
سهيله صالح الدين يوسف احمد صالح 38

سلمى جمال عبيد طه 36

سلمى عبد المقصود ابراهيم عبدالمقصود 37

رضوى عمر السيد عبد اللطيف 34

ريهام محمد ابراهيم محمد 35

دينا احمد سيد محمد على 32

رضوى احمد على اسماعيل اسماعيل 33

دعاء محمد رزق مصطفى 30

ديانا محمد محمد حتاته 31

جهاد خالد ابراهيم يوسف نصرالدين 28

خلود يوسف عبدالجواد يوسف 29

ايه مصطفى عبد الفتاح مصطفى 26

باسنت عماد الدين عبد المنعم على الطبالوى 27

ايه احمد على عبد الجواد المليجى 24

ايه اسامه عبدالشهيد سيد احمد 25

ايمان طارق مصطفى شفيق سالمه 22

ايمن احمد عبده النجار 23

اية عصام صبحى مطاوع 20

ايمان ابراهيم سليمان دنيا 21

اميرة عباس فوزى صالح حسين 18

اية رجب محمود السيد 19

امنيه هاشم احمد ابو بكر 16

اميرة احمد عبد الحميد عويضة 17

االء محمد محمد محمود البيطانى 14

امنية سعيد احمد محمد ابو شادى 15

اسماء عالم احمد على ورش 12

االء اسامه عبدالرحمن ياقوت 13

اسراء حماده عبدالمحسن احمد حامد 10

اسراء محمد طه محمد بساط 11

اروى عبد الهادى السيد حامد 8

اريج محمد عبدالحميد مسلم 9

احمد مصطفى فواد سالمه 6

احمد نصر فتحى عباس مصطفى 7

احمد محمد محمد فرج عبدهللا 4

احمد محمد يوسف اسماعيل 5

احمد صبحى محروس محمد مصطفى 2

احمد محمد احمد عبد السالم جودة 3

المقررات اسم الطالب م

احمد سامى احمد شاهين 1

اللغة االنجليزية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الرابعة

(طالب 74 (
مستجد: الحالة الدراسية

بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

للعــام 

األكـــاديـمـي

2019-2020

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  10 من 1صفحة 

 2019/11/24 

الطباعة تاريخ



بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

للعــام 

األكـــاديـمـي

2019-2020

ياسمين سعد ابراهيم على سعفان 74

هند السيد عبدالعليم عبدالوهاب 72

وفاء محمود عبد العزيز محمود على 73

هايدى محمد محمد احمد 70

هدير ابراهيم حسن ابراهيم رجب 71

نورا صبحى مبروك الخولى 68

نوران عبدالعزيز عبدالظاهر اصالن 69

ندى محمد احمد احمد 66

ندى نجاتى عبدالقادر مهدى 67

نادين محمد عبد اللطيف الحنفى الشريف 64

ندى ابراهيم ايوب محمد بلبع 65

ميرنا سعد عبدالتواب عبدالحميد مريكب 62

نادين عالء الدين صبرى محمود الفقى 63

ميرا اسحاق دانيال جاد هللا 60

ميرنا احمد ابراهيم محمود العصفورى 61

مصطفى ناصر محمود محمد الفرماوى 58

منه هللا حمدى سعيد صبرى 59

(الفرقة الثانية)دراسات لغوية   محمود عيد عماد ابراهيم الشافعى 56

مريم على عبدالمنعم محمد علوان 57

محمد محمود حجاج البندارى حجاج 54

محمود احمد محمد احمد بدر 55

محمد عالء الدين زغلول سالم السيد 52

