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ين شمسعة عجام   
ربيةتلوم والعلآلداب وال تكلية البنا  

 قســــم اللغـة اإلنجليزيـة وآدابهــــــا

 

 رؤية الكلية: أن تكون كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس مؤسسة تعليمية بحثية خدمية ذات ميزة تنافسية محليا وإقليميا وعالميا.

رسالة الكلية:  إعداد كوادر بشرية مؤهلة معرفيا ومهاريا وتقنيا وأخالقيا في مجاالت األداب والعلوم والتربية، في إطار بيئة داعمة للتعليم والبحث 

 العلمي وخدمة المجتمع والمساهمة في حل مشكالته وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي واإلقليمي.
Email: englishdepartment.women.asu@gmail.com 

: Department of English Language and Literature, Faculty of Women 

 كلية البنات مصر الجديدة 1 شارع أسماء فهمي      ت: 0101661583

 اللغة اإلنجليزية شعبة: العام امتحان القبول للطالبات المرشحات للقبول بقسمنتيجة 

 2017-2018 

 

 شعبة: العام() المقبوالت بقسم اللغة اإلنجليزيةأسماء الطالبات 
 

 اسم الطالبة م

 السيدجابر ابرار هاني   .1
 اسراء طلعت فتحى عبد الحميد  .2
 اسراء عبد هللا محمود علي  .3
  االء عبدالهادي عبدالعظيم عقاب  .4
  امنية احمد احمد سالم ابوالعطا  .5
  اية هللا هانئ سالمة احمد فتح الباب  .6
 ايمان حمدى فرح عبدالباسط  .7
  ايمان محرز احمد محمد  .8
  بسنت اشرف محمد كمال الدين سيد  .9

  مرسى على مرسي بسنت  .10
  تقى ابراهيم السيد  .11

 جهاد احمد فوزى عبدالحميد ندا  .12

 خديجه اشرف محمد عبد الحافظ  .13

 داليا ياسر اسماعيل سيد حسني  .14

  رنا ذو الفقار احمد محمود مهنا  .15

 ريم محمد ناصف محمد عبد الخالق  .16

  زهوة احمد عبد السالم احمد عبد المجيد  .17

 سلمى ياسر على محمد علي  .18

 سهيله محمد محمود رشوان  .19

  شروق هشام حامد عبداللطيف سيد  .20

 شهنده مجدى مصطفى عبده  .21

  رونيا سامح سامى سالمةيف  .22

 فريده رافت كامل الكاشف  .23

 لمياء احمد عبدالحميد مسعود  .24

 لمياء سامى محمد علي  .25

 ماريا فيكتور كامل اسحق  .26

 مريم احمد سالم علي  .27

  محمدمريم عاطف حنفى محمد   .28

  مريم عمرو كمال اسماعيل  .29

 منه هللا احمد رمضان احمد مرسي  .30
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 منه عادل عبد هللا بيومي  .31

 مى امير محمد مصطفي  .32

 نادية محمد جمال عبد الباري  .33

 ندا طارق اسماعيل محمد  .34

 ندى هشام محمد شريف اسماعيل  .35

 نغم نبيل محمد رفاعى عبد القادر  .36

 نوران عبدهللا عباس عبدالعزيز  .37

  نوران محمد حسن محمود  .38

 هاجر تيمور رشيدى عبدالغني  .39

 هايدى وليد محمد علي  .04

  ياسمين سيد حسين سيد محمد  .04

 ياسمين مجدى صابر عبد الحفيظ  .42

  اريج تامر محمد عبدالحميد المليجي  .43
 الطنانى ايمان عواد محمد رجب عبدالظاهر  .44
  بسمة مفرح عبد ربه الصياد  .45
 بكرتسنيم خالد حسن   .46
  سارة محمد الشافعى احمد  .47

  فلاير محمد عبدالجبار سالم  .48

 مروه ماهر عبد العزيز السيد رفعت  .49

  مريم حمام عبد الموجود محمود  .50

  مريم صابر حبيب سعيد شحاته  .51

 منى احمد فهيم على عامر  .52

  نوران عاطف نجيب ابراهيم  .53

 ياسمين ايهاب على حسين  .54

  ياسمين عصام حمدى الزمر  .55

  ياسمين ناجى ابوسريع ابراهيم  .56
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