
 الحضور  المجموعة  لمشرفا

 4244/  5/  42 – 44من   (4) الثانية  عبدهللا اسماعيل / ا د 
 

 نالمتدربو

 الخميس األربعاء الثالثاء التخصص االسم م

1 
 ابتسام احمد حسين سليمان

    انجليزي

4 
 ابتسام حمدان ثابت عبد الرحمن

    انجليزي

3 
 ابراهيم  فراج الديوانى شبيب

    انجليزي

4 
 احمد جمال النحاس عبداللطيف

    انجليزي

5 
 احمد حسين لطفى محمد

    انجليزي

2 
 احمد عبدالحفيظ عبدالجليل اسماعيل

    انجليزي

7 
 احمد عبدالراضى سعدالدين محمد

    انجليزي

8 
 احمد عوض كمال الدين محمد

    انجليزي

9 
 احمد مقبول حسن محمد

    انجليزي

12 
 احمد ناصر صديق محمود

    انجليزي

11 
 اسالم صالح منصور عبدالرحيم

    انجليزي

14 
 اسالم محمد عبد الوارث محمد

    انجليزي

13 
 اسماء  محمد صالح محمد

    انجليزي

14 
 اسماء احمد متولى محمد

    انجليزي

15 
 اسماء رمضان جاد الرب محمد

    انجليزي

12 
 كمال احمد اسماء عبدالجابر

    انجليزي

17 
 اسماء محمد صالح محمد

    انجليزي

18 
 اسماء محمد هاشم محمود

    انجليزي

19 
 االء ناصر عبد الرحمن احمد

    انجليزي



 نالمتدربو

 الخميس األربعاء الثالثاء التخصص االسم م

42 
 الزهراء فوزي محمد محمود

    انجليزي

41 
 امنه رضوان محمد همام

    انجليزي

44 
 امنيه اسامه حسن محمد

    انجليزي

43 
 اميره ابوالمجد سالم محمد

    انجليزي

44 
 اميره خالد خلف السيد

    انجليزي

45 
 اميره رفعت بولس جندى

    انجليزي

42 
 اميره فرغل محمد رجب

    انجليزي

47 
 اميمه محمد حامد مرسال

    انجليزي

48 
 اهله كمال حمدى كمال الدين

    انجليزي

49 
 ايثار كمال عبدالرحيم كمال الدين

    انجليزي

32 
 ايرين اسطافونوس لبيب فرنسيس

    انجليزي

31 
 ايه اسماعيل ابراهيم

    انجليزي

34 
 ايه جمال ابو زيد عبد الحليم

    انجليزي

33 
 

    

