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(٢٠١٧ - 

٢٠١٨ )

مالحظات شئون الطالباالسمم

أمل ممدوح على محمود حمدان ١

احمد عبد الحلٌم محمد عبد الحمٌد عرفه ٢

اسراء احمد عبد الحلٌم احمد الزهٌري ٣

اسراء شعبان محمد احمد ٤

اسراء مختار احمد عوض ٥

اسماء عبدالعظٌم محمد عبدالعظٌم ٦

اسماء محمد نبٌل محمد امٌن عامر حجازى ٧

اسماء نبٌه مصطفى المغربى الشوٌحى ٨

اشرقت محمد محمد المعصراوي ٩

االء ابراهٌم السٌد محمد ابراهٌم ١٠

امانى القصبى عبد الجلٌل ابراهٌم ١١

امنٌة طارق صالح ابراهٌم سلٌمان ١٢

امٌر خالد ٌونس السامولى ١٣

اٌمان ناصر صالح حسن الناغى ١٤

اٌهاب محمد عبدالفتاح محمد ٌوسف ١٥

بسنت جمال عبد الحى محمد الطحان ١٦

حبٌبه عبد العلٌم عوض محمد السٌد عبد الموجود ١٧

حسام رمضان محمود محمد رخا ١٨

خالد محمد سعد عبد المعطى ١٩

دعاء عبد الوهاب عبد الوهاب على الزر ٢٠

دعاء محمد مصطفى الحدٌدى ٢١

دنٌا احمد محمد عامر على ٢٢

دٌنا اسامه عبد الحى كامل ابراهٌم ٢٣

رؤى رمضان فاروق المرسى شعبان ٢٤

رحاب ربحى مصطفى على سعٌد ٢٥

روان ماجد محمد عٌد ٢٦

سارا محمد عباس احمد مهران ٢٧

سحر سامح محمد السٌد احمد المدنى ٢٨

سلمى محمد السٌد على عبد الرحمن ٢٩

سماح على احمد محمد الكامل ٣٠

شروق سامى محمد محمد هتٌمى ٣١

شروق محمد رمضان ابراهٌم خلٌفه ٣٢

غاده عادل حامد محمد سٌد احمد ٣٣

-١
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فاطمه مؤمن السعٌد سعد ٣٤

فاطمه محمد سالمه سالمه ٣٥

فرحه عنتر فخرى عنتر ٣٦

كرٌم عادل راضى محمد جادالحق ٣٧

محمد احمد عبد المجٌد محمد الفقى ٣٨

محمد خالد انور هالل على ٣٩

مرٌم صالح جاب هللا ابراهٌم ٤٠

مصطفى الششتاوى مسعد العزب ٤١

مصطفى عالء محمد عطٌه مطاوع ٤٢

مٌرال محمد عبد الرحٌم محمد عبدالرحٌم ٤٣

مٌرنا خالد السٌد محمود خاطر ٤٤

ندى احمد سعد شومان ٤٥

نورهان عالء محى الدٌن ابراهٌم محمد ٤٦

هاجر عالء محمد رفعت الشافعى سعد ٤٧

هدى محمد كمال عبد الحلٌم دراج ٤٨

هدٌر هشام مراد عبد الحمٌد احمد ٤٩

هند خالد زٌن عبد الحافظ ٥٠

ٌاسمٌن محمد عبد المنعم عبد المجٌد ٌوسف ٥١

تقرٌر 

عن 

طالب 

سنة 

 دراسٌة
الفرقة 

- أولى 

انتساب 

- موجه 

اللغات 

الشرقٌة
للعام 

االكادٌمً 

(٢٠١٧ - 

٢٠١٨ )

مالحظات شئون الطالباالسمم

ابراهٌم مرزوق السعٌد مصطفى االحول ١

احمد ابراهٌم عبدالباقى محمد صابر ٢

احمد حسن ابو المعاطى جاد حجازى ٣

احمد طارق فاروق توفٌق العدوى ٤

احمد عادل محمد خلٌل ٥

احمد عبدهللا احمد امٌن عبدالغنى ٦

احمد عبدالمطلب فرج عبدالمطلب ٧

احمد كامل محمود محمد ٨

احمد كمال محمود عبدالنبى عبدهللا ٩

احمد محمد السٌد محمد ابراهٌم ١٠

-١
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احمد نبٌل محمد على المتولى ١١