(الفرقة الثانية)دراسات لغوية   محمد كامل محمد على 53

محمد سليمان عبد هللا سليمان السعداوى 50

محمد عبد الفتاح على السيد 51

محمد سامى كمال شومان 48

محمد سعد سعد ابراهيم 49

محمد احمد رمضان شكل 46

محمد السيد محمد السيد عبد الصمد 47

فاطمة محمد حامد عبد الدايم 44

لينا سمير محمد كمال كباش 45

عبد المجيد مجدى عبد المجيد حسين 42

عزه صابر محمود الشيخ 43

عادل احمد هاشم فتوح موسى 40

عبد هللا فايد شحاته عبد الحليم عيسى 41

شهاب الدين عبد الاله نظيم محمود الفقى 39

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  10 من 2صفحة 

 2019/11/24 

الطباعة تاريخ



يسرا احمد سعد محمد ابو حالوه 26

نوره سعيد السيد ابراهيم حسين زيتون 24

والء عبد العادل ابو ضيف محمد 25

مينا رامى رزق رياض رزق 22

نادين جمال الشحات عبد الحليم احمد 23

منى حازم محمود ابو العنين 20

ميار محمود سعد مصطفى 21

محمد عبد العظيم حمزة احمد ابو ريه 18

محمد محمود على حسنين عبدالرحيم 19

علياء محمود محمد احمد الراعى 16

ماجده اسماعيل عزيز اسماعيل 17

عائشه احمد محمد محمود سعد الكومى 14

عبدالحميد كمال عبدالحميد مصلحى خلف 15

روان محمد السيد فضل 12

سندس جمعة مرسى محمود سلطح 13

رضا محمد مرشدى عيسى 10

روان عبد الفتاح معروف على حسان 11

تقى نجيب عبدالحميد محمد على 8

حنان شوقى على بحيرى 9

امانى احمد محمد احمد عربان 6

امينه محمد عبدالسالم دنيا 7

اسماء محمد شكرى فتح هللا محمد 4

االء احمد محمد سالم سودان 5

اسراء احمد الهنداوى ابراهيم الهنداوى 2

اسراء عبد الستار خيرى الصعيدى 3

المقررات اسم الطالب م

ابراهيم لطفى ابراهيم محمد متولى 1

اللغة الفرنسية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الرابعة

(طالب 26 (
مستجد: الحالة الدراسية

بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

2020-2019للعــام األكـــاديـمـي

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  10 من 3صفحة 

 2019/11/24 

الطباعة تاريخ



هاجر نبيل محمد السيد حجاج 46

ياسمين مصطفى شعبان كليب 47

نورهان محمد انور عبد الغنى غانم 44

هاجر احمد مصطفى عبدالقادر 45

ندى احمد سعيد مسعود جاد هللا 42

نورا عبد الرحمن شعبان خليل عنبر 43

مى السيد محمود محمد السيد 40

نادين عبد الرحمن حسن ابو زيد 41

مصطفى شعبان عبدالرحمن على بركات 38

منه هللا محمد ابراهيم صالح 39

محمود عبدالسالم محمد عبدالسالم غازى 36

مروة ماهر بدوى احمد بدوى 37

عبير يونس محمد حميده 34

كريم طه اسماعيل محمد اسماعيل 35

عبد هللا حسن رجب محمود محمد 32

عبدهللا محمد فتحى على على 33

عبد الرحمن كمال بدوى مغربى 30

(الفرقة الثالثة) (اقتصادية-سياسية)ترجمة من العربية   عبد هللا ثروت الويشى احمد 31

