
 

  العلمية الشعبة من الترميم بقسم المقبولين بالطلبة بيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم الطالب ماسم الطالب م

رحمه احمدعلي محمود23اسراء ايهاب محمد ذكي1

رمزي ايهاب رمزي سليمان24اسماء صالح الدين محمود محمد2

رنا مرتضي منصور محمد 25الزهراء حامد عبد المجيد الغزولي3

رنا هاني عبدالنبي مصطفي26اميره حسن ابواليزيدالجاريه4

رنيم عبد الحميد حمدي عبدالحميد27انجى كامل ناثان اسكندر5

روان أحمد محمود محمود الجندي28اندرو مجدى سامي منقريوس6

زينب حسن علي سالم29اية مختار عبد العليم السيد النجار7

سارة محمد فرج عبد الواحد30ايمان محمد ابراهيم السيد علي8

ساره تاج الدين حسين محفوظ 31ايمان محمد فتحي ابراهيم 9

ساره خالد محمد علي32ايمان هاني محمد عبد الوهاب10

ساره سعيد صدقي عبد الحفيظ33ايه جمعه محمد رشاد مرعي11

ساره سيد قرني عبد الحميد34ايه حسام سعيد سالمه 12

سالمه محمد عبد السالم غاذي 35أسماء محمود علي حسن13

ساندي رفعت كامل جاب هللا36أالء محمد برعي محمد14

سعاد محمد سيد أحمد37أميرة هاني محمود كابوه15

سلسبيل عادل السيد عبد الرحيم سليم 38آية فاوي محمود فاوي16

سلمى إمام عبد هللا إمام39بيشوي عزت عزمي عبد السيد17

سلمي امام عبد هللا امام40تريزة عادل عبيد لبيب18

سلمي محسن حسن علي41ثريا محمد علي سيد19

سمية حمدي السيد احمد زيتون42حبيبه سيد حسن سيد20

سميره احمد محمود عبدهللا43رانا صالح عبد الحفيظ ابراهيم21

شمس محمود عبدهللا محجوب 44رانيا ابراهيم شحات خلف22
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اسم الطالب ماسم الطالب م

منى محمد عرفه جوده عبدالجواد69شيماء عاطف احمد عبداللطيف45

ميار محمود عبد الخالق سيد 70شيماء عرفة رشيدي السيد46

ميسره محمد علي احمد71شيماءجالل محمد اللطيف47

مينا بهنان مصري بهنان72فاتن أدهم يحيى إبراهيم قنديل 48

نادية إبراهيم عطا إبراهيم73فاطمه سعيد راشد جاد49

نانسي اهاب عبد القادر عبد المجيد74فاطمه ناصر عبد العظيم سالمه 50

ندا ماجد محمد طه75فرحه حسن علي حسن51

نداء السيد محمد عبدالعال76فيروز أيمن كمال الدين محمد52

ندى طارق ابراهيم محمد77كرستينا يسري عياد فريد عبد المالك 53

ندى نصر محمد إبراهيم محمد78محمد عبد الرحمن محمد عبد العزيز 54

نغم سمير محمد ابراهيم 79محمد مناع علي مناع 55

نوارة ايهاب حسني اسماعيل البدوي80محمود رجب محمد عبد الرحمن56

نورا فوزي السيد حجاج81محمود على مصطفى شافعي57

نورهان السيد مصطفي البيومي 82مروة محمد أحمد نافع58

نورهان شاهر ابو العيون محمود83مريان عبد المسيح ذكري عبد المسيح 59

نورهان ياسر حسن احمد84مريم فؤاد عبد المنعم علي60

نيرة نصر محمد إبراهيم محمد85مريم محمد سعد محمد علي61

هاجر بالل محمود سيد86مريم محمد علي محمد محمود62

هاجر خالد رمضان محمد بكر87مصطفي احمد مصطفي عبد الرحمن63

هايدي عادل وهبه ميخائيل88مصطفي محمود حامد السيد64

هدير عادل رمضان محمد 89منار عبد الرافع محمد الرفاعي65

منه هللا أحمد محمود طه66

منه هللا محمد السيد محمود67

منه هللا محمد عبد اللطيف علي68
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اسم الطالب ماسم الطالب م

