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 2021خريف   -ان الثالث للغة اإلنجليزية نتيجة االمتح

 الساعات المعتمدة طالب برامج  جميع 
 

 

ن اجتازوا امتحان اللغة ب الذيعرض أسماء الطل الكشف المرفق ي ▪

 .2021أكتوبر  4اإلنجليزية الذي انعقد في يوم اإلثنين 

على باقي الطلب الذين حضروا االمتحان الرجوع إلدارة شئون  ▪

 المعتمدة  طلب برامج الساعات
 

 

   مع خالص األمنيات بالتوفيق 
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 االسم

 احمد حسام الدين احمد

 احمد رجب عبده

يف ترك    احمد شر

 احمد محمد طلعت 

 احمد محمد طه

 احمد يوسف عبد الحكيم

 المعتصم باهلل احمد حسن سليمان 

 اياد هيثم كامل

 أحمد محمد عبد القادر 

يف إبراهيم نبيل  أروى شر

 محمد عبد التواب آية 

 آيه أيمن محمد

  
ف الجلف   باسم اشر

 بسنت مصصف  عبدالرحمن

ف سباق حسن   بالل اشر

 بيتر يعقوب يونان يعقوب 

 حسن محمد طارق 

 حسي   مصطف  مصطف  عىل

 حمزة احمد هاشم 

 روان ياش هاشم محمود

 ريم ايمن محمد صالح يوسف

 زياد ايهاب محمد ممدوح

 زينه جميل العباس  

 سارة يوسف كست  

 ساره ناج   شاكر عبد المسيح

سلسبيل مصطف  رجاء محمد 
 القطقاط 

 سما الحسين  جمال الدين

 سهيلة عمرو عبدالعزيز 

 سيف هللا فتىح محمد 

 شاهيناز أحمد محمد
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 االسم

يف محمد ابراهيم  شر

 طارق وليد فتىح  

  محمد
 عاصم لطف 

 عائشة توفيق محمود 

 خالد محمد عبدالرحمن 

 عبدالرحمن طارق ابراهيم 

 عبدالرحمن محمد عبدالحميد

 عبدالرحمن محمد عصام

 عبدالرحمن هشام زكريا 

 عبدهللا احمد عارف 

ف فاروق   عبدهللا أشر

 عبدهللا هيثم محمد صالح هديه

 عزالدين احمد فاروق 

 عىل  وائل محمدعىل  

 علياء نزار محمد محمد حسن

  عمر 
ر
 احمد شوق

 عمر أحمد أبراهيم عبده

 عمر أحمد حسي   

 عمر أحمد عباس 

 عمر سعيد عبد الحكيم 

 عمر عصام عبدالحميد 

 عمر محمد رءوف

 عمر محمد صالح

ف وجدي  كريم اشر

 كريم الدين عرفان عبداللطيف هنيدي

 كريم ايمن نبيل

 ماريو عماد صالح 

 محمد ابراهيم محمد

 احمد محمد عبدالرحمن زعتر محمد 

 محمد حسام محمد

 محمد نبيل السيد
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 االسم

  
ر
 محمد وائل شوق

 محمود عمرو رسالن

 محمود محمد محمود 

 محمود وليد محمود

 مريم أسامة عبد المجيد

 مصطف  شادى الشجيع 

 مصطف  محمد بخيت محمد

  عبد الفتاح
 مصطف  هان 

  عبدالرحمن النجدي 
 مصطف 

 محمد هاشم معاذ 

 ملك ابراهيم البخوم 

 ميار عاطف عبداللطيف 

يف اسماعيل  نور شر

ه محمد سعيد   نت 

 هنا ممدوح جابر 

 يارا ساهر انور

 يحن  زكريا عبدالحميد 

 يرسا حاتم محروس عبدالوهاب 

 يوسف احمد سالمه

 يوسف ايمن محمد رضا

 يوسف أيمن محمود

 يوسف بسام شعبان 

 ساهر انور يوسف 

 يوسف عمرو رزقانه 

  
 يوسف مازن مصطف 

 يوسف محسن سام  

 يوسف محمد رمضان 
 


