محمود محمد 66

محمود عبد المجيد عبد الحميد الخولى 67

مصطفى محمد السيد الشبينى 72

مصطفى محمد شحات حسن 73

مريم محمد محمد على ربيع 70

مريم محمود فتحى منصور عمر 71

منى يحيى معوض جبريل محمد 76

مى ابراهيم ابراهيم ابومسلم 77

مصطفى محمود حسن شراره 74

منه هللا محمد احمد صبرى حافظ 75

ناريمان السيد فتحى راشد 80

ندا حسونه الحسنين على 81

مى احمد حمودة ابو ليلة 78

ميرنا احمد محمود احمد جمعه 79

ندى يحى عبدالرازق يونس داود 84

نرمين مصطفى عبداللطيف العيسوى 85

(الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  ندى ابراهيم محمود عبد الحليم شوارب 82

ندى محمد عبده مسعد الكفراوى 83

هاجر طايع محى سالمه 88

هاجر فتحى رمضان عبدالفتاح 89

نور على حسن على عاشور 86

هاجر الدمراوى عبد الغفار السيد 87

هدى رفعت زكى رمضان محفوظ 92

هدير ابراهيم زكى عالم 93

هانم حسام عبدالقادر عمرو 90

هبه مجدى عبدالمقصود محمد حسن 91

يحيى ابراهيم عبدالحكيم المشد 96

يوسف محمد احمد احمد الرخ 97

يارا زكريا عبدالسالم السيد هيكل 94

ياسمين على مصطفى محمد عبدالمجيد 95
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المقررات اسم الطالب م

ابراهيم حماده ابراهيم محمود صقر 1

اللغة االلمانية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثالثة

(طالب 96 (
مستجد: الحالة الدراسية

اسراء عبدالفتاح احمد خود 4

اسالم سعيد محمد حراز 5

احمد محمد محمد قطب 2

احمد نبيل احمد عبداللطيف الشرقاوى 3

االء صبحى محمود عبد القوى نصار 8

االء محمد سعد فتح هللا عمارة 9

اسماء عبدالحميد اسماعيل السدوديه 6

اسماء محمد ابراهيم محمد عشرى 7

امانى احمد سمير مصطفى محمد الشيخ 12

امانى ايمن محمد السيدغنيم 13

االء نجيب جمعه فرج حسب النبى 10

الشيماء مصطفى مبروك الغزولى 11

امير ايمن فتحى مراد 16

اميرة حسام الدين محمد حسن 17

امل خميس محمد محمد ابو حلو 14

امل سمير توفيق سرسيق 15

اندرو لوقا برسوم لوقا 20

(الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  انس احمد احمد موسى اسماعيل 21

اميره محمد وهبه السيد هدهد 18

امينة حامد عيد البرماوى 19

ايه حافظ عبدالخالق حافظ 24

ايه حمدى محمد محمد غنيه 25

ايمان حسن فوزى رمضان 22

ايمان عبدالسالم على يوسف 23

بسمه السيد عبد المنعم السيد مرسى 28

بسمه عارف محمد ابوالفضل ابراهيم 29

ايه محمد مصطفى راغب عون 26

ايه محمود عوض محمود 27

بهاء ابراهيم السيد حواس 32

تسنيم عصام احمد محمد النوسانى 33

بسنت بهاء حامد مجاهد فرج 30

بسنت مجدى محمد احمد السقا 31

حنان موسى لطفى موسى صقر 36

خلود محمود عبدالسالم محمود غريب 37

تقى عصام ابراهيم عبد هللا يوسف 34

(الفرقة الثانية)مدخل إلى تاريخ األدب والحضارة - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  حنان عطيه موسى عطيه 35

رضا احمد احمد جابر عثمان 40

رضوى اشرف احمد احمد محمد 41

دنيا محمد على محمد عبد الرحيم 38

دينا جابر السيد محمد 39
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(الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  روان رافت عبد المنعم محمد اسماعيل 44

رويدا السيد عبد الحفيظ شحاتة 45

رضوى حمدى ابراهيم المرسى الخطيب 42

رنا ابراهيم محمد ابراهيم جعفر 43

ساره عالءالدين على الرشيدى 48

سلمى فاروق عامر الشافعى 49

(الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  زهور مجدى محمد المرشدى العمرى 46