عبد الرحمن احمد مجدى السيد على 28

عبد الرحمن شريف رضوان حسن 29

سلوى محمد محمود السكرمى 26

شهاب ابو اليزيد رمضان ابو اليزيد 27

سلمى خميس مرسى خميس مرسى غانم 24

سلوى اسماعيل صابر عبد العال 25

ريجان صالح غريب عبد الواحد 22

ساره منصور منصور الهوارى 23

دينا نصر محمد محمد الجدى 20

راضى محمد محمد خالف 21

خلود فريد المهدى العبد 18

دينا عبد الناصر عمر السيد النجار 19

حسام الدين محمود محمد موسى محمود 16

حسن محمود حسن احمد 17

ايه عبد العظيم محمد عبد السميع 14

بانسيه عصام حامد عبد القوى عمار 15

ايه اسماعيل رمضان اسماعيل طايل 12

ايه اشرف عبد النبى السيد 13

ايمان سالمه محمد ابو عبدهللا 10

ايمان عطية محمود عبدالحميد 11

(الفرقة الثالثة) (اقتصادية-سياسية)ترجمة من العربية   اسالم ايمن عبدالحافظ جابر 8

اسماء ابراهيم محمود ابراهيم خرابة 9

احمد مسعد عبد القادر حسن الخواجة 6

اسراء صالح فتحى عبد الهادى ماضى 7

احمد رافت سعد عيسى 4

احمد مجدى المحمدى عبد الفتاح ابو النجا 5

ابراهيم حمدى فرج السيد جبر 2

احمد ابراهيم فتحى عبد الهادى ماضى 3

المقررات اسم الطالب م

ابراهيم السعيد محمد السعيد محمد 1

اللغة االيطالية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الرابعة

(طالب 47 (
مستجد: الحالة الدراسية

بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

2020-2019للعــام األكـــاديـمـي

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  10 من 4صفحة 
 2019/11/24 

الطباعة تاريخ



عمار عبد الراضى على ابراهيم 30

عبد اللطيف عبد اللطيف حسن بدوى 28

عصام ابراهيم عبداللطيف السالمونى 29

سمر عبدالعزيز محمد ابو عثمان 26

طايل عاطف عبدالحميد محمد عليان 27

ريهان كمال حسن جوده 24

زاهر محمد هاشم الهنداوى 25

روضه محمد محمد فواد الجوهرى 22

ريم محمود همام فتحى على سليمان 23

رضوى محمد عبد المنعم غانم 20

رنيم وجدى احمد الشيتى 21

تقى احمد مجدى احمد محمود ابو غراره 18

(الفرقة الثالثة)دراسات لغوية  تقى محسن امين الكيالنى 19

بسمه محمد البيومى محمد البيومى 16

بسنت حسن محمد السيد 17

ايه عبد النبى صابر محمود 14

ايه عالء طلعت على السعدنى 15

اية هللا عبد المجيد عبد الحميد سالم الفقى 12

ايمان يحيى شحتو عبده عرفه 13

االء ياسر احمد حسين مرسى 10

اميره غانم الدسوقى غانم 11

اسماء عمادالدين رجب شعبان عويس 8

(الفرقة الثالثة)دراسات لغوية اسماء محمد عبد الروف محمد احمد 9

اسماء اسماعيل السيد محمد رمضان 6

اسماء صبرى عرفان الخضرجى دنيا 7

اسراء احمد محمد ابراهيم 4

اسراء محمد صابر محمد فايد 5

(الفرقة الثالثة)دراسات لغوية احمد محمد رجب عطيه اسماعيل 2

احمد محمد عميرة الشعبانى 3

المقررات اسم الطالب م

احمد عالء عبد الوهاب الطرابيلى 1

اللغة االسبانية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الرابعة

(طالب 54 (
مستجد: الحالة الدراسية

بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

2020-2019للعــام األكـــاديـمـي

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  10 من 5صفحة 

 2019/11/24 

الطباعة تاريخ



بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

2020-2019للعــام األكـــاديـمـي

هبه مصطفى يونس عبدالحميد 54

نورهان سعد عبد الحميد رزق الفخرانى 52

هبه ابراهيم عبد هللا على الخطيب 53

مى احمد عبد السالم محمد البنباوى 50

ميرفت محمد خالد محمد عبد الخالق 51

مها عالء عباس الغنيمى 48

مى احمد زينهم خليل 49

منةهللا السعيد فتحى فهمى وهبة 46

منى السيد ابراهيم السيد رابية 47

منة هللا طارق محمود محمد السيد 44

منة هللا مراد محمود فهمى ابوالسعود 45

مصطفى احمد عبد الهادى مهدى درويش 42

مصعب السيد ربيع عبده حسين 43

محمود عبد الحق محمد عبد الحق هاللى 40

مرين ابراهيم محمد امين محمد الباز 41

محمد مسعد سعيد طنطاوى مهدى 38

محمود ابراهيم سعد منصور برغوت 39

(الفرقة الثالثة)دراسات لغوية - (الفرقة الثالثة)(اقتصادية- سياسية )ترجمة من العربية  محمد حلمى محمد خضر 36

