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 1صفحة: 

 

 للغة األنجلٌزٌة الثانًنتٌجة اإلمتحان 
 ببرامج الساعات المعتمدة لجمٌع الطالب

 

 للغح الثاًياإلهتحاى اجتاسوا  اللذيي الطالب الىارد أسواؤهن في الجذول اآلتي
 9109-9-5يىم الخويس الوىافق  اإلًجليشيح

 البهً ابراهٌم احمد 
 احمد اشرف احمد 
 البكري جمال احمد 
 الرحٌم عبد سعٌد احمد 
 بحٌري علً احمد 
 محروس علً احمد 
 جابر عماد احمد 
 هٌكل الحمٌد عبد فاروق احمد 
 محمد عبدالفتاح مصطفى احمد 
 شرٌف ٌاسر احمد 
 علً عبدالخالق علً تامر ادهم 
 محمد هشام اروى 
 حنفً محمود اسالم 
 السٌد على السٌد 
 فؤاد رامً اٌاد 
 ماهر احمد اٌمن أدهم 
 محمد أشرف آسر 
 شامل وائل آسر 
 عبدالحمٌد حسن  آمنة 
 ابراهٌم ٌاسر حبٌبة 
 محمود عالء دنٌا 
 السٌد محمد السٌد هشام راندا 
 حامد احمد روان 
 سمٌر احمد روان 
 فوزي عشماوي أمٌن محمد إٌهاب رؤي 
 محمد اسماعٌل ٌسري رٌم 
 صدقً عزت زٌاد 
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 2صفحة: 

 

 شلبً محمد الدٌن صالح عمرو زٌاد 
 سوٌفى محمود شرٌف سارة 
 اسحق اٌهاب ساره 
 المسٌح عبد بٌشوى جورج ساندى 
 علً هشام سلمى 
 وفٌق صادق سمٌحة 
 علً احمد الدٌن سٌف 
 سالم أحمد الدٌن سٌف 
 السعٌد سامح الدٌن سٌف 
 بٌومً كمال هشام الدٌن سٌف 
 محمد ماجد شهد 
 ًمحمد محمود ضح 
 عبدالستار محمد طارق 
 رمضان عادل عبدالرحمن 
 على محمد على 
 اللطٌف عبد وائل على 
 ًعلً أحمد عل 
 البطاحجً العزٌز عبد العظٌم عبد احمد عمر 
 محمود حمدي عمر 
 حسٌن خالد عمر 
 زكرٌا عمادالدٌن عمر 
 احمد محمد عمر 
 محمد صالح محمد عمر  
 خالد حسٌن عمرو 
 حجاج الوهاب عبد مجدي عمرو 
 عباس محمد الدٌن حسام فارس 
 مكرم سامح كارول 
 وجدي نادر مارٌان 
 ابوسٌف عبدالحمٌد رضا مازن 
 محمد اشرف محمد 
 محروس الممصٌلحً محمد 
 غرٌب جمال محمد 
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 3صفحة: 

 

 محمد حسن محمد 
 بكر ابو الرحمن عابد محمد 
 مصطفً محسن محمد 
 عشرى عبدالسالم ٌوسف محمود 
 مصطفى أحمد مروان 
 علً محمد مروان 
 احمد اسامة مرٌم 
 الدٌن سعد اٌمن مرٌم 
 محمود محمد مصطفى 
 ًحامد جمال مصطف 
 مصطفى احمد محمد هللا منه 
 محمود الدٌن محى مهند 
 مصطفً بشٌر ندي 
 محمد ٌحٌى هشام هاٌدى 
 حلمً محمد هانً هال 
 حسن محمد صالح ٌاسمٌن 
 عبدالباقً عبدالنبً عبدالباقً ٌس 
 حسٌن اسامة ٌمنى 
 محمد أسامة ٌوسف 
 عاطف محمد ٌوسف 
 محمود مدحت ٌوسف 

 
 
 
 

 

     

 الوزفقاخ الصفحح اعتواد تاريخ إصذار اإلعالى إعالى رقن

8 3 ADM. 

هكتة الوٌسق العام  سٌح شهز يىم

لثزاهج الساعاخ 

 الوعتوذج
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