احمد ولٌد محمد السٌد رضوان ١٢

ازهار السٌد زكى حسن محمد خلٌفه ١٣

اسر هٌثم محمد عمار ١٤

اسراء رزق محمد السٌد رزق ١٥

اسالم سالمه شحاته سلٌمان سلٌمان ١٦

اسماء حموده احمد السباعى ١٧

اشرقت رضا المكاوى محمد ١٨

االء فؤاد جاد محمد السٌداحمد ١٩

االء فتح هللا على ٌوسف على ٢٠

االء منصور حرمى احمد المكاوى ٢١

الشٌماء محمد زكى محمد طه العزب ٢٢

امانى عبده محمد عبده الناظر ٢٣

امٌره عبوده عبد الرحٌم عٌد سالم ٢٤

اٌات محمود العدل المرسى ٢٥

اٌة كرم فاروق سالم بهنساوى ٢٦
 محولة من كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة

اٌمان ابراهٌم محمود منصور ٢٧

اٌمان عبد الرحمن محمد ابراهٌم حسنٌن البٌه ٢٨

اٌه ابراهٌم الدسوقى عبد المنعم ٢٩

اٌه اسالم فائق حسب على ٣٠

اٌه السٌد الصغٌر رضوان ٣١

اٌه السٌد بدٌر حسٌن ٣٢

اٌه السٌد خلٌل السٌد خلٌل غنٌم ٣٣

اٌه سعد حسن سٌد احمد ٣٤

اٌه عادل احمد السٌد البسٌونى ٣٥

اٌه عبد الحمٌد محى الدٌن احمد ٣٦

اٌه عبد العزٌز ابراهٌم السٌد زاٌد ٣٧

اٌه محمد على على الشافعى ٣٨

اٌه محمود اسماعٌل محمد ٣٩

بسمه اسامه عبد هللا محمد المتولى ٤٠

بسمه محمد الشربٌنى محمد طلبه ٤١

بسنت اشرف محمد عثمان ابراهٌم جاوٌش ٤٢

بالل محمود فتحى محمد عوض ٤٣
 محول من المعهد العالى لتكنولوجٌا البصرٌات فى 

٢٠١٦/٢٠١٧العام الجامعى

تسنٌم كمال على على الجمل ٤٤

جهاد ٌاسٌن محمد السٌد ٌوسف ٤٥

حامد رفعت على المنزالوى ٤٦

حسام احمد كمال محمد السٌد ٤٧

حسام محمد حامد عبد هللا ٤٨

حسام محمد عبدالوهاب بدوى الشابورى ٤٩

حسام محمد على عبدالحمٌد سلٌمان ٥٠

دالٌا السٌد محمد خلٌل ابراهٌم ٥١

دالٌا حمدى محمد كامل على عبد هللا ٥٢

دالٌا عبد الرازق على المتولى ابراهٌم ٥٣

دعاء اشرف عبد المجٌد عبدالحكٌم ٥٤

دعاء ٌاسر محمد محمد خضر ٥٥

دعاء ٌسرى السٌد محمد احمد ٥٦

رائف احمد لطفى ابراهٌم ٥٧

رحٌم اسامه محمد حافظ صقر ٥٨

رنا محمد رمضان محمد احمد ٥٩

رنا هانى فخرى عبده عبد اللطٌف ٦٠

روٌدا سعد عبد الحمٌد بالل جاد ٦١

رٌم محمد احمد محمد بحٌرى ٦٢



رٌهام سامى عبد الحمٌد محمد كامل ٦٣

زٌنا فتحى احمد مصطفى ٦٤

سامح وجٌه معوض الجمل ٦٥

سعاد محمد ابراهٌم على ٦٦

سمر ابراهٌم منٌر احمد الموافى ٦٧

سمر على الخضرى محمد محمد ٦٨

سهام عزٌز صابر اسعد تادرس ٦٩

شٌرٌن شاكر على محمد البحراوى ٧٠

شٌماء اشرف حبٌب المصرى ٧١

ضحى احمد محمد الغرٌب ٧٢

ضحى مبروك وهبه صادق ٧٣

طه احمد محمد شهبورجبر ٧٤

عبد الحمٌد محمود عبد الحمٌد عبدالحق ٧٥

عبد الرحمن حسن القطب ٌوسف اسماعٌل الزلوعى ٧٦

عبد الرحمن عاصم عبدالمعبود محمد القطورى ٧٧

عبد السالم فراج سعد الدٌاسطى ٧٨

عبدالرحمن محمد السٌد بٌومى مبروك ٧٩

عبدهللا محمد محروس طه ناجى ٨٠

