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       Eكيمياء  الشعبة :                        علمىالفرقة : الرابعة 

 االستاذ المشرف : 

 المندرة- ش النبوى المهندس -نات لغاتبالرسمية ث تقسيم الزهورالمدرسة : 

 (1)رقم المجموعة                 األثنينيوم التمرين: 

 

 الحظاتم الطالبم أس م

  يللآية ناصر السيد محمود خ  .1

  محمد رحال  حنين محمد عوض مسعود  .2

  ى بكرى محمودسارة مطف  .3

  السيد سارة خليفة محمود بدوى  .4

  سمر سعد أمين إبراهيم  .5

  سهيلة سعيد ممدوح عبد الرسول أحمد  .6

  فرح محمد السيد على أحمد رضوان  .7

  منة هللا خالد عبد السالم سلطان  .8

  يد رزيقةمورين موريس فر  .9
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       Eكيمياء  الشعبة :                        علمىبعة راالالفرقة : 

 االستاذ المشرف : 

 30ش  -نات لغاتبالرسمية ث  الفضالىالمدرسة :

 (2)رقم المجموعة                 األثنينيوم التمرين: 

 

 الحظاتم الطالبم أس م

  آيه عبد الستار فريد علوانى  .1

  سوقىدرنا سليمان ناصر ال  .2

  ا عزت على خضررض ريم  .3

  شروق السيد محمد حماده  .4

  شيماء إبراهيم محمد إبراهيم الترابه  .5

  وضكارولين أدوارسعيد عبد المسيح ع  .6

  فت مترى سدراكريم رأم  .7

  مريم فهمى ميشيل رشدىفهمى  .8

  مريم محمود عبد القادرمحمد  .9

  محمد الجبالى شبل أبو جاموس مى  .10

  محفوظ بهجات نورهان حمدى  .11

  اضين عبد العوهاجر عامر حس  .12
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       Eكيمياء  الشعبة :                        مىعلالفرقة : الرابعة 

 االستاذ المشرف : 

 الرأس السوداء-أرض الكتان  -نات لغاتبالرسمية ث  عصمت عبد المجيدالمدرسة :

 (3)رقم المجموعة                 األثنينيوم التمرين: 

 

 الحظاتم طالبلام أس م

  د الوهابمة عزيز عباروينا أسا  .1

  إسراء رضا محمد السيد عبد العزيز  .2

  أمنية إبراهيم عبد المهدى إبراهيم  .3

  أميرة نوال عمر عثمان  .4

  نىاللبا آية مجدى محمد بصيلى  .5

  تسنيم أحمد صالح الدين عبد الحميد الشواربى  .6

  دمحمو حبيبة أشرف أحمد محمد  .7

  حاتةمد حامد شراندا أشرف أح  .8

  أبو زيد أبو زيدرنا سامى   .9

  روان محمد سعد أحمد  .10

  إبراهيمندى مصطفى محمود الباز  .11

  مصطفى محمد أحمد على تيسير   .12
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       Eكيمياء  الشعبة :                        علمىالفرقة : الرابعة 

 االستاذ المشرف : 

 الرأس السوداء- جراجش ال -نات لغاتبالرسمية ث  ننيأم المؤمالمدرسة :

 (4)رقم المجموعة                 األثنينرين: التميوم 

 

 الحظاتم الطالبم أس م

  عصام إبراهيم محمد داوودإسراء   .1

  أسماء محمد حسن على محمد أبو وردة  .2

  رجاسمين محمود جابر محمود الجيا  .3

  سيددرى الحبيبة حمادة بكر ب  .4

  حمدحنان مجدى عبد الرحيم سيد أ  .5

  دياب ينخلود أشرف محمد حس  .6

  روان محمد محمد عبد هللا حفناوى  .7

  غزال  سارة فاروق محمد عبد العزيز  .8

  خطاب ماجدة حامد حنفى محمود  .9

  مصطفى ندى السيد حسن حسين  .10

  أحالم ثروت محمد صقر  .11

  عال السيد عبد السالم عبد السالم  .12

  سادةعت وديع بلمارينا ط  .13
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       Eكيمياء  بة :الشع                        علمىعة : الرابالفرقة 

 االستاذ المشرف : 

  جليم-ش أبو قير -نات لغاتبالرسمية ث  محمود سامى البارودىالمدرسة :

 (5)رقم المجموعة                 األثنينيوم التمرين: 

 

