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 2022 خريف – اللغة اإلنجليزية نتيجة امتحان

 الشهادة الثانوية الملتحقين ببرامج الساعات المعتمدةطالب جميع 
 

 

الب الذين اجتازوا امتحان اللغة  الكشف المرفق يعرض أسماء الط 

 2022سبتمبر  29 / 25 / 18اإلنجليزية المنعقد في أيام 

شئون   إلدارةالرجوع  االمتحان الذين حضروا   الطالب على باقي 

او في   في فرع الكلية بالشيخ زايد  برامج الساعات المعتمدة   طالب

 المقر الرئيسي بالجيزة. 

 

 ابراهيم عىل ابراهيم حسن السيد

ي ابراهيم 
 
 ابراهيم محمد ابراهيم الدسوق

 ابراهيم هشام ابراهيم 

 احمد اسامة شحاتة 

 احمد رضا محمد 

 احمد عبادى محمد عبادى

 احمد عبيد عىل عبيد 

 احمد عالء حبيب 

 احمد عمرو محمد

 احمد محسن فوزي

ي 
 احمد محمد احمد الكيالن 

 احمد محمد األمير سيد محمود 

بين    احمد محمد الشر

 احمد محمد عاصم طاهر 

 احمد محمد فاروق محمد 

 احمد وائل محمد جويد نحيله 

 احمد والء عبدالخالق عبدالرحمن 

 ادم محمد المرصي 

 ادهم محمد عبدالفتاح 

 اسالم يوسف احمد 
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 االء محمد محمود 

 االء هيثم محمود عبد العزيز 

 انس عالء محمد 

 أحمد السيد  محمد محمود رمضان 

 أحمد سامح محمد محمد الغريب ابراهيم 

ي عبدالوهاب  أحمد عبدالنن 

 أحمد محمد أحمد الرفاعي عبد اللطيف 

 أحمد محمد حسن 

 أحمد محمد عبدهللا الخول 

 أحمد محمد عزت 

 أحمد محمد عزت 

ي محمد حلمي 
 أحمد هان 

ي 
 
 أمنية أحمد شوق

 أندرو نادر لبيب 

 أنس محمود العدل 

 آدم وليد محمد 

 آية رضا عىلي 

 باسل بهاء السيد 

 بسمله وليد عبد المولي عبد الكريم 

 بالل حاتم فوزي 

 بالل عاطف محمد أحمد 

 بالل محمد الصديق 

 بالل محمد عبدالمقصود 

 جلوريا ايمن يوسف 

 جمانة تيمور محمد 

ي   عران 
 جمانة عمرو مصطف 

 جنه احمد الرواس 

ي محمد نور
 جن 

 سليمان داود 
 
 جول حازم شوق

 جومانا أيمن صالح الدين 

 حازم يارس السيد 

 حبيبه طارق صالح المدن  

 حسام عبدالمنعم بكر محمد احمد 
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 حسير  احمد عفيف  السيد 

 حسير  محمد ماهر بهاءالدين 

 حسير  يارس محمد ابراهيم صقر 

 حمزة احمد محمد منير الجوهري 

 حمزة عبدالرحمن فارس 

 حمزه محمد صالح 

 حنير  الظافر مصطف  

 حنير  محمد اسماعيل 

 خالد محمد خالد زين الدين

 خالد محمد شفيق 

 دانا محمد سعد عبدة 

 رحاب احمد عبدالباسط 

 رزان مجاهد راغب 

 رغد عبدالرحمن لبيب عبدالرحمن عبدالغن  

 رغد وليد محمد نبيه فرج حسن 

اوي   روان احمد الني 

 روان رأفت محمد 

 رؤى عمرو فاروق طلبه 

 ريتاج محمد عثمان عبد الخالق 

ف عبد العال سيد زين  ة أرسر

 سابير  حاتم محمد المهدى الحبشر 

 سارة أسامة جاد الكريم 

 سارة محمد عبدالغن  

 ساره احمد عبدالفتاح محمد 

 ساره عمرو احمد حسن محمد 

 زهير 
 ساره محمد مصطف 

 ساره محمد نبيل محمد غنيم 

 سجا احمد نبيل محمد السعيد ابو المجد 

 سلم عمرو كمال فرج هللا 

 سليمان عبدالحكم احمد 

 سيف الدين احمد حسن عبده 

 سيف الدين ايمن عبد المؤمن عىلي محمد 

 سيف الدين سامح عبدالرحمن دكروري 
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 سيف الدين محمد خالد محمد 

 سيف طارق عبد الستار 

 سيف محمد سيد محمد جاد 

ف مجمد   شادي ارسر 

 شامية عالء محمد 

ويت مصطف  محمد أمير  عباس   شير

ي احمد العشماوي
 طارق اسامة احمد مصطف 

 طارق محمد محمود عبدالعليم عوض 

 عالية هشام احمد فتىح محمد القاض  

 عاليه طارق عمر 

 عبد الرحمن عىل السيد محمد السيد الحديدى

 مرو إبراهيم محمد جميل عبد الرحمن ع

 عبد الرحمن محمد بدر عبد الحميد محمد 

 عبد هللا احمد محمد احمد محمود 

 عبدالرحمن احمد حسن 

 عبدالرحمن اسامه حماد 

 عبدالرحمن أحمد إبراهيم 

 عبدالرحمن أيمن أمير  محمد 

 عبدالرحمن سامح عبدالعظيم 

 عبدالرحمن عبدالقادر محمد جمعة 

 عبدالرحمن عماد الدين محمد 

 عبدالرحمن محمد السيد السيد حيدر 

ي عبدالسالم محمد 
 
 عبدالرحمن محمد شوق

 عبدالرحمن محمد عبدالفتاح

 عبدالرحمن محمد عبدالمنعم 

 عبدالرحمن محمد فتىحي 

 عبدالرحمن محمد كمال 

 عبدالرحمن محمد مهدي 

 عبدالرحمن محمود زكريا 

 عبدالرحمن محمود سعدالدين

 عبدالرحمن محمود سيد محمود 

 عبدالرحمن مصطف  محمد

 عبدالرحمن يارس احمد 
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 عبدهللا  محمد بخيت نصير 

