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 الطالبات المستجدات 
 

 

 اســـــــم الطالبة م
رقم 

 الجلوس
 مالحظــــــــــــــات

  11 اسراء احمد عمرو احمد محمد  .1

  12 ي عبد الحميد باللاسراء حنف  .2

  13 اسراء خميس حسن على فرعاصى  .3

  23 اسماء حسام الدين محمد غنيم  .4

  31 االء جمال محمد هندي قنديل  .5

  35 االء محسن متولي احمد قناوي  .6

  43 امل محمد ابراهيم عباس ابو طالب  .7

  44 امنية حامد السكري ابراهيم  .8

  51 اميرة فؤاد عبد الفتاح السعيد  .9

  54 اية حميدة احمد ابراهيم  .11

  55 اية خالد محمد السيد محمد  .11

  57 اية محمد السيد محمد مهران  .12

  59 ايريني رؤوف جرجس مسيحة  .13

  61 ايمان ابراهيم فهمي ابراهيم يحيى  .14

  67 ايمان كمال السيد محمود عثمان  .15

  82 اية محمد محمد حسن قمره  .16

  88 يمانبسنت أنور عبد الرحمن ابراهيم سل  .17

  97 تقى صبحي علي محمد علي  .18

  111 جنة طارق محمد سليم  .19

  113 جهاد أشرف باتع عبد المنعم الهمدان  .21

  115 جهاد رضا النحاس خليل السيد  .21

  111 حبيبة رمضان أحمد أحمد السيد  .22

  123 داليا محمود أحمد محمد  .23

  124 داليا نبيل محمد عزت عبد اللطيف حنورة  .24

  125 د محمد أحمد عبد العالدعاء أحم  .25

  127 دعاء محمد محمد حافظ ابو ستة  .26

  128 دنيا فتحي محمد السيد درويش  .27

  142 رقية محمد ابراهيم عثمان حسن  .28
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  147 روان السيد محمد أحمد رجب  .29

  148 روان إيهاب حسن السيد رجب  .31

  153 روان محمد حسن علي السيد  .31

  154 روان محمد عادل علي محمود  .32

  156 روان محمد عبد المنعم بسيوني  .33

  159 روان محمد يسري أحمد محمود علي  .34

  161 روان منصف خليل ابراهيم صالح  .35

  163 روان يوسف مسعود عبد اللطيف عبد الواحد  .36

  167 ريهام رجب شعبان حسن عالم  .37

  172 زينب مصطفى أحمد علي عثمان  .38

  184 سارة منير محمد عوض محمد  .39

  186 ة جمال أحمد كامل يوسفسالم  .41

  196 سلمى مصطفى أحمد محمد عبد العال  .41

  211 سمر سعيد المهدي برهان  .42

  213 شيماء حسن عبد الكريم حسن السيد  .43

  214 شيماء عبد الفتاح السعدي يسن  .44

  215 شيماء عزت محمد إسماعيل كيالني  .45

  216 شيماء فتحي عبد الرحيم سعيد  .46

  217 حسين فرغليشيماء محمد أحمد   .47

  221 عبير حسن محمد خضر نمير  .48

  228 عال عادل عبد العزيز محمود  .49

  243 فاطمة السيد محمد زيان علوة مراد  .51

  246 فاطمة حسام الدين أحمد محمد  .51

  249 فاطمة عادل محمد أحمد إبراهيم  .52

  253 فايزة فوزي صابر إبراهيم  .53

  256 فريدة أحمد عبد الفتاح محمد فراج  .54

  262 كريمان أشرف محمد عبيد أحمد  .55

  265 لمياء عبد المحسن رحيم بخيت  .56

  266 ليزا موعود لظيم عبد المسيح  .57

  269 مارتينا رأفت شوقي صليب مرجان  .58

  277 مارينا مجدي توماس قلدس توماس  .59

  285 مروة طارق موسى عبد المنعم  .61

  286 مروة محمد أحمد حسنين شلبي  .61

  291 حي عزيز دوسمريم جورج صب  .62

  293 مريم طلعت فهمي معروف  .63

  294 مريم عاطف وردي شحاتة سعيد  .64

  296 مريم مجدي بخيت عبيد  .65
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  297 مريم محمد حسني علي  .66

  311 منة اهلل إبراهيم متولي بغدادي حسنين  .67

  313 منة اهلل السيد قبيصي عبد الرحمن محمد  .68

  316 منة اهلل عمر محمد محمود إسماعيل  .69

  312 منى صابر محمود عبد الفتاح خلف  .71

  324 ميرنا خميس عبد المعطي جوده نصر  .71

  326 ميرنا عبد الحميد رجب ماضي عبد الحميد  .72

  331 نادية طارق أحمد محمد جودة  .73

  335 ندى طارق إباهيم السيد سليمان  .74

  337 ندى عيد جابر أحمد محمود  .75

  347 قنوران بكري أبو بكر محمد مصطفى القز  .76

  351 نورهان أحمد علي جادو زيان  .77

  352 نورهان أشرف محمد عبد العال عبد الرحمن  .78

  354 نورهان جابر محمد محمد جمعة  .79

  355 نورهان جمال سالم أحمد العش  .81

  357 نورهان محمد عبد الوهاب أحمد شهاب الدين  .81

  362 نيرة عبد العاطي سالم فرج عشيبة  .82

  367 د العليم عبد الجوادهاجر عبد الجوادعب  .83

  372 هدير جمال السيد محمود محمد عامر  .84

  388 يارا هاني أحمد صادق  .85

  389 ياره أحمد حنفي محمود طه  .86

  391 ياسمين أحمد إبراهيم السيد محمد  .87

  392 ياسمين السيد محمد جبيصي  .88

  398 ياسمين طارق يحيى علي محمد  .89

  411 ياسمين محسن جابر محسن موسى  .91

  412 ياسمين محمد السيد عيد الشافعي  .91

  413 ياسمين محمد بشير أحمد إبراهيم  .92
 

 

 