34 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدرجة  المجموعة  المشرف

 الثانيالفصل الدراسي   (4) الثانية  عبدهللا اسماعيل  / أ د 
 

 نالمتدربو

 الحضور التخصص االسم م

15 

 العرض

42 

 النشاط

15 

 المجموع

52 

1 
 ابتسام احمد حسين سليمان

     انجليزي

4 
 ابتسام حمدان ثابت عبد الرحمن

     انجليزي

3 
 ابراهيم  فراج الديوانى شبيب

     انجليزي

4 
 احمد جمال النحاس عبداللطيف

     انجليزي

5 
 احمد حسين لطفى محمد

     انجليزي

2 
 احمد عبدالحفيظ عبدالجليل اسماعيل

     انجليزي

7 
 احمد عبدالراضى سعدالدين محمد

     انجليزي

8 
 احمد عوض كمال الدين محمد

     انجليزي

9 
 احمد مقبول حسن محمد

     انجليزي

12 
 احمد ناصر صديق محمود

     انجليزي

11 
 اسالم صالح منصور عبدالرحيم

     انجليزي

14 
 اسالم محمد عبد الوارث محمد

     تجاري

13 
 اسماء  محمد صالح محمد

     انجليزي

14 
 اسماء احمد متولى محمد

     انجليزي

15 
 اسماء رمضان جاد الرب محمد

     انجليزي

12 
 اسماء عبدالجابر كمال احمد

     انجليزي

17 
 اسماء محمد صالح محمد

     انجليزي



 نالمتدربو

 الحضور التخصص االسم م

15 

 العرض

42 

 النشاط

15 

 المجموع

52 

18 
 محموداسماء محمد هاشم 

     انجليزي

19 
 االء ناصر عبد الرحمن احمد

     انجليزي

42 
 الزهراء فوزي محمد محمود

     انجليزي

41 
 امنه رضوان محمد همام

     انجليزي

44 
 امنيه اسامه حسن محمد

     انجليزي

43 
 اميره ابوالمجد سالم محمد

     انجليزي

44 
 اميره خالد خلف السيد

     انجليزي

45 
 اميره رفعت بولس جندى

     انجليزي

42 
 اميره فرغل محمد رجب

     انجليزي

47 
 اميمه محمد حامد مرسال

     انجليزي

48 
 اهله كمال حمدى كمال الدين

     انجليزي

49 
 ايثار كمال عبدالرحيم كمال الدين

     انجليزي

32 
 ايرين اسطافونوس لبيب فرنسيس

     انجليزي

31 
 ابراهيم ايه اسماعيل

     انجليزي

34 
 ايه جمال ابو زيد عبد الحليم

     انجليزي

33 
 

     

34 
 

     

35 
 

     

 

 

 



 

 

  الحضور  المجموعة  المشرف

 4244/  5/  42 – 44من   (5) الثانية  علي الصغيرد/ 
 

 نالمتدربو

 الخميس األربعاء الثالثاء التخصص االسم م

1 
 عبدالرحيم ايه عز عبدالغنى

    انجليزي

4 
 محمد فهمى محمدايه 

    انجليزي

3 
 هللا شنودهايهاب جاب هللا خلف 

    انجليزي

4 
 بافلي وجيه رمزي اسحق

    انجليزي

5 
 بسمه محمد عبد الرروف محمود

    انجليزي

2 
 حسام عبد العاطي عبد الرحيم ابراهيم

    انجليزي

7 
 حسناء البدرى خليفه صديق

    انجليزي

8 
 حماده محمد احمد عبد الجواد

    انجليزي

9 
 خلود اوجه امين محمد

    انجليزي

12 
 خلود يوسف محمد احمد

    انجليزي

11 
 داليا عبدالباسط العربى فرغل

    انجليزي

14 
 دينا على محمد احمد

    انجليزي

13 
 رحاب محمود عبد الاله علي

    انجليزي

14 
 النصر محمود الجباليرغد حازم سيف 

    انجليزي

15 
 روجينا رضا عبده رزق

    انجليزي

12 
 رويدا جمال محمد على

    انجليزي

17 
 ساره ابو ضيف عباس ابو ضيف

    انجليزي



 نالمتدربو

 الخميس األربعاء الثالثاء التخصص االسم م

18 
 ساره عاطف قبيصى  عبدهللا

    انجليزي

19 
 سمر العارف صابر علم الدين

    انجليزي

42 
 سوسن جادالكريم محمد مرسى

    انجليزي

41 
 سوهيدا احمد خليفه خليفه

    انجليزي

44 
 شيماء احمد عبد الوهاب محمد

    انجليزي

43 
 شيماء خلف هريدى احمد

    انجليزي

44 
 شيماء عبد الشفيع جاد الرب احمد

    انجليزي

45 
 صفاء على عبدالحكيم عليو

    انجليزي

42 
 عبد الرحيم محمود عبد الشكور عبد الفتاح

    انجليزي

47 
 عبد هللا جاد الرب احمد امبابي

    انجليزي

48 
 عبدالمطلب صبرى محمد عبدالرحمن

    انجليزي

49 
 عزام خالد جبريل علي

    انجليزي

32 
 عال اسعد سليمان عبدالمبدى

    انجليزي

31 
 عال محمد السيد محمود

    انجليزي

34 
 عماد صالح الدين صبره رضوان

    انجليزي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الدرجات  المجموعة  المشرف