هبه هللا صبحي ابراهيم سعد 126محمود أحمد عبداللطيف أحمد90

اشرقت محمد عبدالرحمن علي127ندى عماد ابراهيم فتحي91

بسنت سامي موريد جيد 128اسراء حمدي قطب محمد92

حسناء ابراهيم محمود ابراهيم129نرمين ميالد قيصر جيد 93

سميحه عبد الكريم عطيه عبد الكريم 130منه هللا راضي عبد الصمد الديهي 94

محمد هاني محمد علي131منه هللا مجدي علي محمد السيد95

منال محى الدين محمد سيد132هاجر حسن عبد اللطيف محمود شبكه96

منه هللا محمد خليل سيد133 فادي  سمير تادرس شنوده97

تسنيم عطيه ضحاوي إبراهيم134عفاف ميالد صبحي ابراهيم ميخائيل98

خلود صالح عبد المعبود عبود135هدي عماد السيد حسنين99

رنا مشرف احمد محمد مشرف136ياسمين ايهاب محمد ابو النجا 100

علياء عصام عبد الرازق محفوظ محمد137حبيبة هاني بركات عبدالعزيز101

فاطمة محمد احمد عبيد138نورهان تاج الدين محمد قطب 102

محمود محمد محمد الفزايري139هند عاطف عبد الغني عبد الرسول103

نجوي ناصر محمد عبد الخالق 140يارا عصام محمد ابو العينين104

ندى أبو المكارم عطا هللا إبراهيم141االء رشدي حسن عبد الرحيم 105

ياسمين ياسر إبراهيم عيسى142الفت احمد عبد العظيم عبد العزيز 106

حبيبة محمد عاشورعبد العاطي143زينب أحمد عبد الفتاح باشا107

امنيه رضا ابراهيم قاسم خليل144محمود احمد سعيد عبدالوهاب108

اميمة علي عبد الستار بيصار145مريم محمد حسين احمد109

رانا محمد محمد ابراهيم 146ندى احمد العشري الكاشف110

روضة سامي السيد السيد147سمية صالح عطية متولي111

مارتينا مجدي بخيت ملك148ضحي محمد أحمد شكري عمر112

ياسمين احمد عبد الهادي عبد الرحمن149منة هللا عبد الجواد السيد محمد113

ايمان محمدي عبد المعطي محمدي150نورا محمد عويس ابو العنين114

ملك محمد سيد عبد الرحمن قنصوه151هايدي احمد ذكريا عبد هللا115

ياسمين احمد محمود علي152اسراء عبد الرحيم الشاذلي مرسي116

يمني احمد عبد هللا احمد 153سمية سمير محمد علي117

ياسمينا محمد احمد عبد المالك154منار عبد الخالق محمود احمد 118

اماني صالح عطيه رمضان155مونيكا رمزي موريس فوزي119

رضوى خالد صالح الدين عبد العاطي156نيره عبد الكريم عبد المغني ابو طالب120

سناء على عثمان امان157وفاء اشرف سعيد الحشاش121

سهيله محمد عيد اسماعيل158ياسمين حمدي امام امام 122

مريم ثروت ميالد159ايه جمال عبد الغني عبد المقصود123

ايه محمد عبد المؤمن صادق124

نجالء خالد شحته رضوان125



 

 التماسات نتيجة الترميم بقسم المقبولين الطالب كشف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم الطالب ماسم الطالب م

حبيبة طارق محمد خطاب 174احمد جمعة ابراهيم دسوقي160

هبه احمد زكريا محمد 175ضحى طارق محمد عبد الرحمن161

ملك احمد عبد الغني محمد176فاطمة خالد يوسف عبد هللا162

رحاب احمد عطيه احمد 177مى رجب عبد النبى عبد اللطيف163

سلمى وليد عبد النبى 178ايه سيد رجائي محمد 164

ايه فتحي محمد محمود179شيماء على عبد الحافظ احمد165

نورهان حسن محمد عثمان180ميادة عادل عبد الحميد166

ماريا يسري حبيب يوسف181مارتينا مراد مفيد شلبي167

ساره محمد فاروق محمود168

انا سيمون هادي عزمي 169

نهال مخيمر زايد  محمد 170

مى محمد سيد محمد171

احمد شعبان صالح محمد172

وسام احمد عبد العظيم ابراهيم173



 

  والمعهد المدرسة طالب من الترميم بقسم المقبولين بالطلبة بيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم الطالب ماسم الطالب م

محمود محمد عطية217أبانوب جوزيف مكرم182

مصطفى أحمد عبد الفتاح 218إبراهيم كرم عباس183

مصطفى عبدالرحيم عبدالمنعم219إبراهيم سمير جمعة184

مصطفى محمد اسماعيل 220أحمد عادل جابر شحاته185

معتزباهلل شريف محمود221فوزى الحاج شلبى186

منة هللا حامد حسين222أحمد عبد الحميد عبد الحميد الكفافى187

حسام اسماعيل ابو الفتوح223أحمد يسرى عبدالنبى188

محمد عبد المعطي محمود224إسالم فارس فاروق الطوخى189

مصطفى حمدي سعد225إسالم حامد عبد العظيم محمد190

محمد عبد العظيم محمد العبادي226إسالم ماهر غريب رياض191

أمجد سيد صديق192

أنس سعيد جابر193

حمدى أشرف حمدى194

زياد صادق أحمد195

 سعيد محمد سعيد محمد196

على عيد ياسين197

على محمد صابر198

عمر أحمد هارون199

على محمود حسن200

عزالدين محمد عزالدين201

عاصم محمود محمد202

عمر محمد السيد حسنين203

كريم مسعد عبدالقادر204

كيرلس ارميا ثابت205

ماركو نشأت ثابت206

محمد إبراهيم محمد عبد الغنى207

محمد أحمد على أحمد208

محمد السيد على محمد209

محمود أشرف منصور 210

محمود شريف محمد211

محمد عبد الناصر شبل 212

محمد عالء صالح213

ماريو هانى مكرم214

محمود حمدى عبد المنعم215

محمود عبد الرحيم محمود216