محمد محسن عبدالحى عبدالحى حسنين 37

لمياء محمود بدير محمود 34

محمد امجد لبيب الرشيدى 35

(الفرقة الثالثة)دراسات لغوية   فاطمه احمد ابو اليزيد مرزوق 32

فيرينا مجدى موريس جورجى اسعد 33

عمرو حسن جابر حموده 31

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة  10 من 6صفحة 

 2019/11/24 

الطباعة تاريخ



بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي االول من فرق سابقة

عبد الرحمن محمد رافت متولى العدل 42

عائشه نبوى حامد عبد السالم حسان 40

عادل احمد محمد البندارى 41

شيرين سمير سيد احمد محمد جعفر 38

شيماء احمد احمد على حسن ابو العنين 39

شروق شوقى السيد السيد هالل 36

شروق عبد الرازق ابو الفتوح على ضيف 37

سلمى هيثم سعيد شعيب 34

سها عالء محمد رياض عنان 35

ريم زينهم السيد الدسوقى 32

ساميه محمود رشاد البدوى 33

رضوه على محمد ابراهيم االقرع 30

رضوى سعد زغلول محمد على حسين 31

دينا ماهر عبد العال درويش 28

رامى اشرف ابراهيم عبد العزيز صابر 29

خالد رفعت طاهر نجم 26

دارين سامى ابراهيم عبد الرحمن 27

ايه احمد محمد السيد محمد ابو العطا 24

ايه جمال المغاورى اسماعيل 25

ايمان محمد مصطفى بحبح 22

ايمان محمود احمد محمد جابر 23

ايمان احمد عبد السالم مغاورى القرو 20

ايمان عبدالحميد على عبدالرازق 21

اميره محمد محمد احمد ادريس 18

اية زكريا عبدالمجيد محمد القرنشاوى 19

امجد عصام محمد السيد السواح 16

امنه احمد كامل ابراهيم محمد 17

السيد طارق السيد مسلم 14

الشيماء عبدالناصر كرم محمد ابوطالب 15

االء سعد مختار احمد جعفر 12

السيد حلمى محمد السيد جاد 13

اسالم نعيم عبد الجليل حسن االسمر 10

اشرقت رمضان على خليل ابوقاسم 11

اسراء فايز عبدالستار سالم 8

اسالم صبرى احمد عبدالحكيم مصطفى 9

اسراء عبد العزيز ابو الفتوح حجاب 6

اسراء عالء ابو اليزيد على عالم 7

احمد شوقى محمد حلمى شهاب الدين 4

احمد عبد الناصر ابراهيم عبد الجواد 5

(الفرقة الثالثة)(اقتصادية- سياسية )ترجمة إلى العربية  احمد جمال احمد طه الشرقاوى 2

احمد جمال حامد محمد 3

المقررات اسم الطالب م

احالم محمد عبد العاطى زكريا احمد 1

اللغة االلمانية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الرابعة

(طالب 80 (
مستجد: الحالة الدراسية

2020-2019للعــام األكـــاديـمـي
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الطباعة تاريخ



بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي االول من فرق سابقة

2020-2019للعــام األكـــاديـمـي

يمنى محمد احمد الشافعى 80

يمنى احمد على احمد الفضالى 78

يمنى اشرف فهمى ابوحجر 79

يارا عبد الكريم عبد السالم فرج 76

ياسمين يسرى عيد السيد مصطفى 77

(الفرقة الثالثة)(اقتصادية- سياسية )ترجمة إلى العربية  هدير عادل خليل عبدالهادى خليل 74

هند مصطفى احمد محمد ابو منصورة 75

هبه عبد الكريم رمضان شحاته مرعى 72

هدير جمال الدين يوسف حسانين 73

هاله مكرم يوسف مصطفى عبد ربه 70

هبة عبد الحليم محمد جمال الدين 71

هاجر طه محمد حسين محمد 68

هاجر محمد منير محمد بركات 69

ندى مصطفى عبدالجواد حسين شلتوت 66

نورهان ربيع محمد عبدالقوى 67

مومن عادل مصطفى عطية محمد 64

مومن محمد السيد محمد الليثى 65

معتز السيد محمد سعيد العراقى 62

منى ايمن محمد كمال 63

مروج وليد مصطفى رمضان رجب 60

مصطفى هشام احمد عبدالونيس 61

(الفرقة الثالثة)(اقتصادية- سياسية )ترجمة إلى العربية  محمود ابراهيم احمد الخضرى 58

محمود عبد هللا محمد عبد هللا حماد 59

محمد عالء منصور حجازى 56

محمد فتحى محمد ابو السعد عبد هللا 57

محمد سعد محمد عبد الحليم الصباغ 54

محمد صالح خلف احمد حامد 55

محمد حسين مصطفى عيسى 52

محمد رافت رشدى محمد 53

(الفرقة الثالثة)(اقتصادية- سياسية )ترجمة إلى العربية  فتحى نبيه فتحى عوض سعفان 50

محمد توفيق توفيق عبدالتواب دعلة 51

عمرو رمضان عبدالغفار الدسوقى 48

فاطمة خالد فتحى احمد عدالن 49

عبير لملوم حسين العربى 46

عمر احمد عمر احمد فهمى 47

عبد الفتاح جمعه سالمة عبد الفتاح داود 44

عبد المنعم الحسينى عبد المنعم الحسينى 45

عبد الرحمن وجيه سالمه محمد سالمه 43
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الطباعة تاريخ