 الثانيالفصل الدراسي   (5) الثانية  د/ علي الصغير
 

 نالمتدربو

 الحضور التخصص االسم م

15 

 العرض

42 

 النشاط

15 

 المجموع

52 

1 
 ايه عز عبدالغنى عبدالرحيم

     انجليزي

4 
 محمد فهمى محمدايه 

     انجليزي

3 
 شنودههللا ايهاب جاب هللا خلف 

     انجليزي

4 
 بافلي وجيه رمزي اسحق

     انجليزي

5 
 بسمه محمد عبد الرروف محمود

     انجليزي

2 
 حسام عبد العاطي عبد الرحيم ابراهيم

     انجليزي

7 
 حسناء البدرى خليفه صديق

     انجليزي

8 
 حماده محمد احمد عبد الجواد

     انجليزي

9 
 خلود اوجه امين محمد

     انجليزي

12 
 خلود يوسف محمد احمد

     انجليزي

11 
 داليا عبدالباسط العربى فرغل

     انجليزي

14 
 دينا على محمد احمد

     انجليزي

13 
 رحاب محمود عبد الاله علي

     انجليزي

14 
 رغد حازم سيف النصر محمود الجبالي

     انجليزي

15 
 روجينا رضا عبده رزق

     انجليزي

12 
 رويدا جمال محمد على

     انجليزي

17 
 ساره ابو ضيف عباس ابو ضيف

     انجليزي



 نالمتدربو

 الحضور التخصص االسم م

15 

 العرض

42 

 النشاط

15 

 المجموع

52 

18 
 ساره عاطف قبيصى  عبدهللا

     انجليزي

19 
 سمر العارف صابر علم الدين

     انجليزي

42 
 سوسن جادالكريم محمد مرسى

     انجليزي

41 
 سوهيدا احمد خليفه خليفه

     انجليزي

44 
 عبد الوهاب محمدشيماء احمد 

     انجليزي

43 
 شيماء خلف هريدى احمد

     انجليزي

44 
 شيماء عبد الشفيع جاد الرب احمد

     انجليزي

45 
 صفاء على عبدالحكيم عليو

     انجليزي

42 
 عبد الرحيم محمود عبد الشكور عبد الفتاح

     انجليزي

47 
 عبد هللا جاد الرب احمد امبابي

     انجليزي

48 
 عبدالمطلب صبرى محمد عبدالرحمن

     انجليزي

49 
 عزام خالد جبريل علي

     انجليزي

32 
 عال اسعد سليمان عبدالمبدى

     انجليزي

31 
 عال محمد السيد محمود

     انجليزي

34 
 عماد صالح الدين صبره رضوان

     انجليزي

 

 

 

 

 

 

 



 