 عالء الدين أسامه أحمد

 عىل عبدالرحمن فهم 

 عىلي أحمد عىلي برعي عىلي حسن 

 عىلي شهاب الدين عىلي 

 عىلي عالء عبد العزيز 

يف   عمر احمد الشر

 عمر احمد رضا عبد القادر اسماعيل 

 عمر احمد عسكر 

ف مرسي محمد   عمر ارسر

 
 
 عمر تامر المواق

ي 
ي ابراهيم اللين 

ي اللين 
 عمر جمال سان 

 عمر خالد سيف هللا محمد

 عمر خالد محمود محمد فهمي 

 عمر خالد مقبل 

 عمر طارق رفعت 

 عمر محمد شحاته 

 عمر محمد عبد الحميد عبد المحسن 

 عمر محمد عمر الصاوى 

 عمر محمد محمود 

 عمر محمود دمرداش سيد احمد 

 عمر وليد السيد ابو النرص 

 عمر وليد صابر محمد حمص

 عمرو ايمن فاروق محمد 

 عمرو مجدي محمد 

 عمرو نارص عبدالرحمن 

 غادة ايهاب جابر 

 غاده طارق البغدادي 

 فارس صالح الدين احمد فؤاد حسير  

 فاروق ضياء الدين فاروق

غام   فريدة وائل عبد الحكيم  الرص 

وز احمد مجدي   فير

ي 
 كريم محمد نجم الدين حمدي عفيف 
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 كريم محمود محمد 

ي 
 لم  مصطف   وائل محمد  سعدن 

ي أحمد
 
 لوجينا شوق

 ليلة عاصم حسن 

 ماازن أحمد فؤاد 

 مارى مرقص جورج ابراهيم

 مازن محمد حلمي 

 مازن محمد سيد

 مازن هاشم عبد القادر 

 مالك سامح اسماعيل عبدالحميد 

 محمد  احمد  محمود  العطار

 محمد احمد سيد 

 محمد احمد عبدالعزيز 

 محمد اسامه عىلي 

 امام محمد محمد 

 محمد ايهاب سعيد 

 محمد أحمد سامي محمد عىلي الهواري 

 محمد توحيد انور 

 محمد حازم حامد عبدالمقصود

 محمد حسام احمد 

 محمد خالد السيد عزم يوسف السيد

 محمد رائد سيد فودة

 
 
 محمد رضا محمد عثمان دسوق

 محمد رمضان احمد ابو زيد

ي طه
 محمد شوكت مصطف 

ي 
 محمد صالح الدين مصطف 

 محمد طارق محمد عبدالخالق 

 محمد عالء البدري 

 محمد عماد عبد المنعم 

 محمد عمرو مراد 

 محمد ماهر محمد 

ي فوزي
 محمد هان 

ي 
 محمد يوسف السيد يوسف الشيشر
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 محمود عىلي عباس حسن 

 محمود محمد احمد فارس 

 محمود محمد عبد الفتاح 

 محمود محمد عطية 

 محمود مدحت محمود 

 محمود مصطف  سيد 

ف سعد  مروان ارسر

 مروان محمد محمد رمزي 

 مروان معوض عبدالتواب عوض عىلي 

 
 
 مروان نزار محمد عباس احمد عبدالشاق

 مريم محمد عىل سليمان 

 مريم يارس عزت 

 مصطف  تامر مصطف  السيد ابوالفضل 

ي إيهاب حلمي 
 مصطف 

ي 
ي حسام الدين حفناوي مصطف 

 مصطف 

ي محمد حسن محمد حلمي 
 مصطف 

ي المنشي 
ي هيثم فوزي مصطف 

 مصطف 

 معاذ مصطف  فضل سيد

 معي   طارق ابراهيم عىلي 

ى عبد العزيز   معي   محمد صي 

ف طلعت عبد الحميد صادق  ملك ارسر

 ملك فتىحي سعد فتىحي 

 ملك محسن حسير  

 دالعظيم المتول منة هللا نبيل عب

 موس حسام محمد عبدالسالم

 مؤمن إبراهيم  عبدالهادى  عىلي 

 ندى طارق أحمد عوض األحول 

 نور الدين حسن حامد خلف

ي محمد خليفة 
 
 نور عىلي محمد شوق

 نور محمد السيد عبدهللا خليل طنطاوي 

 نورهان بهاء عىلي 

 نورهان عصام محمد احمد وهبه 

 هنا محمود محمد الصادق
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ي 
 هنا هشام حسن 

 هيا محمد احمد محمد صقر 

ي 
 هيثم محمد عبدالستار نويشر

ف ابراهيم   وليد ارسر

 يارا عىلي محمد 

 ياسير  اسالم صالح 

 يحنر جالل عزت 

 يوسف أحمد عبد المنعم  احمد شفيق 

 يوسف باسم لمعي جندي جرجس 

 يوسف حامد محمود يوسف

 يوسف سالم عيد 

 يوسف عادل حامد 

 يوسف عصام عبد المنعم احمد منش 

 يوسف عمرو عبدالرحمن الشوى محمد 

 يوسف محمد العيسوى 

 يوسف محمد حمزة محمد

اس  ي محمد عبدهللا الي 
 يوسف هان 

 يوسف هيثم هارون السعيد

 

 

 

   والنجاح مع خالص األمنيات بالتوفيق

 