 الحظاتم الطالبم أس م

  مر نجم عمرد عممحه آي  .1

  د زيدانوداد حام بتول جمال  .2

  حسين  رحمة محمود توفيق أحمد  .3

  ريهام إبراهيم إسماعيل عبد الموجود  .4

  جرجس شنودة بخيت غطاس سارة  .5

  محمد سارة ممدوح إبراهيم توفيق  .6

  فرح ندا محمد محمد ندا  .7

  ماريهان أحمد أبو ضيف حسن سليمان  .8

  مد على سالم حأ محمد محمد مها وائل  .9

  مد اإلمامف فوزى محنادين أشر  .10

  ندى هانى بسيونى القبارى المنسى  .11

  ى عباسهايدى محمد مشال  .12

  حنين صبرى أحمد إسماعيل   .13

  عثمان  لبة سليماننورا عادل ط  .14
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       Eكيمياء  عبة :الش                        علمىالفرقة : الرابعة 

 ف : االستاذ المشر

 سموحة - ت لغاتانبى النجارمصطفرسة : مدلا

 (6)عة جموملرقم ا                األثنينيوم التمرين: 

 

 الحظاتم الطالبم أس م

  نحراوىأسماء فتحى على كامل ال  .1

  صديق أمانى إبراهيم محمد   .2

  أميرة عبد الباسط هالل على سعيد  .3

  رمضانمحمد  ودأميرة محم  .4

   ضلف نإيمان محمد حسن سليما  .5

  تقى خالد السيد يمنى محمد  .6

  حنين حسام حفنى إبراهيم حسان  .7

  ن كمال الدينيمداليا أمين محمد أ  .8

  محمد  ياسمين عادل أحمد مرسى  .9

  رحمة أحمد محمد محمد على  .10

  إسماعيل  إسماعيل فرجمحمد عال   .11
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       E اءيكيم الشعبة :                        علمىالفرقة : الرابعة 

 االستاذ المشرف : 

 سموحة-خلف البوار-تقسيم أرض القضاة -نات لغاتبالرسمية ث  سموحةالمدرسة : 

 (7)رقم المجموعة                 األثنينيوم التمرين: 

 

 الحظاتم الطالبم أس م

  آالء عماد أحمد عبد الحكيم  .1

  روان السيد أحمد الصعيدى  .2

  دحميال أحمد عبدزينة أحمد سعد   .3

  سلمى عصام الدين محمد جمعة  .4

  سمية عمرو محمد عبد العليم  .5

  ىالزغب هبة إيهاب سعيد يوسف محمود  .6

  لعال حسينفتحى عبد اشيماء   .7

  آية هللا عالء محمود عز العرب   .8

  آية عبد العال السيد عبد العال  .9

  البرعى  ميل محمد إبراهيفرح نب  .10

  جهاد صديق مصطفى صديق  .11
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       Eكيمياء  الشعبة :                        علمىالفرقة : الرابعة 

 :  المشرف االستاذ

  فؤاد ش –محطة الرمل -نات لغاتبالرسمية ث  فواطم لاالمدرسة :

 (8)رقم المجموعة                 األثنينيوم التمرين: 

 

 الحظاتم لبالطام أس م

  السعيد غازى محمد سعيدنية مأ  .1

  ه خالد على سعد السمبختىيآ  .2

  ب يوسفبيجاكلين يوسف ح  .3

  هيماانة عطية لطفى إبردمي  .4

  لد عبد الوهاب محمدرهف خا  .5

  روان إبراهيم السيد قاسم   .6

  روان محمود أحمد محمود إبراهيم  .7

   يم حسن أبو المعاطى غطاسر  .8

  ريهام حماد حسين على  .9

  الرحمن محمد عبد هبة سعيد إبراهيم  .10

  سلمى سمير محمد محمود محمد  .11

  هايدى محمود فرج محمد فرج  .12

  لبازأحمد محمد فرج ا  .13
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       Eكيمياء  الشعبة :                        علمىالفرقة : الرابعة 

 لمشرف : االستاذ ا

 الرملطة مح –ش شكور  -نات لغاتبالرسمية ث إسكندرية المدرسة : 

 (9)رقم المجموعة                 األثنين: يوم التمرين

 

 الحظاتم الطالبم أس م

  أسماء محمد مصطفى على   .1

  إبراهيم السيدالعربى  سارة  .2

  عارف سهيلة أحمد عمران محمد  .3

  مريام جان عجيب ساويرس  .4

  مى مصطفى محمد مصطفى الفيار  .5

  ندى فايز شيتوى  .6

   محجوب علىدمحميمنى محمد   .7

  نا راوى بشاىيوستي  .8

  تسنيم إبراهيم فؤاد إبراهيم حسين  .9

  إبراهيمميار محمود فرغلى   .10

  أمين حسننور خالد   .11

  هاجر إبراهيم محمد شاهين  .12

  ذكرى نورة مجدى أحمد  .13
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       Eكيمياء  الشعبة :                        علمىالفرقة : الرابعة 

 : االستاذ المشرف 

 البيطاش- ش مكة -لغاتنات بالرسمية  ث جمىالعرسة :لمدا

 (10)قم المجموعة ر                األثنينيوم التمرين: 