 الحضور  المجموعة  مشرف

 4244/  5/  42 – 44من   (2) الثانية  أ / أحمد ثابت
 

 نالمتدربو

 الخميس األربعاء الثالثاء التخصص االسم م

1 
 عمرو حجاج رضوان على

    انجليزي

4 
 فاطمه الزهراء فوزي عبد الراضي احمد

    انجليزي

3 
 فاطمه عاصم على محمد

    انجليزي

4 
 فاطمه عبدالمعطى عبدالعزيز نافع

    انجليزي

5 
 عبدالرحمن احمد فاطمه عالء

    انجليزي

2 
 فاطمه مؤمن حامد محمد

    انجليزي

7 
 فهد السيد احمد احمد

    انجليزي

8 
 كاترين بشاره ملك مقار

    انجليزي

9 
 كامله كمال محمد السيد

    انجليزي

12 
 كرستينا عادل شوقي فهمي

    انجليزي

11 
 كريم احمد محمد محمد عشاف

    انجليزي

14 
 اشرف ليشع محروس كيرلس

    انجليزي

13 
 لبني حمدي محمد عطيه

    انجليزي

14 
 ماريان مجدى فهيم بادروس

    انجليزي

15 
 مارينا راضي شوقي شهيد

    انجليزي

12 
 مارينا سليمان عوض سليمان

    انجليزي

17 
 مارينا عازر عجايبى شنوده

    انجليزي

18 
 مارينا عجيب يوسف حلقه

    انجليزي



 نالمتدربو

 الخميس األربعاء الثالثاء التخصص االسم م

19 
 مارينا ماهر فكرى راسم

    انجليزي

42 
 مارينا ممدوح سعد شنوده

    انجليزي

41 
 مايكل ميالد جرجس سيفين

    انجليزي

44 
 محمد احمد صالح حسين

    انجليزي

43 
 محمد اشرف محمد عبد العال

    انجليزي

44 
 محمد جمال احمد حسان

    انجليزي

45 
 محمد حسين عبدالموجود حسين

    انجليزي

42 
 محمود عبد الرحيم حامد حنفي

    انجليزي

47 
 محمود عبداللطيف على عبداللطيف

    انجليزي

48 
 محمود ممدوح عبد الباري محمد

    انجليزي

49 
 مروه عربى كمال الدين عثمان

    انجليزي

32 
 مروه عنتر محمد عبدهللا

    انجليزي

31 
 مريم سيدهم حلمي سيدهم

    انجليزي

34 
 مريم عصمت شفيق عطيه

    انجليزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدرجة  المجموعة  المشرف

 الثانيالفصل الدراسي   (2) الثانية  أ / أحمد ثابت
 

 نالمتدربو

 الحضور التخصص االسم م

15 

 العرض

42 

 النشاط

15 

 المجموع

52 

1 
 عمرو حجاج رضوان على

     انجليزي

4 
 الراضي احمدفاطمه الزهراء فوزي عبد 

     انجليزي

3 
 فاطمه عاصم على محمد

     انجليزي

4 
 فاطمه عبدالمعطى عبدالعزيز نافع

     انجليزي

5 
 فاطمه عالء عبدالرحمن احمد

     انجليزي

2 
 فاطمه مؤمن حامد محمد

     انجليزي

7 
 فهد السيد احمد احمد

     انجليزي

8 
 كاترين بشاره ملك مقار

     انجليزي

9 
 كامله كمال محمد السيد

     انجليزي

12 
 كرستينا عادل شوقي فهمي

     انجليزي

11 
 كريم احمد محمد محمد عشاف

     انجليزي

14 
 كيرلس اشرف ليشع محروس

     انجليزي

13 
 لبني حمدي محمد عطيه

     انجليزي

14 
 ماريان مجدى فهيم بادروس

     انجليزي

15 
 مارينا راضي شوقي شهيد

     انجليزي

12 
 مارينا سليمان عوض سليمان

     انجليزي

17 
 مارينا عازر عجايبى شنوده

     انجليزي



 نالمتدربو

 الحضور التخصص االسم م

15 

 العرض

42 

 النشاط

15 

 المجموع

52 

18 
 مارينا عجيب يوسف حلقه

     انجليزي

19 
 مارينا ماهر فكرى راسم

     انجليزي

42 
 مارينا ممدوح سعد شنوده

     انجليزي

41 
 مايكل ميالد جرجس سيفين

     انجليزي

44 
 احمد صالح حسين محمد

     انجليزي

43 
 محمد اشرف محمد عبد العال

     انجليزي

44 
 محمد جمال احمد حسان

     انجليزي

45 
 محمد حسين عبدالموجود حسين

     انجليزي

42 
 محمود عبد الرحيم حامد حنفي

     انجليزي

47 
 محمود عبداللطيف على عبداللطيف

     

48 
 محمدمحمود ممدوح عبد الباري 

     

49 
 مروه عربى كمال الدين عثمان

     

32 
 مروه عنتر محمد عبدهللا

     

31 
 مريم سيدهم حلمي سيدهم

     

