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 الطالبات المستجدات 
 

 

 اســـــــم الطالبة م
رقم 

 الجلوس
 مالحظــــــــــــــات

  1 اسراء رجب محمود سعد مراد  .1

  5 يد أحمد عوضامنية حسن الس  .2

  7 ايمان خلف أحمد خلف عبد العال  .3

  15 اسراء سابت محمد غانم الدبلي  .4

  22 اسماء ماهر سعد محمد حسين  .5

  22 اسماء محمد محمد أحمد علي  .2

  32 الشيماء عالء الدين محمد علي نوار  .7

  45 امنية أشرف محمود علي أبو طالب  .8

  28 ايمان موسى إبراهيم موسى غراب  .2

  78 اية عبد السالم مرغني عثمان النيل  .11

  81 اية قباري محمد محمد عبد اللطيف  .11

  24 ترنيم محمد أنور حلمي السيد  .12

  114 حنان كمال عباس أحمد أبو خشب  .13

  112 خلود أحمد عبد العال عبد اهلل  .14

  131 دينا فتحي أمين هندي  .15

  133 دينا محمود سعيد عثمان حسن  .12

  132 يرشا كمال رزق عل  .17

  132 رضوى صالح أحمد رضوان محمد  .18

  141 رفقة نبيل توفيق عزيز عبد الشهيد  .12

  143 رقية محمد عبادي عبد الرحمن  .21

  158 روان محمد فؤاد حسنين محمد عمار  .21

  122 روان وليد محمد علي علي  .22

  128 ريهام فتحي أمين هندي  .23

  171 زينب السيد الدسوقي مرسي  .24

  173 هيم نجدي عبد الرحمنزينب نجدي إبرا  .25

  175 سارة يحيى زكريا حسن سعيد  .22

  181 سارة زكريا محمد إبراهيم عثمان  .27

  183 سارة فتوح مكين مصطفى محمد  .28

  188 سحر عبد الكريم محمد فرغلي  .22

  125 سلمى محي الدين عبد الحميد شمس  .31
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  214 سهيلة عالء عبد القادر السيد  .31

  212 عليسهيلة يحيى صديق بهنسي   .32

  222 عال علي عوض علي محمد  .33

  231 عال محمد عبد العاطي عيسى حسين  .34

  232 فاطمة أحمد حسين محمد نصر  .35

  241 فاطمة أحمد فتحي عبد العظيم حواش  .32

  244 فاطمة السيد محمد محمد زيدان  .37

  245 فاطمة بسطاوي سيد أحمد محمد علي  .38

  247 فاطمة رجب أحمد طه بسيوني  .32

  254 فتحية البيلي إبراهيم رمضان البيلي  .41

  255 فدوى هشام حسن علي  .41

  258 فيروز سالم عبد الهادي سالم علي  .42

  252 فيروز محمود عبد العزيز سليمان عيسى  .43

  221 قمر محمد عبد اللطيف سليمان سعد  .44

  223 لبنى محمود علي محمد إبراهيم  .45

  271 مارية كرم مسعد حبشي  .42

  312 شام رمضان حسن السيدمنة اهلل ه  .47

  322 ميار محمود مصطفى محمود  .48

  332 ندى أحمد محمد أحمد حسوسو  .42

  332 ندى محمد زكريا محمد الغرباوي  .51

  343 نهاد بهاء جمال الدين محمود  .51

  348 نوران محمد عبد الرؤوف عبد الفتاح  .52

  353 نورهان أيمن عبد الراضي عمر محمد  .53

  352 هيم يوسفنورهان يوسف وهبة ف  .54

  371 هدير أحمد جابر عبد الغفار عبد الرحيم  .55

  373 هدير جمال قطب الصاوي  .52

  374 هدير رضا محمد عبد السالم  .57

  375 هدير عاشور محمد عاشور علي  .58

  377 هدير فؤاد عبد اهلل إبراهيم سالمة  .52

  378 هناء سمير عطا عبد الحميد  .21

  384 والء ماهر علي فهمي  .21

  324 ن حسن رمضان محمد عبد الواحدياسمي  .22

  327 ياسمين سعيد رجب حسن شاكر  .23

  412 يسرا مصطفى فتحي أحمد  .24
 

 
 


