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 2021خريف   -للغة اإلنجليزية  الرابعنتيجة االمتحان 

 الساعات المعتمدة طالب برامج  جميع 
 

 

الكشف المرفق يعرض أسماء الطالب الذين اجتازوا امتحان اللغة  ▪

 .2021أكتوبر  14 الخميساإلنجليزية الذي انعقد في يوم 

االمتحان الرجوع إلدارة شئون على باقي الطالب الذين حضروا   ▪

 طالب برامج الساعات المعتمدة 
 

 

   مع خالص األمنيات بالتوفيق 
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 االسم

 اسامة عل  احمد 

 احمد ايمن عبدهللا

 احمد تامر احمد فهيم 

 احمد تامر محمد اسماعيل

 احمد محمد كمال

 احمد مروان كامل عبد العزيز

 ارساء عالء الدين احمد

 اياد ايهاب ثابت

 اية وائل مصطف  

  عبده سليم 
 ايرين 

 أحمد أسامة محروس

 هشام جمال الدين محمودأحمد 

 عزالدين زك  
 أسامه خالد حسي  

 رشاد  محمد رالظاه  عبد أنس محمد

يف زين العابدين عبد العظيم   باسم رسر

 الحكيم بسمه محمد عبد

  عل  
 جنا محمد مصطف 

 حسن ايمن السيد

   حسن هان  حسن عبد
 
 الشاف

ف احمد  خالد أرسر

 خالد سام  محمد عرفان 

 خالد عل  فتح  

 عبدالنارص عبدالعزيزروان 

 روان محمد سموءل رزق 

 زياد احمد محمد مهدى عرص

 زياد خالد عزت

سلىم بهاء الدين عل  خالد محمد 
 محمود

 سلىم مدحت عبد الحكم شبل عل  

 سلىم نارص الحسين  

 سلىم  احمد عبدالرحيم محمد
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 االسم

 سما عماد أبورسي    ع بيوم  محمد

 سوسن محمد صالح 

  حسي   سيف 
 الدين محمد مصطف 

 سيف هشام عبد العزيز 

ي   شهاب طارق حلىم  الحرص 

 عبدالحليم محمد ياسي   

 عبدالرحمن محمد حمدي احمد

 عبدهللا كمال الدين حسن

 عل عماد الدين محمد

 عل  وائل عل  

ى صالح الدين   عمار يارس صبر

 عمر احمد ماهر قداح 

يف محمود  عمر رسر

ي عمر   عادل محمد ابو الفتوح البحب 

 عمر محمد عبد االمنعم عبد العظيم 

 عمر نبيل شحاته محمد حبيب

  
 عمر وائل مصطف 

 عمر وليد محمد محمد

 كريم طارق احمد طريف

 كريم ناجر  مرزوق 

 ل  ل  ايهاب جورج

 ليث عبدالغفار احمد

 ماجد امجد رسىم  وديع 

 محمد أيمن السيد 

 رمضان محمدمحمد 

يف   محمد نارص سعيد رسر

 محمد هيثم محمد عيد

  يوسف محمد عل  
 محمود عبد الغن 

 مرام خالد العزنر  

 مروان اسامه شلش 

 مروان أحمد عبد العزيز 
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 االسم

 مروان محمد صالح الدين

 مريم محروس محمد

 مريم مصطف  عمر حبيب

 مريم نيكوال يوسف 

  أسامه نصار 
 مصطف 

 طارق ابراهيم المحالويمهند 

 م أحمد عبد العزيز 

 مينا سامح مسعد 

 ندى عبدهللا محمود السيد

 نوران أيمن أحمد

 همسه صابر ابوخطوه 

 هنا وليد محمد طاهر الصعيدى 

 يارا رفاع  ربيع رفاع  

 ياسمي   محمد محمد امي   

 يحن   طارق السيد

 يوسف ايمن محمد يرسى

يف امي     يوسف رسر

 محمد سيد يوسف 

 يوسف محمد عبد الننر  

 يوسف وائل محمد

 يوسف وسيم مسامح
 