34 
 مريم عصمت شفيق عطيه

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 الحضور  المجموعة  المشرف

 4244/  5/  42 – 44من   (7) الثانية  جيهادأ / 
 

 نالمتدربو

 الخميس األربعاء الثالثاء التخصص االسم م

1 
 مصطفى الوحش محمد حسن

    انجليزي

4 
 مصطفى عبدالاله على محمد

    انجليزي

3 
 مصطفي السيد عبد الرحمن امبابي

    انجليزي

4 
 مصطفي محمود احمد متولي

    انجليزي

5 
 مؤمن عباده احمد عليان

    انجليزي

2 
 مونيكا مختار صديق صادق

    انجليزي

7 
 منير فارسميرا امجد 

    انجليزي

8 
 ميرنا ايهاب رفعت عزيز

    انجليزي

9 
 ميرنا حسني عبد الشهيد واصف

    انجليزي

12 
 مينا باسم الفي سالمه

    انجليزي

11 
 مينا سمير زارع ناشد

    انجليزي

14 
 مينا عبده عياد بشاى

    انجليزي

13 
 مينا وجيه سعد يونس

    انجليزي

14 
 احمد احمد نادر وفقى

    انجليزي

15 
 نعمه حسين محمد علي

    انجليزي

12 
 نهله عاطف احمد عبدهللا

    انجليزي

17 
 نورهان رمضان يوسف محمود

    انجليزي

18 
 نورهان نورالدين رمضان السيد

    انجليزي



 نالمتدربو

 الخميس األربعاء الثالثاء التخصص االسم م

19 
 نيفين جابر فهمى عيسى

    انجليزي

42 
 هاجر ثابت محمود مدكور

    انجليزي

41 
 هبه احمد عبد الغني ابوالنصر

    انجليزي

44 
 هبه محمود ابوزيد محمود

    انجليزي

43 
 هشام احمد حسب محمود

    انجليزي

44 
 هند عبد الغني محمد حسن

    انجليزي

45 
 وفاء محمود اسماعيل السيد

    انجليزي

42 
 والء السيد احمد محمد

    انجليزي

47 
 والء خضرى حافظ فاضل

    انجليزي

48 
 يارا ممدوح عبد العزيز مرسي

    انجليزي

49 
 ياسمين ناصر مهران عبدالعزيز

    انجليزي

32 
 عالء أسعد هاشم عبدالكريم

    ألماني

31 
 مونيكا حبيب عبدالنور إبراهيم

    ألماني

34 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرجة  المجموعة  المشرف

 الثانيالفصل الدراسي   (7) الثانية  جيهادأ / 
 

 نالمتدربو

 م

 

 

 الحضور التخصص االسم

15 

 العرض

42 

 النشاط

15 

 المجموع

52 

1 
 مصطفى الوحش محمد حسن

     انجليزي

4 
 مصطفى عبدالاله على محمد

     انجليزي

3 
 مصطفي السيد عبد الرحمن امبابي

     انجليزي

4 
 مصطفي محمود احمد متولي

     انجليزي

5 
 عباده احمد عليان مؤمن

     انجليزي

2 
 مونيكا مختار صديق صادق

     انجليزي

7 
 ميرا امجد منير فارس

     انجليزي

8 
 ميرنا ايهاب رفعت عزيز

     انجليزي

9 
 ميرنا حسني عبد الشهيد واصف

     انجليزي

12 
 مينا باسم الفي سالمه

     انجليزي

11 
 مينا سمير زارع ناشد

     انجليزي

14 
 مينا عبده عياد بشاى

     انجليزي

13 
 مينا وجيه سعد يونس

     انجليزي

14 
 نادر وفقى احمد احمد

     انجليزي

15 
 نعمه حسين محمد علي

     انجليزي

12 
 نهله عاطف احمد عبدهللا

     انجليزي

17 
 نورهان رمضان يوسف محمود

     انجليزي



 نالمتدربو

 م

 

 

 الحضور التخصص االسم

15 

 العرض

42 

 النشاط

15 

 المجموع

52 

18 
 نورهان نورالدين رمضان السيد

     انجليزي

19 
 نيفين جابر فهمى عيسى

     انجليزي

42 
 هاجر ثابت محمود مدكور

     انجليزي

41 
 هبه احمد عبد الغني ابوالنصر

     انجليزي

44 
 هبه محمود ابوزيد محمود

     انجليزي

43 
 هشام احمد حسب محمود

     انجليزي

44 
 هند عبد الغني محمد حسن

     انجليزي

45 
 محمود اسماعيل السيدوفاء 

     انجليزي

42 
 والء السيد احمد محمد

     انجليزي

47 
 والء خضرى حافظ فاضل

     انجليزي

48 
 يارا ممدوح عبد العزيز مرسي

     انجليزي

49 
 ياسمين ناصر مهران عبدالعزيز

     انجليزي

32 
 عالء أسعد هاشم عبدالكريم

     ألماني

31 
 إبراهيم مونيكا حبيب عبدالنور

     ألماني

 

 

 

 

 

 

 