زياد عبدالنبى رجب عبدالنبى 47

سيمون الكس نصيف حبيب 52

ضحى ابراهيم جاد محمود 53

سلمى مصطفى احمد محمد السيد 50

سميه محمد سعد ابراهيم وهيدى 51

عبدالرحمن رضا عكاشه محمد الشيشينى 56

عبدهللا ماهر حسن عيسى 57

عبد الرحمن ابراهيم محمد ابو جاد 54

عبد هللا وحيد محمد دويدار 55

عمر احمد انس محمد حسن جنديه 60

(الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  عمرو حامد محمد حامد النجار 61

عبير محمد كمال الدين رضوان مصباح 58

على قطب على قطب السايس 59

كريم محمد نبيه ورد 64

ليلى ابراهيم مصطفى النفادى يوسف 65

عهد يحيى احمدى راشد احمد 62

فتحى عزيز فتحى احمد خاطر 63

(الفرقة الثانية)مدخل إلى تاريخ األدب والحضارة محمد فتحى محمد شاهين 68

محمد فواد محمد فواد حسنين البنا 69

محمد السيد محمد السيد شهاب الدين 66

محمد عزت محمد محمد 67

محمود امير اسماعيل النجار 72

مرام عاصم محمد الحجرى 73

محمد نبيل شعبان رجب مرجان 70

(الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  محمود اسامة يوسف محمد ابو طويلة 71

مومن محروس نظيم الشبراخيتى 76

مى عالء خلف هللا احمد شعالن 77

مريم عمرو عبدالسالم نوار 74

منه هللا محمد توفيق فهمى 75

نهى وحيد محمود سليمان الحناوى 80

نورهان طارق عبد الرحيم احمد السيد 81

نانسى ابراهيم عطية جمال الدين 78

ندى احمد محمد السيد سالمه 79

نورهان مهدى عبد اللطيف محمد الحيطى 84

نيره مصطفى رزق ابو العنين متولى 85

نورهان عادل عبد الرحمن عبد الحميد عيد 82

نورهان محمد محمد الدمياطى 83

هناء حاتم عبداللطيف على منيسى 88

(الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  هيا حسين محمد على بلح 89

هدير طاهر فوزى محمد عبد العزيز 86

هدير ياسر احمد محمد المنسى 87

ياسمين عالء الدين عبد هللا القليوبى 92

يمنى عالء الدين عبد المنعم يوسف 93

والء اسماعيل عبد المجيد مصطفى 90

ياسمين السيد محمد محمد ابوسكين 91

يوسف حمدى عبدالعظيم سالمه 96

يمنى محمد محمد عبد الرحيم بخيت 94

يمنى ياسر رمزى عماره 95
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المقررات اسم الطالب م