 

 الحظاتم البالطم أس م

  عبد المجيد أنجى محمد عبد المجيد حسن  .1

  آيه جمعة شريف حميده إبراهيم  .2

  سارة نبيل خليل خليل  .3

  نماعيل حسنور الهدى ممدوح إس  .4

  محمد نوراى رفعت محمد زكى  .5

  عبد الحميد محمد عبد الحميدنيرة   .6

  هاجر مصطفى سيد حسانين  .7

  د عطية محمدياسمين أشرف سع  .8
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       Eكيمياء  الشعبة :                        علمىقة : الرابعة لفرا

 االستاذ المشرف : 

 السوداءس الرأ –مساكن العبور  - لغات يننب الرسميةث  ير الجمال من: المدرسة

 (11)رقم المجموعة                 األثنينلتمرين: يوم ا

 

 تالحظام الطالبم أس م

  سالمة  دأحمد حسن حسن على محم  .1

  حديفة  أحمد محمد عبد المجيد عبد هللا  .2

  ك شنوده قدسى شنودهمار  .3

  بد هللامصطفى محمود عبد الفتاح ع  .4

  و عمرعبد الفتاح أحمد أب إبراهيم عالء محمد  .5

  حمدوسى محمد موسى مأحمد م  .6

  محمد خالد عبد المجيد محمود  .7

  مؤمن حسن رضوان حسن رضوان  .8
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       Eكيمياء  الشعبة :                        ىلمعالفرقة : الرابعة 

 تاذ المشرف : االس

 كاملمصطفى  -لغات يننبية الرسمث  هدى شعراوىالمدرسة :

 (12)رقم المجموعة                 ألثنينايوم التمرين: 

 

 الحظاتم الطالبم أس م

  أحمد عبد النبى أحمد عبد هللا محمد  .1

  محمود أحمد نوح رمضان نوح  .2

  مة محمد جوده محمد النعمانىاأس  .3

  لى أمن عصام كمال أحمد ع  .4

  كريم محمد فتحى عبد اللطيف محمود  .5

  اهيم موسىمازن محمد إبر  .6

  سامة عباس عيسوىمحمد أ  .7

  محمد مصطفى السباعى ذكى  .8

  أحمد محمد أحمد محمد عمر  .9
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       Eكيمياء  : بةالشع                        علمىالفرقة : الرابعة 

 ستاذ المشرف : اال

 سموحة -يل ميدان فيكتور عمانو -اتلغ يننبالرسمية ث  زهرانالمدرسة :

 (13)لمجموعة رقم ا                األثنينمرين: يوم الت

 

 الحظاتم الطالبم أس م

  محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب  .1

  أحمد أبو الحسن  قسن صديمروان ياسر ح  .2

  برصامصطفى أحمد مصطفى   .3

  سف أحمد محمد أحمد عوضيو  .4

  سخاوىمعتز باهلل على خميس على محمد ال  .5

  لمحسنطارق عزت محمد عبد ا  .6

  ن تغيان عبد الرحممحمد صالح   .7
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       Eكيمياء  الشعبة :                        علمىالفرقة : الرابعة 

 االستاذ المشرف : 

 بجوار سوق الهانوفيل -لغات يننبمية رسلا ث اللواء محمد نجيبسة :المدر

 (14)رقم المجموعة                 األثنينرين: لتميوم ا

 

 ظاتالحم الطالبم أس م

  إبراهيم عبد الخالق أحمد خالد  .1

  عبد الرازق محمد محمودق أحمد عبد الخال  .2

  عصام بسيونى صبرى صحصاح  .3

  محمود حسن م جمعهمحمد إبراهي  .4

  هللاد عبد حممى محمد مجد  .5

  يوسف سعيد عبد العزيز محمد  .6

  عبد الرحمن محمد محمد لطفى عبد الرؤوف  .7

  عادل ربيع حسنعمرو   .8
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       Eكيمياء  الشعبة :                        علمىالرابعة الفرقة : 

 االستاذ المشرف : 

 البيطاش-النقل العام اجرج خلف -لغات يننبالرسمية ث  طلبحمزة بن عبد المالمدرسة :

 (15)رقم المجموعة                 ناألثنييوم التمرين: 

 

 الحظاتم بالطالم أس م

  عبد الرحيمحمن رشدى محمود عبد الر  .1

  عصام مرعى حسن أحمد إبراهيم  .2

  عبد الفتاح هشام طارق أبو خطوة زيد  .3

  محمود فرج زكى فرج منصور   .4

  محمد عبد الغفار إسالم يحيى  .5

  مود عبد الوهاب عبد الحليممح سفيو  .6

  كويعة  محمد أسامة أحمد محمد  .7

 