 الحضور  المجموعة  المشرف

 4244/  5/  42 – 44من   (8) الثانية  حسين طه  / د أ
 

 نالمتدربو

 الخميس األربعاء الثالثاء التخصص االسم م

1 
 ابتسام عطيتو محمد رزق هللا

    فرنسي

4 
 احمد على امين ابراهيم

    فرنسي

3 
 احمد كرم بخيت محمود

    فرنسي

4 
 نى محمدساسراء عاطف ح

    فرنسي

5 
 اسراء عبد الرحمن عطفي  عبد الرحمن

    فرنسي

2 
 اسراء محمد احمد عبد المجيد

    فرنسي

7 
 اسراء محمد عبدالاله محمد

    فرنسي

8 
 السيد محمد ابراهيم محمد قبيصى

    فرنسي

9 
 الهام حمدى عبدالهادى محمد

    فرنسي

12 
 حسين عبدالمجيد حماد امانى

    فرنسي

11 
 امل محمد احمد خليفه

    فرنسي

14 
 ايرينى ابراهيم النمر جاد

    فرنسي

13 
 ايمان حمدان محمد عبد اللطيف

    فرنسي

14 
 ايمان خالد عبدالحميد محمد

    فرنسي

15 
 ايه بهاء الدين على محمد

    فرنسي

12 
 ايه جمال محمد احمد

    فرنسي

17 
 ايه عادل سيد محمد

    فرنسي



 نالمتدربو

 الخميس األربعاء الثالثاء التخصص االسم م

18 
 ايه فتوح عبده محمد

    فرنسي

19 
 ايه محمد خليفه  محمد

    فرنسي

42 
 تغريد محمد احمد علي

    فرنسي

41 
 جرجس صفوت رزق سيدهم

    فرنسي

44 
 حسناء محمود حسن عبدالعزيز

    فرنسي

43 
 خلود خالد هاشم جاد

    فرنسي

44 
 رانيا محمد مرسي محمود

    فرنسي

45 
 رحمه  ابو الفتوح احمد احمد

    فرنسي

42 
 رشا احمد عبدالحليم على

    فرنسي

47 
 ريتا صموئيل وجيه منير

    فرنسي

48 
 ريهام احمد محمود عمار

    فرنسي

49 
 سارا جرجس موريس عبيد

    فرنسي

32 
 ساره محمد عبد الرحيم محمد

    فرنسي

31 
 ساره محمود احمد عرابى

    فرنسي

34 
 سلمى احمد ابراهيم عبدالناصر

    فرنسي

33 
 سماح مهدى زكى مهدى

    فرنسي

34 
 سها محسن احمد السيد

    فرنسي

35 
 شاهيناز محمد محمد عطيفى

    فرنسي

32 
 شرين شاكر ابو الوفا عبد الكريم

    فرنسي



 نالمتدربو

 الخميس األربعاء الثالثاء التخصص االسم م

37 
 شيماء رشدي عبد العال صابر

    فرنسي

38 
 اسماعيلصفاء طه تمام 

    فرنسي

39 
 طارق حشمت صديق مصطفى

    فرنسي

42 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرجة  المجموعة  المشرف

 الثانيالفصل الدراسي   (8) الثانية  ا د / حسين طه
 

 نالمتدربو

 م

 

 

 الحضور التخصص االسم

15 

 العرض

42 

 النشاط

15 

 المجموع

52 

1 
 محمد رزق هللا ابتسام عطيتو

     فرنسي

4 
 احمد على امين ابراهيم

     فرنسي

3 
 احمد كرم بخيت محمود

     فرنسي

4 
 نى محمدساسراء عاطف ح

     فرنسي

5 
 اسراء عبد الرحمن عطفي  عبد الرحمن

     فرنسي

2 
 اسراء محمد احمد عبد المجيد

     فرنسي

7 
 اسراء محمد عبدالاله محمد

     فرنسي

8 
 السيد محمد ابراهيم محمد قبيصى

     فرنسي

9 
 الهام حمدى عبدالهادى محمد

     فرنسي

12 
 امانى حسين عبدالمجيد حماد

     فرنسي

11 
 امل محمد احمد خليفه

     فرنسي

14 
 ايرينى ابراهيم النمر جاد

     فرنسي

13 
 ايمان حمدان محمد عبد اللطيف

     فرنسي

14 
 عبدالحميد محمدايمان خالد 

     فرنسي

15 
 ايه بهاء الدين على محمد

     فرنسي

12 
 ايه جمال محمد احمد

     فرنسي



 نالمتدربو

 م

 