عبٌر احمد السٌد ابو فراج ٨١

عبٌر احمد محمد مجاهد ٨٢

عصام خالد احمد المهدى المنسى ٨٣

عمرو السٌد مصطفى السٌد عدٌسه ٨٤

غاده مصطفى محمد عبد الرازق الشافعى ٨٥

فاطمه اسامه عبد هللا سالم ٨٦

فاطمه رضا مصطفى ابو الفتوح ٨٧

فاطمه سامى حلمى محمد الصعٌدى ٨٨

فاطمه فرج السٌد السٌد قندٌل ٨٩

كرٌم محمد قزازى محمد ٩٠

لمٌاء على حسن عبد المنعم ٩١

لٌلى حسن حسن السٌد غزال ٩٢

ماجد احمد محمد على بلبول ٩٣

محمد احمد محمد احمد شرٌف ٩٤

محمد احمد محمد احمد عبدالباقى ٩٥

محمد احمد محمد عبداللطٌف ٩٦

محمد اشرف عبد المنعم عبد الحمٌد الرطل ٩٧

محمد رمضان مصطفى محمود الدسوقى ٩٨
 محول من كلٌة الحقوق جامعة المنصورة فً العام 

٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 

محمد سالم محمد على سالم ٩٩

محمد فوزى اسالم محمد احمد ١٠٠

محمد محمود حسن ٌوسف ١٠١
 محول من كلٌة التربٌة النوعٌة جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة

محمد نبٌل محمد زغلى النجار ١٠٢

محمد هشام محمد مصطفى السمنودى ١٠٣

محمود سند نبٌل عبد السالم رجب ١٠٤

محمود ٌحى ابو المجد المتولً السبكى ١٠٥

مروه عرفات فتحى محمدالعوضى ١٠٦

مرٌم خالد السعٌد عبد الهادى سلطان ١٠٧

مرٌم محمود عبد الحلٌم المنشاوى ١٠٨

منه هللا عبد الوهاب صالح عبد الباقى جمعه ١٠٩

منه هللا محمد على محمود على ١١٠

منى مجدى حسٌن محمد عبد هللا ١١١

مى فوزى العوضى السعٌد ١١٢

مى مصطفى لطفى السامولى ١١٣



مٌاده عصام حجازى حجازى خلٌل ١١٤

مٌاده نبٌل محمد ابراهٌم سلٌمان ١١٥

مٌرفت السٌد محمد حسن ١١٦

مٌرنا ٌوسف احمد ٌوسف العشماوى ١١٧

ناهد شرٌف ابراهٌم عبد الفتاح رزق ١١٨

نجاه رضا رزق عبد الحمٌد الهنداوي ١١٩

ندى حسن غنٌم عبد المولى جاب هللا ١٢٠

ندى محمد السعٌد الحداد ١٢١
 محولة من كلٌة الزراعة جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة

نسمه ربٌع حامد محمد عٌسى ١٢٢

نعٌمه عبد هللا على ابو الروس ١٢٣

نهى طارق عبد هللا العفٌفى ١٢٤

نهى محمد ربٌع محمد مصطفى ١٢٥
 محولة من كلٌة الحقوق جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة

نهٌل مصطفى احمد الزعترى ١٢٦
 محولة من كلٌة التجارة جامعة المنضورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

نور حسن فهمى منٌع ١٢٧

نورهان السٌد محمد السٌد محمد العزب ١٢٨

نورهان خالد احمد محمد حسٌن ١٢٩

نورهان سعد حامد زكى حامد ١٣٠

نورهان عبدالهادى عبدالهادى خضر ١٣١

نٌفٌن رضا سالمه العدل عبدالرازق ١٣٢

هاله عطٌة احمد ابراهٌم شحاته ١٣٣

هبه رضا محمد على على ١٣٤

هنا عمرو عبدالعزٌز امٌن السمنودى ١٣٥

وفاء حازم محمد الموجى ١٣٦

ٌمنى محمد احمد الحسانٌن شوشه ١٣٧

ٌوسف محمود طه محمود ١٣٨

ٌوسف محمود ٌوسف السٌد موسى ١٣٩