شروق محمد رشاد فودة 38

شاهنده خالد عبد الجواد التداوى 36

شروق محمد المكاوى عبد هللا المكاوى 37

سلمى على محمد عيسى 34

سلوان توفيق محمد يونس سيد 35

سلمى احمد احمد محمدابو العينين 32

سلمى صالح الدين محمد عبد الحميد 33

ساره رجائى محمد عبد العظيم 30

سلسبيل عبد المنعم ابراهيم محمد توفيق 31

ريم رائف مصطفى كامل السيد على 28

ريهام احمد االزهرى على 29

روان عبد المنعم محمد احمد ابوجنديه 26

روان محمد عباس عوض خميس 27

روان خالد السيد عبدالحليم 24

روان طه محمد حسن طه 25

رنين محمد شبل حسن سيد احمد 22

روان ابراهيم احمد محمد عباس 23

رضوى احمد ابراهيم محمد السيد 20

رنا ياسر عبدهللا الكيالنى 21

تقى حمدى على االبيض 18

حسناء عماد محمد رشاد اسماعيل يوسف 19

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

(الفرقة الثالثة()نصوص- أدب - قواعد )لغة عربية  - (الثالثة
ايه فواد فريد سالم 16

بسنت مصطفى عبد القوى العشماوى 17

ايمان طارق السعيد على احمد 14

ايمان عبدالواجد سرور عبدالواجد 15

ايمان الدسوقى محمد الدسوقى الجاويش 12

ايمان سالم احمد شاهين 13

اميره ابراهيم محمد عبد الحميد 10

اواب احمد عبد الوهاب ابو النصر 11

افنان اشرف عبدالرازق محمد ابراهيم 8

الزهراء نبيه مصطفى شتا 9

اسراء عماد عدالن محمد فضل هللا 6

اسماء محمد عمر محمد الخولى 7

(الفرقة الثالثة)دراسات لغوية اسراء حسن محمد خطاب 4

اسراء صابر خليفة عوض 5

احمد سالمان احمد سالمان حجاب 2

احمد محمود المرسى عوض العساس 3

المقررات اسم الطالب م

ابانوب بطرس ابراهيم فريد ابراهيم 1

اللغة الصينية: الشعبة/القسم

الفصل الدراسي األول/الفرقة الرابعة

(طالب 79 (
مستجد: الحالة الدراسية

بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة
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الطباعة تاريخ



بيــان بالمقـــررات المسجــلــة للـطــالب فـى فــصــل دراسـي من فرق سابقة

2020-2019للعــام األكـــاديـمـي

يوسف حمدى محمد عبدالرحيم 78

يوسف رفعت عبد الستار عبد هللا 79

هناء جابر مصطفى محمدالسيد 76

يارا غنيمى محمد غنيمى الصياد 77

هبة عبدالحليم ابوالمعاطى السيد عبدالنبى 74

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

(الفرقة الثالثة()نصوص- أدب - قواعد )لغة عربية  - (الثالثة
هدير صالح العربى اسماعيل جاد 75

هاجر رضا شعيب عبد العزيز سالمة 72

هايدى هشام حسين سرحان 73

هاجر اسامة عبد هللا عبد المقصود غنيم 70

هاجر جمال محمد احمد عبد الفتاح 71

نيرة مدحت محمد العيسوى 68

نيرمين عادل عبد الحى العدل الشاعر 69

نور صبحى احمد عزب 66

نورهان على جابر على احمد 67

ناهد احمد محمد البطل 64

ندى ابراهيم عبدهللا نصير محمد العبد 65

مصطفى اسماعيل محمد اسماعيل جودة 62

منة هللا عاطف محمد محمدين ابراهيم 63

مروه احمد محمد ابراهيم زغلول 60

مروه السعيد محمد على وفا 61

محمود محمد ابراهيم الحداد 58

محمود محمود محمد محمود خضر 59

محمد محمود محمد محمود القصاص 56

محمود عبدهللا محمود محمد الوكيل 57

محمد صالح حسينى االبجر 54

محمد عبد الناصر سعيد عبد المجيد 55

محمد ايمن محمد البرى 52

محمد خالد عزت محمد سليمان 53

محمد احمد محمد عثمان يوسف 50

محمد اشرف توفيق عبد السالم بسيونى 51

عواطف عثمان عطيه عبدالحميد 48

لوى سعيد حسين نصرهللا حسن 49

على سعيد ابراهيم محمود زلط 46

على طارق على عبد اللطيف عقل 47

عفاف ايهاب رزق رزق شرف 44

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

(الفرقة الثالثة()نصوص- أدب - قواعد )لغة عربية  - (الثالثة
عالء الدين حسن السعيد القليوبى 45

عبد الرحمن سامى محمود احمد بلتاجى 42

عبد هللا ابوبكر وجدى الجندى 43

عادل السيد التابعى الصاوى عبد الخالق 40

عبد الرحمن جمال محمد محمود دبور 41

ضحى حمدى محمد على الكورغلى 39
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