 

 الحضور التخصص االسم

15 

 العرض

42 

 النشاط

15 

 المجموع

52 

17 
 ايه عادل سيد محمد

     فرنسي

18 
 ايه فتوح عبده محمد

     فرنسي

19 
 ايه محمد خليفه  محمد

     فرنسي

42 
 تغريد محمد احمد علي

     فرنسي

41 
 جرجس صفوت رزق سيدهم

     فرنسي

44 
 حسناء محمود حسن عبدالعزيز

     فرنسي

43 
 خلود خالد هاشم جاد

     فرنسي

44 
 رانيا محمد مرسي محمود

     فرنسي

45 
 رحمه  ابو الفتوح احمد احمد

     فرنسي

42 
 رشا احمد عبدالحليم على

     فرنسي

47 
 ريتا صموئيل وجيه منير

     فرنسي

48 
 عمارريهام احمد محمود 

     فرنسي

49 
 سارا جرجس موريس عبيد

     فرنسي

32 
 ساره محمد عبد الرحيم محمد

     فرنسي

31 
 ساره محمود احمد عرابى

     فرنسي

34 
 سلمى احمد ابراهيم عبدالناصر

     فرنسي

33 
 سماح مهدى زكى مهدى

     فرنسي



 نالمتدربو

 م

 

 

