
 

 

 

 

 



 

 قائمه بالفرقه االويل عام شعبه لغة اجنليزيه
 0202/0202للعام اجلامعي

 

 مالحظات االسم رقم الجلوس 

  االء اتراْيى يذًذ يرضي انضًر  1

  االء اشرف عيطي عيطي عثذاهلل  2

  االء عثذانردًٍ ضاليّ عثذانردًٍ  3

  االء يذًذ عيذ دطٍ يثرٔن  4

  االء َجى َٕرانذيٍ اتراْيى دطٍ  5

  ادالو تاير عادل عهي انشُأي  6

  انثرتريادًذ دًادج فتذي يرزٔق   7

  ادًذ رجة ادًذ اضًاعثم  8

  ادًذ عثذانغُي َثيم عثذانغُي عاير  9

  ارٔي ضعذ انطيذ يذًذ ادًذ  11

  اضراء اتراْيى عثذانرازق عهي                                                                11

  اضراء ضًير عثذانردًٍ يذًٕد  12

  صاترعثذانعسيس صذيك تذراضراء   13

  اضراء عثذاهلل يٕضي ضاليّ  14

  اضًاء ايًٍ عست يذًٕد عست  15

  اضًاء عثذانذًيذ ضاليّ يذًذ   16

  اضًاء عصاو فرج عثذانًُعى تذيري  17

اضًاء يذًذ عثذانًعطي يذًذ   18
 عثذانًعطي

 

  اياَي ياضر انطيذ يذًذ عثذانغُي  19

  عثذانٕادذ ايُيّ داتى شٕلي  21

  اييرج ادًذ دطاَيٍ يذًذ دطُيٍ  21

  اييرِ يصطفي رفاعي خهيفّ ضهيًاٌ  22

  اَجي يًذٔح صالح عهي رزق  23

  ايًاٌ دطٍ يصطفي يذًذ  24

  ايًاٌ عادل يذًذ يذًذ عهي  25
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 مالحظات االسم رقم الجلوس 

  ايًاٌ يذًذ عثذانفتاح رجة  26

  عثذانًُعى عطاايًاٌ يذًذ   27

  ايّ دطٍ انطيذ ضهيى  28

  ايّ صاتر عثذانطالو اياو  29

  ايّ عاطف يذًذ انصادق  31

  ايّ عثذانكريى عثذانًُعى عثذانكريى  31

  ايّ كايم يذًذ انثيٕيي  32

  ايّ كًال يذًذ يذًذ ْجرش  33

  ايّ يذًذ صثري عثذاهلل  34

  ايّ يذًٕد دهًي كايم ضهيًاٌ  35

  تتٕل طارق فٕزي دافظ  36

  تطًهّ رضا عثذانرافع يرضي  37

  تطًّ يُصٕر دافظ يرضي  38

  تطُت صثري ضًير عطٕج  39

  تطُت عالء عثذاهلل عهي  41

  تطُيى عطا عثذانطتار عطا  41

  تغريذ يجذي انْٕيذي لٕرج  42

  تمي اضايّ يذًٕد يذًذ  43

  جٓاد ادًذ اتراْيى يذطة  44

  خهٕد ضراج انذيٍ طّ اضًاعيم  45

  جٌٕ َاجي شذاتّ جاد اهلل  46

  خانذ شذتّ فارٔق انطيذ  47

  دَيا ضيذ صادق اتراْيى  48

  ديُا عاطف يذًٕد يذًذ تذار  49

  ديُا عثذانُثي يذًذ انطيذ انطيذ  51
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رقم  
 الجلوس

 مالحظات االسم

  رداب يطعٕد انشذات عًار  51

  رضٕي يذًذ دطُي يذًذ  52

  رَا يذًذ عثذانًُعى تٓايي انخٕني  53

  رٔضّ اشرف يذًذ انطيذ  54

  ريى ادًذ يغأري يذًذ عراتي  55

  ريى فايك يفرح عثذانذافظ  56

  ريٓاو عادل فٕزي عثذانمادر  57

  زيُة عًر ادًذ عثذانعظيى   58

  زيُة َجاح يذًذي يذًذ دطيٍ  59

  عصاو عثذانذهيى عثذانعسيسزيُّ   61

  ضارج عًاد انذيٍ عثذانذًيذ يذًذ  61

  ضارِ اتراْيى عثذانطالو زْراٌ  62

  ضهًي اتراْيى تذير انًرغهي  63

  ضهًي يذًذ يذًذ انطيذ دٕيت  64

ضهٕي عثذانثاضط  ضعذ يذًذ عثذانفتاح   65
 انشيخ

 

  ضًيرج عطيّ غُيًي عطيّ يٕضف  66

  ضٓيهّ رضا ضيذ دايذ انطيذ عثذانجٕاد   67

  شًص عاطف ادًذ خهيم  8

  شًص عثذانجٕاد يذًٕد يايٌٕ انشيخ  69

  شيريٍ يذًذ تيٕيي يذًذ دياب  71

  صفا يذًذ عصًت يعٕض دطيٍ  71

  صالح طُطأي صالح عثذانمادر  72

  ضذي يذًٕد يذًذ عثذانذهيى  73

  ضذي ٔائم انطيذ تيٕيي   74

75    
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 مالحظات االسم رقم الجلوس 

