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  اسم الطالب

  

  المادة 

  

رقم 

الجلوس 

  "ان وجد"

  

حالة الطالب : 

  ناجح / راسب "

 √ 41838  نقد آالء عصام الدين محمد  ١

زعلوكهناء عبد اللطيف   ٢  X 41881  نقد 

 √ 41971  نقد ايمان على زيدان  ٣

 X 42010  نقد هالة سعد رجب غزال  ٤

 √ 42834  نقد ايمان على السيد محمود زيدان  ٥

 X 42925  نقد محمد على عبد الحميد طه  ٦

 √ 41815  نقد مها عادل محمد عبداهللا  ٧

 √ ٤١٨١٨  نقد هدير منير السيد  ٨

 √ 41837  نقد مي محمد زكريا عمر  ٩

رقم   المادة   اسم الطالب  م

  الجلوس

  حالة الطالب: 

  ناجح/راسب

الوهاب عبد الحسينى سعيد اسماء  ١   √ 41839  تعليم كبار 

  √ 41866  تعليم كبار محمود محمد فايز االء  ٢

 √ 41839  تعليم كبار  االء فوزي محمد حجاب  ٣

 √ 41817  م كبارتعلي  بركات ليإسماعاسراء علي علي   ٤

رقم   المادة   اسم الطالب  م

  الجلوس

  حالة الطالب

  √ 41878  عبادات بالل محمد رضوان القاضي  ١

  √ 41926  عبادات حمدي محمد امين محي الدينندي   ٢



رقم   المادة   اسم الطالب  م

  الجلوس

  حالة الطالب

 عزة محمد تهامي  ١

  

فروق 

  فردية 

42029 

  

√  

رقم   المادة   اسم الطالب  م

  الجلوس

  حالة الطالب

  √ 41838  شعر آالء عصام الدين محمد  ١

  √ 41881  شعر هناء عبد اللطيف زعلوك  ٢

 رجب غزالهالة سعد   ٣

  

 42010  شعر

  
√  

إسراء عاطف رجب محمد عمر عبد   ٤

 العال

  √ 41929  شعر 

  √ 41932  شعر اسراء محمود علي يس يوسف  ٥

  √ 41935  شعر آالء فوزي محمد حجاب  ٦

  √ 41941  شعر أية خالد مصطفي الفحام  ٧

  √ 41944  شعر بسمه حمدي فرج شعبان  ٨

  √ ٤١٩٥٨  شعر عزة عبدالقادر محمد كوهية  ٩

  √ 41961  شعر عالء رمضان أحمد إسماعيل  ١٠

  √ 41962  شعر عمرو خالد فهمي الكومي مرعي  ١١

  √ 41967  شعر فاطمه حسام شوقى عبدالرحمن قريطم  ١٢

  √ 41971  شعر محمد ابراهيم زايد زايد شراره  ١٣

  √ 41980  شعر محمد مجدي فتحي محمد  ١٤

  √ 41981  شعر محمود ناصر أحمد أحمد درويش  

مصطفى شوقي محمد عبدالصادق   

 خليفة

  √ 41988  شعر

  √ 41989  شعر مصطفى محمد محمود محمد على  

  √ 41992  شعر ميرنا أحمد عبد الحميد الصيحى  

  √ 41994  شعر ندي حمدي محمد امين محي الدين  

  √ 41994  شعر هالة ابراهيم موحى ابراهيم  

محمدوفاء حمودة عبد الفتاح السيد      √ 41999  شعر 



ياسمين محمد عبد المجيد ابراهيم   

 سرور

  √ 42000  شعر

  √ 42002  شعر ايمان علي السيد محمود زيدان  

 √ 42010  شعر والء حسن شفيق حسين  

 