 الحضور التخصص االسم

15 

 العرض

42 

 النشاط

15 

 المجموع

52 

34 
 سها محسن احمد السيد

     فرنسي

35 
 عطيفى شاهيناز محمد محمد

     فرنسي

32 
 شرين شاكر ابو الوفا عبد الكريم

     فرنسي

37 
 شيماء رشدي عبد العال صابر

     فرنسي

38 
 صفاء طه تمام اسماعيل

     فرنسي

39 
 طارق حشمت صديق مصطفى

     فرنسي

42 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحضور  المجموعة  المشرف

 4244/  5/  42 – 44من   (9) الثانية  د / ايمان أبوخليل
 

 نالمتدربو

 الخميس األربعاء الثالثاء التخصص االسم م

1 
 عبد الرحمن حسني حسانين محمود

    فرنسي

4 
 عبدالمسيح ماهر زكى بخيت

    فرنسي

3 
 عالء عبدالعزيز احمد حمدى عبدالعزيز

    فرنسي

4 
 غاده احمد السيد احمد

    فرنسي

5 
 احمد محمد السيدغاده 

    فرنسي

2 
 فاطمه احمد محمد مراد

    فرنسي

7 
 فاطمه صالح محمد محمد

    فرنسي

8 
 لمياء صبري عكاشه ابو المجد

    فرنسي

9 
 ماري دانيال متي اسكاروس

    فرنسي

12 
 مارينا عهدي عزمي زكي

    فرنسي

11 
 مايفل منير رزق عوض

    فرنسي

14 
 الدين السيد محمد سعد سعد

    فرنسي

13 
 محمود ابراهيم ابو المجد محمود

    فرنسي

14 
 محمود بكر راضى على

    فرنسي

15 
 مروه فوزى دسوقى عبداللطيف

    فرنسي

12 
 مريم حازم مكرم فكرى

    فرنسي

17 
 مريم فلمون موسى شلبى

    فرنسي



 نالمتدربو

 الخميس األربعاء الثالثاء التخصص االسم م

18 
 مريم نبيل جرجس واصف

    فرنسي

19 
 عبدالمسيحمالك مكرم معوض 

    فرنسي

42 
 منى محمود حسن محمد

    فرنسي

41 
 مها شعبان امين خليل

    فرنسي

44 
 مؤمن عبدالحميد صالح محمد

    فرنسي

43 
 مؤمن ميخائيل يوسف ميخائيل

    فرنسي

44 
 مي عاصم عبد المنعم علي احمد

    فرنسي

45 
 مياده محمد محمد محمد

    فرنسي

42 
 حامدنوران حسن محمود 

    فرنسي

47 
 نورهان صبرى محمود عبدالعزيز

    فرنسي

48 
 هاجر فرغل السيد محمود

    فرنسي

49 
 هاله احمد حسن محمد

    فرنسي

32 
 هدي عبده عبد الفتاح علي

    فرنسي

31 
 هدير احمد محمود صابر

    فرنسي

34 
 هدير تاجي حسن محمد

    فرنسي

33 
 هناء علي احمد  عثمان

    فرنسي

34 
 هويدا عصام محمد محمود

    فرنسي

35 
 والء حسني احمد محمد

    فرنسي

32 
 والء عبدهللا عالم السيد

    فرنسي



 نالمتدربو

 الخميس األربعاء الثالثاء التخصص االسم م

37 
 ياسمين رفعت محمد احمد

    فرنسي

38 
 باسم جابر عبداللطيف احمد

    فرنسي

39 
 ميار مصطفى خليل عبداللطيف

    فرنسي

 
 

    فرنسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لدرجةا  المجموعة  المشرف

 الثانيالفصل الدراسي   (9) الثانية   د / ايمان أبوخليل
 

 نالمتدربو

 م

 

 

 الحضور التخصص االسم

15 

 العرض

42 

 النشاط

15 

 المجموع

52 

1 
 عبد الرحمن حسني حسانين محمود

     فرنسي

4 
 عبدالمسيح ماهر زكى بخيت

     فرنسي

3 
 عبدالعزيز عالء عبدالعزيز احمد حمدى

     فرنسي

4 
 غاده احمد السيد احمد

     فرنسي

5 
 غاده احمد محمد السيد

     فرنسي

2 
 فاطمه احمد محمد مراد

     فرنسي

7 
 فاطمه صالح محمد محمد

     فرنسي

8 
 لمياء صبري عكاشه ابو المجد

     فرنسي

9 
 ماري دانيال متي اسكاروس

     فرنسي

12 
 زكيمارينا عهدي عزمي 

     فرنسي

11 
 مايفل منير رزق عوض

     فرنسي

14 
 محمد سعد سعد الدين السيد

     فرنسي

13 
 محمود ابراهيم ابو المجد محمود

     فرنسي

14 
 محمود بكر راضى على

     فرنسي

15 
 مروه فوزى دسوقى عبداللطيف

     فرنسي



 نالمتدربو

 م

 

 

 الحضور التخصص االسم

15 

 العرض

42 

 النشاط

15 

 المجموع

52 

12 
 مريم حازم مكرم فكرى

     فرنسي

17 
 مريم فلمون موسى شلبى

     فرنسي

18 
 مريم نبيل جرجس واصف

     فرنسي

19 
 مالك مكرم معوض عبدالمسيح

     فرنسي

42 
 منى محمود حسن محمد

     فرنسي

41 
 مها شعبان امين خليل

     فرنسي

44 
 مؤمن عبدالحميد صالح محمد

     فرنسي

43 
 مؤمن ميخائيل يوسف ميخائيل

     فرنسي

44 
 عاصم عبد المنعم علي احمد مي

     فرنسي

45 
 مياده محمد محمد محمد

     فرنسي

42 
 نوران حسن محمود حامد

     فرنسي

47 
 نورهان صبرى محمود عبدالعزيز

     فرنسي

48 
 هاجر فرغل السيد محمود

     فرنسي

49 
 هاله احمد حسن محمد

     فرنسي

32 
 هدي عبده عبد الفتاح علي

     فرنسي

31 
 هدير احمد محمود صابر

     فرنسي

34 
 هدير تاجي حسن محمد

     فرنسي



 نالمتدربو

 م

 

 

 الحضور التخصص االسم

15 

 العرض

42 

 النشاط

15 

 المجموع

52 

33 
 هناء علي احمد  عثمان

     فرنسي

34 
 هويدا عصام محمد محمود

     فرنسي

35 
 والء حسني احمد محمد

     فرنسي

32 
 والء عبدهللا عالم السيد

     فرنسي

37 
 ياسمين رفعت محمد احمد

     فرنسي

38 
 جابر عبداللطيف احمدباسم 

     فرنسي

39 
 ميار مصطفى خليل عبداللطيف

     فرنسي

 

 

 