ابرام امير بطرس فهمى باسيلى 1

اللغة الصينية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثالثة

(طالب 84 (
مستجد: الحالة الدراسية

احمد محمد محمد على عبدالكريم 4

اسراء ابراهيم السيد ابراهيم 5

احمد بدر محمد راشد 2

احمد حسن متولى على بدران 3

اسراء ميسرة عبد العزيز محمد الدخميس 8

اسراء هشام محمد حامد سالم العزازى 9

اسراء جمال محمود عبداللطيف ابو ضاوى 6

اسراء غريب عبدالفضيل محمد 7

اسماء فاضل محمد الساعى 12

اسماء فرحات البسطويسى ابراهيم 13

اسالم عصام عبد العزيز ابو فوده 10

اسماء جمال عبد العزيز خضر 11

االء فوزى صالح ابراهيم فايد 16

االء محمد السيد محمد على 17

االء السيد على محمد دومة 14

االء جمال عبد الروف ابو شادى 15

اميره درويش ابراهيم درويش 20

اميره مجاهد الصاوى النجار 21

الشيماء عالء الدين ابراهيم مصطفى احمد 18

امنية محمد رشوان محمد رشوان 19

ايمان رشدى جالل مصطفى العسكرى 24

ايمان عالء الدين البيومى حميد 25

اية حسنى محمد الميرغنى خليل حسين 22

ايمان اسماعيل محمد قطب ابوجنينه 23

ايه سامى عبد الحميد عبدالكريم على 28

ايه عاطف مصطفى عمر 29

ايمان محمود عبدالجليل خضر 26

ايمن محمد شوقى احمد رجب 27

حبيبه على محمد على 32

حسن الشحات عبد السميع حسن مهيا 33

بثينه هشام محمد السعيد عبد المجيد خميس 30

بيجاد امير عبدالغفار مصطفى يونس 31

دعاء اشرف عبد الغنى ابراهيم عامر 36

ديار احمد السيد عباس ابراهيم 37

حمزة صالح يونس حسن 34

دارين احمد نصر البنا 35

رضوى احمد رضا زكى عبدالجواد 40

رانيا السيد حسن االرنوطى 38

ردينه عالء احمد السنوسى بادى 39
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روان محمود ربيع سليم ابراهيم 41

ريم صبحى بسيونى على سلطان 44

ساره عادل احمد فريد 45

رودينا رفعت محمد بدوى صيام 42

(الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  رودينه عبدالفتاح محمد عالم 43

شاهنده ابراهيم يوسف ابراهيم 48

عبد الحميد فرج محروس على خاطر 49

ساره فوزى محمد عبدالرحمن 46

سيلينا مصطفى سيد احمد 47

عمرو محمد سعد محمد الدمراوى 52

عمرو موسى مصطفى الخولى 53

عبدالرحمن يسرى السيد محمد شمس 50

عمر احمد محمد عبد هللا على 51

فاطمه محمد على شرف الدين 56

فرحه عالء محمد حسين سليمان 57

فاطمه جميل عبده فرح 54

فاطمه فريد عمر ذكائى 55

محمد احمد حميد محمد جادالكريم 60

محمد جمال احمد عبدالرحمن محمود 61

فيلومينا سمير بدرى اسكاروس 58

كيرلس عبده عبدهللا ابراهيم 59

محمد مصطفى محمد العيسوى 64

مصطفى محمود اسماعيل القطقوطى 65

(الفرقة األولى)الحاسب اآللى محمد حسن محمد احمد عنبر 62

محمد محمد احمد محمد عمر 63

منير شعبان منير عبدالعليم 68

(الفرقة الثانية)نصوص عامه - (الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  موسى صبحى ابراهيم متولى بردة 69

منه هللا محمد طاهر عبدالحميد الشال 66

منى محمود اسماعيل دعبيس 67

(الفرقة الثانية)نصوص عامه - (الفرقة الثانية)لغويات وصوتيات نهى لطفى ابراهيم عبد هللا 72

نورا محمد عبدالعزيز محمد محجوب 73

(الفرقة الثانية)(صحفية)ترجمة من العربية  مونيكا عياد شفيق ابراهيم 70

ميرنا محمد جابرعبدالعزيز على 71

هايدى ياسر عبد الرازق محمد عيد 76

هدير جمال حافظ محمد 77

هاجر ضياء الدين مسعد عبدالمنعم سيدين 74

هايدى الشريف مصطفى محمود رمضان 75

هند سعيد محمد الدالى الفقير 80

هند عادل محمد سليمان 81

همس حسن انس محمد السمان 78

هند احمد عثمان عبده محمد عماره 79

ياسمينا محمود قطب نصر 84

وعد مسعد ابراهيم هالل 82

يارا وائل نبيل عبد الخالق حجازى 83
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اللغة الصينية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الثالثة

(طالب 1 (
باقى: الحالة الدراسية

المقررات اسم الطالب م

الفرقة )(اقتصادية- سياسية )ترجمة من العربية  - (الفرقة الثالثة)(اقتصادية- سياسية )ترجمة إلى العربية 

مطالعات ( - الفرقة الثالثة()نصوص- أدب - قواعد )لغة عربية ( - الفرقة الثالثة)دراسات لغوية - (الثالثة

(الفرقة الثالثة)(قصة ورواية)نصوص ونقد  - (الفرقة الثالثة)ومقال

فاطمه رضا عبد الجليل على الشرشابى 1

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  13 من 13صفحة 

 2019/11/24 

الطباعة تاريخ