  شيريٍ يذًذ تيٕيي يذًذ دياب  7

  صفا يذًذ عصًت يعٕض دطيٍ  677

  عثذانردًٍ عهي ادًذ اتراْيى  78

  عهياء خانذ انطيذ عثذانخانك خهيم  79

  عهياء عهي عثذانطتار عهي  81

  عًر عالءانذيٍ يذًذ زكريا عثاش  81

  يذًذ ضعيذ عثذانغُي يذًذعًر   82

  غادج عثذانُثي اتراْيى ريضاٌ ُْذأي  83

  فارٔق يذًذ تُذاري يذًذ دطاَيٍ  84

  فاطًّ يذًذ كايم يذتٕني  85

  فرح يذًذ جٕدت عثذاهلل زريٍ  86

  فرح يًذٔح يذرو انطيذ  87

  فردّ اتراْيى يطٍ انُثٕي  88

  كريى دطٍ يطهى دطٍ  89

  يجذي اتراْيى انعجًيياجذ   91

  يذًذ جًال يذًذ  عهي  91

  يذًذ ياجذ يرشذ انطيذ عهي  92

  يذًذ َاصر دهًي فرج  93

  يذًٕد يصطفي يذًذ ضيذ يذًذ   94

  يذًٕد ٔنيذ نثية عفيفي  95

  يرٔج عسانذيٍ عثذانعاطي عثذانردًٍ  96

  يريى اشرف يذًذ اييٍ  97

  يريى ضانى ضهيًاٌ ضعذ  98

  يريى عرتي يرضي اتراْيى  99

  يريى يذًذ عثذانطالو يذًذ عهي  111
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 مالحظات االسم رقم الجلوس 

  يريى ٔديذ صثري فًٓي  111

  يصطفي دطاو يذًذي يرضي عًرٔ  112

  يصطفي كًال شذات دطٍ عٕض  113

  يريى ضانى ضهيًاٌ ضعذ  114

  يُار صثري عثذاهلل يذًذ  115

  يُار يصطفي اضًاعيم اتٕ انذْة  116

  يُّ اهلل عرفّ يذًذ عثذانعظيى  117

  يُّ اهلل يذًذ ادًذ يٕضي  118

  يي انطيذ اتراْيى يذًٕد   119

  ييريٓاٌ ايًٍ راضٕاٌ يذًٕد يذًذ   111

  َجالء شٕلي عاشٕر عثذانعال  111

  َذا ادًذ يذًٕد عثذانطالو ادًذ  112

  عثذانًُعى َذا ْيثى يذًذ  113

  َذي تٕفيك عثذانعظيى انصاغ  114

  َذي ضايي رجة عاشٕر يٕضي  115

  َذي عثذانعسيس نثية اتراْيى  116

  َذي عست ادًذ انطيذ  117

  َذي يذًذ عهيِٕ عفيفي  118

  َرييٍ عثذانرازق دًذي عثذانرازق ضعيذ  119

  َطًّ تاضى عهي اتٕركري  121

  عثذانفتاح انطثاعيَطًّ يذًذ   121

  َٓاد يذًذ عثذانًُعى دطٍ عرفّ  122

  َٓال يذًٕد يذًذ ادًذ   123

  َٕرا دطٍ يذًذ عثذانُثي تركات  124

  َٕرْاٌ إَر يذًذ االدٕق  125
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 مالحظات االسم رقم الجلوس 

  َٕرْاٌ جًال يذًذ يؤَص  126

  َٕرْاٌ يذًذ زكريا يذًذ  127

  َيرج ادًذ يذًذ عُيًي  128

  ْاجر يذًذ انطيذ ادًذ اضًاعيم  129

  ْانّ يذًذ انطيذ عثذانْٕاب انشيخ  131

  ْثّ يصطفي دطٍ يصطفي  131

  ْذير اضًاعيم يذًذ اضًاعيم  132

  ْذير رفعت عثًاٌ اتراْيى  133

  ْذير ضًير يذًذ ادًذ  134

  ْذيردًذي اتراْيى عثذانطًيع  135

  ُْاء ايًٍ عثذانعهيى اتراْيى شريف  136

  ُْذ يجذي عثذانعسيس دجاج  137

  ُْذ ٔديذ صادق اتراْيى زايذ  138

  ٔالء كرو فتذي يصيهذي  139

  ياضًيٍ اشرف ضهيًاٌ اضًاعيم  141

  ياضًيٍ ضهيى جٕدِ يذًذ عًر صانخ  141

  ياضًيٍ عثذانثاضط تشري عثذانثاضط  142

  صاتر انذكرياضًيٍ فتذي   143

  ياضًيٍ يذًذ ضًير يذًذ يٕضف  144

  ياضًيٍ يذًذ عتريص يذًذ  145

146    

147    

148    

149    

151    

 

 

 

 


